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1. Den politiske situasjonen 

Gjennomslag 

2016 var et begivenhetsrikt år for bystyregruppa til Oslo SV. Vi har bare 3 faste representanter i 

bystyret, men vi har 6 aktive vararepresentanter og flere fulltidspolitikere enn på lenge. Vi har 

ordføreren, gruppeleder frikjøpt på fulltid, én byråd og tre byrådssekretærer. Dette gjør at 2016 har 

vært et år der Oslo SV både har blitt mer synlig enn på lenge og der vi har fått betydelig gjennomslag 

for SV-politikk.  

Profil 

Politisk har vi jobbet internt i partiet og eksternt for at Oslo SV skal ha sakseierskap til noen utvalgte 

saker. I bystyret og i byråd har vi jobbet for at Oslo SVs prioriterte saker i byrådsplattformen 

gjennomføres. 

Vi har hatt som mål å vise at vi er på lag med folk i byen, at vi er opptatt av at folk skal kunne leve 

bedre liv og at vi jobber for rettferdige løsninger. Vi har jobbet for at vi skal være et utålmodig parti 

på venstresiden i Oslo som tar til orde for at endringer må komme raskt. Dette har vi blant annet 

gjort ved å være konstruktive bidragsytere i byrådssamarbeidet, samtidig som vi har fremmet forslag 

til løsninger og vært aktive også på områder der vi ikke har byråd. Der det har vært mulig, har vi 

forsøkt å få oppslag i media om forslag vi jobber med. 

Utvalgte saker 

En prioritert sak i 2016 har vært arbeidet med tillitsreform. Her har vi både oppnådd stort 

gjennomslag og gode resultater. Tillitsreformen handler om å endre kulturen i kommunal velferd, slik 

at den bygger på aktiv medvirkning og god kunnskapsbasert praksis, der forskning, fagfolks erfaring 

og innbyggernes kunnskap om seg selv er likeverdige byggesteiner. Arbeidet med tillitsreformen er 

kommet lengst på i hjemmetjenestene og i barnevernet, altså på områder der SV har byråden. På 

andre områder er arbeidet med tillitsreformen ikke kommet like langt, så arbeidet fortsetter i 2017. 

En viktig del av tillitsreformen er også arbeidet for å etablere en heltidskultur. 

En annen prioritert sak for bystyregruppa har vært kamp mot full utbygging av E18 og for 

finansiering av ny t-banetunnel. Dette har vært sentralt i flere valgkamper for Oslo SV, både for å få 

bedre byluft og for å gjøre hverdagen bedre for folk. Bystyregruppen jobbet spesielt mye med dette 

våren 2016 i forbindelse med reforhandlingen av Oslopakke 3. Den fremforhandlede avtalen som 

kom på plass var et skikkelig grønt løft for Oslo, men dessverre ikke for Akershus. Oslo SV beklager 

utvidelsen på deler av E18 som nå kommer mellom Lysaker og Strand. Den kommer fordi både 
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Akershus, Oslo Høyre og staten prioriterte dette aller høyest i forhandlingene. Partene er enig om å 

utrede alternative planer og forhandle videre om den resterende og største delen av utbyggingen. 

Det betyr at kampen mot den videre utvidelsen av E18 fortsetter. For SV er det viktig at vi i avtalen 

fikk finansiering til T-banetunnel og at vi fikk gjennomslag for at biltrafikken inn til Oslo fra Akershus 

skal reduseres med 15% innen 2019. 

Gratis halvdagsplass aktivitetsskole var en av de fire hovedparolene som Oslo SV gikk til valg på i 

2015, og vi fikk delvis gjennomslag i byrådserklæringen. Det har derfor vært en av de utvalgte sakene 

bystyregruppa har jobbet med i 2016. Vi prioriterte å jobbe for penger til videre opptrapping i 

budsjettet for 2017. I tillegg har vi jobbet for at byrådet skulle fremme en egen sak om kvalitet i AKS. 

Til nå tilbyr 44 av 99 Oslo-skoler gratis aktivitetsskole til ett eller flere trinn. Oslo SV gjennomførte 

også en kampanje med løpesedler på skoler som omfattes av tilbudet ved skolestart. 

En fjerde utvalgt sak er flere lærere til de yngste elevene. Flere lærere var en av de prioriterte sakene 

til Oslo SV i 2015-valget, og i byrådserklæringen ble det gjennomslag for 200 ekstra lærere på 1.-4. 

trinn. Flere lærere vil gi bedre tid til å følge opp hver enkelt elev, og er et viktig steg på veien mot SVs 

heldagsskole. Dette har derfor også vært viktig for oss å prioritere å få på plass penger til i budsjettet. 

I budsjettet for 2017 er det finansiert 70 nye lærerstillinger, i tillegg til 80 statlig finansierte 

lærerstillinger. Det betyr at det er bevilget penger til 150 nye lærere til nå i perioden og vi ligger godt 

an til å nå målsetningen om 200 ekstra lærere.  I tillegg har vi fått på plass full økonomisk 

kompensasjon til skolene for alle elevene når skoler får økt elevtall.  

En femte utvalgt sak bystyregruppa har jobbet for at SV skal ha eierskap til er Tøyen-løftet. SV 

inngikk i 2013 en omfattende avtale med partiene Høyre, Venstre og Krf om en massiv satsing på 

Tøyenområdet, og senere har bystyret sluttet seg til de samme avtalepunktene gjennom det som 

kalles Tøyenløftet. Samtidig ble det enighet om å bygge nytt Munch-museum i Bjørvika. 

Bystyregruppa har prioritert svært høyt å jobbe med viktige prosjekter på Tøyen: nytt Tøyenbad, 

opprusting av Tøyen torg, sammenhengende grøntdrag over Finnmarksgata, utvidelse av Tøyen 

skolegård, vitensenter og midlertidig flerbrukshall på Tøyen er noen av de viktigste sakene. SVs hjerte 

banker for Tøyen. 

Veien videre 

Bystyregruppa vil fortsette å jobbe med de utvalgte sakene, og jobber med å spisse hovedbudskapet 

og bli mer synlige i media. Vi ønsker også i større grad å samarbeide med lokallag og medlemmer i 

det politiske arbeidet. Målet er å ha et tydelig verdibudskap som folk i Oslo forbinder oss med og 

noen utvalgte saker som vi viser at vi brenner for og for gjennomslag for. Samtidig vil vi ha et aktivt 

og levende parti der medlemmer og sympatisører blir flere og der vi stadig utvikler ny politikk. 

Link til byrådserklæringen: 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%

C3%A5det/Oslo%20byraadserklaering%202015%202019.pdf  

  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/Oslo%20byraadserklaering%202015%202019.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/Oslo%20byraadserklaering%202015%202019.pdf
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2. SVs ordførers prioriteringer og aktiviteter i 2016 
Sammen med rådgiver Lena Jensen har ordføreren det første året prioritert å være mye ute i byen, 

for å snakke med folk, møte ulike miljøer og være en aktiv «lyttepost» ute i byen. 

Det har vært en aktiv og bevisst prioritering det første året, å gå bredt ut for å bygge en bred tillit i 

den nye rollen det er å være ordfører for hele byen. Likevel har det vært en klar prioritering å delta 

på arrangementer som samler mye barn og ungdommer og deres familier. 

Det har vært et travelt og aktivt år, der ordføreren har representert Oslo kommune ved ca. 400 ulike 

anledninger utenfor Rådhuset. Det har vært åpninger, besøk, foredrag, hilsener m.m. 

Inne på Rådhuset har det vært 100 ulike arrangement, som for eksempel mindre 

ordførermottakelser, større mottakelser og middag, lunsjer, festmøter, seremonier og konserter.  I 

tillegg kommer en rekke henvendelser uten formell rolle til premierer, utstillinger og middager o.l., 

som ordføreren også deltar på. 

Ordføreren har i 2016 vært på to utenlandsbesøk. Ett besøk til Paris, knyttet til åpningen av Munch – 

Monet utstillingen. Ett besøk til London for å tenne juletreet på Trafalger Square, og deltok der på 

gründerkonferanse i Hackney (Oslo meets Hackny). 

Ordføreren leder også alle bystyrets møter, alle ukentlige møter i Forretningsutvalget og alle møter i 

valgstyret. 

I tillegg sitter ordføreren i Kultur- og utdanningskomiteen, som har møter en gang i måneden, samt i 

storfraksjonen som også har minst ett møte i måneden. Storfraksjonen består av representantene i 

komiteen fra Ap, MDG og SV og her koordineres byrådspartienes felles standpunkter i alle saker som 

behandles i komiteen samt i store, viktige eller prinsipielle saker som byrådet jobber med. 

3. Private forslag behandlet i bystyret 2016:  
I 2016 fremmet SVs bystyregruppe ingen nye private forslag. Nå når vi sitter i byrådet, har vi heller 

jobbet for gjennomføring av våre hovedsaker gjennom storfraksjonene og vår byråd. Men bystyret 

har behandlet to private forslag som SV fremmet i forrige periode: 

 Privat forslag av 19.06.2015 fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Balwinder Kaur 

(SV) og Gülay Kutal (SV) - Ikke kommersielle foreldredrevene barnehager - Ny politikk for de 

små barnehagene i Oslo. 

 Privat forslag av 07.07.2015 fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Alle Oslo-

skolene blir må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige  
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4. Saker i komiteene 
Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de forskjellige komiteene i 2016. Noen av sakene 

som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av sakene er behandlet i flere komiteer. Her 

inngår også ovennevnte forslag og initiativer. Bystyret har behandlet 368 saker.  SV er representert 

med medlemmer i 3 komiteer samt at Gülay Kutal sitter som vara i Helse og sosial komiteen og 

skygger denne. Trine Dønhaug møter på storfraksjonsmøter i byutvikling komiteen og skygger denne 

komiteen. 

Finanskomiteen 
Finanskomiteen har behandlet 149 saker i 2016. Det har vært 17 komitemøter. Finansfraksjonen har i 

2016 bestått av Ivar Johansen og Joakim Dyrnes. SV har byrådssekretær Åsmund Strand Johansen 

hos byråd for finans. 

 I 2016 har arbeidet i finanskomiteen vært preget av disse sakene: 

 Arbeid rundt budsjett 2017.  

 Vaterlandspassasjen - Salg av kommunal eiendom - Byrådssak 272 av 03.12.2015  

 Reglement for byregjeringen - Byrådssak 21 av 09.02.2016 

 Bruk av IKT og eksterne konsulenter i Oslo kommune - Byrådssak 263 av 26.11.2015 

 Salg av eiendommer i Hauskvartalet - Byrådssak 274 av 10.12.2015 

 Privat forslag fra Carl I. Hagen (F) av 18.01.2016 - Innstramming av utlendingslov og 

forskriftsverk 

 Etablering og drift av asylmottak i Oslo kommune - Byrådssak 66 av 26.04.2016 

 Årsregnskap 2015 for bykassen og lånefondet - Byrådets årsberetning for 2015 - 

Byrådssak 89 av 19.05.2016 

 Skatteregnskapet for Oslo kommune 2015 - Byrådssak 86 av 19.05.2016 

 Privat forslag fra Erik Lunde (KrF) av 27.01.2016 - Forsterket innsats mot 

menneskehandel og moderne slaveri 

 Reglement for Oslos kommunes arbeid med samfunnsikkerhet, beredskap og sikkerhet - 

Byrådssak 97 av 26.05.2016 

 Kjøp av 30 andeler i Neuberggata 24 borettslag - Byrådssak 98 av 26.05.2016 

 Revidert budsjett 2016 - Effekt av regnskap 2015 m.v. - Byrådssak 113 av 26.05.2016 

 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Kontrollutvalget sak 49 

av 24.05.2016 

 Tilslutning til organisasjonen Mayors for Peace - Byrådssak 123 av 02.06.2016 

 Tilslutning til initiativet Mayors United Against Anti-Semitism - Byrådssak 124 av 

02.06.2016 

 Forslag til revidert kriteriesystem for bydelene i Oslo kommune - Byrådssak 90 av 

19.05.2016 

 SV finansfraksjon tilstreber god dialog med byens innbyggere og interesseorganisasjoner, 

som på denne sektoren blant annet tilsier god kontakt med de ansattes organisasjoner. 
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Kultur- og utdanningskomiteen 

Kultur og utdanningsfraksjonen har i 2016 bestått av Celia Lima, Andreas Borud og Marianne Borgen. 

Vi har møter i forkant av komitemøtene og går igjennom sakene i fraksjonen. I tillegg deltar vi aktivt i 

storfraksjonen med Arbeiderpartiet og med Miljøpartiet de grønne, slik at byrådspartiene er 

omforente når vi kommer til møtene i komiteen. 

Det har vært 11 møter i 2016. 83 saker har vært behandlet i komiteen. 

Store endringer på barnehagefeltet 

Kommunen har tatt tilbake ansvaret for barnehageutbyggingen. 

Den viktigste politiske saken, med store konsekvenser innenfor dette komiteområdet etter av vi 

overtok makten i byen, har skjedd innenfor barnehagefeltet. Umiddelbart opphevet vi vedtaket fra 

de borgerlige om at ingen nye barnehager skulle bygges i kommunale regi. Vi tok tilbake ansvaret for 

barnehageutbyggingen, og det bygges nå kommunale barnehageplasser i raskt tempo i kommunen. 

Vi har også strammet inn kvalitetskravene for både gamle og nye private barnehager. Dette er i tråd 

med SVs tidligere private forslag om kvalitet i barnehagene. 

Vi strammet også i 2016 inn mulighetene for å kunne ta ut profitt for alle private barnehager i byen, 

vi tar i bruk alle de virkemidlene vi har for å redusere profitt uttak, og har et aktivt utvidet økonomisk 

tilsyn rundt dette. 

Kravene til private barnehager er strammet inn, og er som følger:  

 Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale 

barnehagene.  

 Barnehagen må på daglig basis ha samme voksentetthet per antall barn som i de kommunale 

barnehagene.  

 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og 

foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.  

 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha 

tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy. 

 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til 

barnehage.  

 Barnehagens ansatte må delta på respektiv bydels relevante kompetansetiltak for 

barnehagesektoren.  

 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.  

Vi har også styrket arbeidet for at flest mulig barnehager er i kommunal eller ideell regi. Kommunen 

skal f.eks. gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager. Private utbyggere må 

først undersøke om kommunen ønsker å etablere barnehage. Private ideelle aktører skal inviteres 

inn, men dersom de ikke ønsker å etablere barnehage skal kommunen gjøre det selv. 
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I budsjettet for 2017 ser vi tydelig at investeringsbudsjettet avspeiler kommunens ansvar for videre 

barnehageutbygging. Flertallet av nye barnehager som bygges nå, er i kommunale regi. 

Dersom det kommer søknader om å etablere barnehager fra private, skal eventuelle ideelle aktørene 

prioriteres. 

AKS – en suksesshistorie  

I tråd med byrådserklæringen ble gratis kjernetid i AKS i 2016 innført på første trinn i bydelene: 

Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.  

Økningen i deltakelse i AKS har økt fra 66% til 95% samlet sett. På flere skoler er det 100 pst av 

elevene nå i første trinn som går på AKS. På Tøyen skole går alle elevene fra 1-4 trinn på AKS. Skolen, 

foreldrene og barna velger AKS når tilbudet er gratis og har god kvalitet. AKS er et sted å være og et 

sted å lære gjennom samvær og lek. 

Allerede ett år inn i satsingen har vi nådd 44 av 99 skoler.  

Andre større saker i 2016: 

 Privat forslag av 19.06.2015 fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Balwinder Kaur 

(SV) og Gülay Kutal (SV) - Ikke kommersielle foreldredrevene barnehager - Ny politikk for de 

små barnehagene i Oslo  

 Privat forslag av 07.07.2015 fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Alle Oslo-

skolene blir må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige  

 Skolebehovsplan 2016-2026 - rullering - endring av bystyrevedtak  

 Privat forslag av 16.11.2015 fra Guri Melby (V) og Espen Ophaug (V) om alternativ modell for 

innføring av gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen  

 Innbyggerforslag av 02.12.2015 - Utvidelse av utearealene ved Lakkegata skole  

 Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2015  

 Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2016 – 2020 - Byrådssak 15 av 21.01.2016  

 Filmhovedstaden - Byrådssak 54 av 31.03.2016  

 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2016 - Bort med fraværsgrensen  

 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2016 - Integrering av mindreårige flyktninger  

 Rapport 11/2016 - Nytt Deichmanske hovedbibliotek - Kvalitetssikring og styring 2012-2015 - 

Kontrollutvalgets sak 58 av 21.06.2016  

 Tiltaksplan for et godt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo og etablering av 

mobbeombud - Byrådssak 147 av 30.06.2016  

 Byrådets strategi for aktivitetsskolen i Oslo - Byrådssak 146 av 30.06.2016  

 Engasjement og deltakelse - Frivillighet i Oslo 2015 og 2016 - Byrådssak 53 av 17.03.2016  

Helse- og sosialkomiteen 

SV har ingen medlemmer i Helse og sosialkomiteen. Gülay Kutal er varamedlem til komiteen og 

følger denne komiteens arbeid. SV har byråd Inga Marte Thorkildsen for eldre, helse og sosiale 
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tjenester og hadde to byrådssekretærer som i 2016 var Mette Kolsrud og Benjamin Endre Larsen hele 

året. 

Samferdsels- og miljøkomiteen 

Samferdsels- og miljøfraksjonen har i 2016 bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll og Luca Dalen Espseth. 

Eidsvoll er SVs medlem i komiteen og hun har i tillegg ledet storfraksjonen for miljø og samferdsel 

mellom bystyregruppene til Ap, MDG og SV. 

Det har vært 14 komitemøter i 2016, derav en åpen høring om Klima- og energistrategien for Oslo. 

Det har vært behandlet 107 saker i komiteen. 

Kollektivløft: Oslopakke 3 

SVs største og viktigste sak i komiteen og i storfraksjonen i 2016 var reforhandlingene av Oslopakke 

3-avtalen. Nedskalering av E18 i Vestkorridoren og finansiering til T-banetunnel var en av våre 

hovedparoler i valgkampen og et av hovedkravene inn i byrådsforhandlingene. Den fremforhandlede 

avtalen som kom på plass mellom Oslo og Akershus våren 2016 var et skikkelig grønt løft for Oslo, 

men dessverre ikke for Akershus. Bystyregruppa beklager utvidelsen på deler av E18 som nå kommer 

mellom Lysaker og Strand. Den kommer fordi både Akershus, Oslo Høyre og staten prioriterte dette 

aller høyest i forhandlingene. For oss er det viktig at den delen av veien som skal bygges ut nå er 

redusert til omlag 1,5 km mellom Lysaker og Strand. Vi fikk gjennomslag for at partene ønsker å få 

utredet alternative planer for resten av strekningen (Strand-Drengsrud/Asker). Det betyr at vi må 

forhandle videre om den resterende og største delen av utbyggingen, og det betyr at kampen mot 

den videre utvidelsen av E18 fortsetter. For SV er det viktig at vi i avtalen fikk finansiering til T-

banetunnel og at vi fikk gjennomslag for at biltrafikken inn til Oslo fra Akershus skal reduseres med 

15% innen 2019 og at dette skal reguleres med bomtakster. Det skal også innføres miljødifferensierte 

takster i bomringen og rushtidavgift. 

Ren og trygg luft 

Luftforurensningen i Oslo er alt for høy og grenseverdiene overskrides både når det gjelder 

gjennomsnitt for året og antall enkeltdager. Dette har SV også jobbet mye med i 2016 både i 

komiteen og i storfraksjonen. Redusert biltrafikk er det viktigste for å få ned forurensingen og 

redusere årsmiddelverdiene for nitrogendioksider og svevestøv i lufta. De viktigst tiltakene vi har 

jobbet for å få til dette er miljødifferensierte takster i bomringen og statlig hjemmel for å kunne 

innføre lavutslippssoner. Miljødifferensierte takster ble det enighet om i Oslopakke 3-forhandlingene 

og statlig hjemmel for lavutslippssoner kom endelig på plass i desember 2016. For å kunne redusere 

luftforurensingen på de dagene med akutt luftforurensning har vi i tillegg jobbet med, og fått 

gjennomslag for tre viktige tiltak. Det første er muligheten til å innføre midlertidig dieselforbud på 

kommunale veier, det andre er muligheten til å femdoble bomtakstene på dager med høy 

luftforurensing og det tredje er muligheten til å midlertidig stenge kommunale parkeringsplasser i 

sentrum. I teorien kan alle disse tiltakene brukes samtidig hvis situasjonen krever det, men i praksis 

er det mest aktuelt med dieselforbud eller økte takster i bomringen. 
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Sykkel 

En viktig satsning i 2016 har vært å sikre økt tempo i sykkelveiutbyggingen og tilretteleggingen for 

sykkel. Vi har jobbet kontinuerlig med å følge opp sykkelsatsningen og sykkelplanen som byrådet 

jobber med. Kommunens sykkelsatsing har skutt fart siden vi tok over. De siste ti årene før vi tok over 

ble det i gjennomsnitt bygget 1,5 km sykkelvei i året i året. I 2016 bygget vi 8,9 km ny 

sykkelinfrastruktur og oppgraderte 9,3 km eksisterende sykkelinfrastruktur. I 2017 er måltallene hhv. 

10 km og 8 km. Budsjettet for 2017 er styrket for å sikre helårsdrift av sykkelveinettet. Fra 2015 til 

2016 gikk vi fra 0 km vinterdriftede sykkelveier til 58,2 km. I 2017 er måltallet 70 km. 

Klima 

SV har i komiteen og storfraksjonen jobbet mye med kommunens klimaplan. Gjennom behandlingen 

i bystyret ble Oslo kommunes klimamål skjerpet betraktelig, i tråd med byrådserklæringen. I tillegg 

har byrådet i budsjettet for 2017 lansert klimabudsjett. SV har i tillegg jobbet i komiteen for å få 

bredt flertall for tiltak som kan sikre fossilfri havnedrift og landstrøm til skip i Oslo havn. Vi har også 

for økt tempo i omleggingen fra fossile busser til nullutslippsbusser og vi har jobbet for at vi skal få 

elektriske ferger på Oslofjorden. I 2016 fikk vi også i Oslo landets første pilotprosjekt for fossilfri 

anleggsplass på Lambertseter, der kommunen bygger flerbrukshall. 

Bilfritt byliv 

I 2016 har bystyregruppen jobbet med utformingen av kommunens planer for innføring av bilfritt 

byliv. I oktober 2016 la byrådet fram forslag til overordnede rammer for hvordan Bilfritt byliv bør 

gjennomføres, planen er å innføre Bilfritt byliv i tre trinn hvor nødvendige justeringer kan gjøres 

underveis, for å få en mest mulig smidig overgang til den bilfrie byen. Første trinn vil gjennomføres i 

2017 med fjerning av gateparkering i sentrum og å hindre gjennomkjøring. I andre trinn blir i 2018 

med utbedringer for gående og syklende. Tredje trinn blir i 2019 med permanente utbedringer av 

gater, plasser og torg. For SV i prosessen er det spesielt viktig at det skal være trivelig og fint i 

sentrum og at byen og plassen fylles med liv og aktiviteter når parkeringsplassene fjernes.  

Behovsplan for idrett og friluftsliv 

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2017 behandlet vi Oslo kommunes behovsplan for 

idrett og friluftsliv. I komiteen ble det også satt ned en egen arbeidsgruppe som jobbet med planen 

og komiteen var på befaring til mange ulike idrettsanlegg. For SV var det viktig å få en plan som sikrer 

en utbygging av badetilbudet i Oslo med nytt Tøyenbad, Stovner bad og oppussing av Manglerud 

bad, det fikk vi gjennomslag for. Vi jobbet også for en plan som prioriterte opprusting av turveinettet 

i Marka og rehabilitering av markastuer. Planen som ble vedtatt i bystyret er forøvrig en plan som 

prioriterer barn og unge, breddeidrett og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg, fremfor å bygge 

noe store arenaer for konkurranseidrett, noe SV er veldig fornøyd med. 

Av større saker som komiteen har behandlet i 2016 kan nevnes: 

 Åpen høring om byrådssak 156 av 26.06.2015 og tilleggssak 33 av 18.02.2016 - Klima- og 

energistrategien for Oslo 

 Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 
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 Energigjenvinningsetatens reviderte handlingsplan for informasjonssikkerhet per mai 2016 - 

Kontrollutvalgets sak 67 av 30.08.2016 

 Fornebubanen - Inngåelse av samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune - Byrådssak 236 av 24.11.2016 

 Klima- og energistrategi for Oslo - Byrådssak 156 av 26.06.2015 

 Midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo - Byrådssak 186 av 

29.09.2016 

 Miljø- og klimarapport 2015 - Oslo kommunes virksomheter - Byrådssak 69 av 28.04.2016 

 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 22/2012 - Internkontroll i 

Kollektivtransportproduksjon AS - Kontrollutvalgets sak 11 av 01.03.2016 

 Oslo byråds forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Samferdsels- og 

miljøkomiteen - Byrådssak 184.2 av 28.09.2016 

 Oslo kommunes høringsuttalelse: Grunnlagsdokument for nasjonal transportplan 2018-2029 

- Byrådssak 136 av 10.06.2016 

 Oslopakke 3 - Avtale 2017-2036 og handlingsprogram 2017-2020 - Byrådssak 137 av 

10.06.2016 

 Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H) og Pia Farstad von Hall (H) av 12.04.2016 - Strategi for 

bruk av elektriske ferger i Oslofjorden og tilrettelegging av landstrøm 

 Privat forslag fra Guri Melby (V) av 24.08.2016 - En mer barnevennlig by 

 Privat forslag fra Hallstein Bjercke (V) av 10.02.2016 - Utfasing av oljefyr 

 Rapport 20/2015 Anskaffelser og kontraktsoppfølging i Bymiljøetaten - Kontrollutvalgets sak 

94 av 15.12.2015 

 Rapport 8/2016 - Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten - Kontrollutvalgets sak 55 av 

21.06.2016 

 Tilleggssak til Klima- og energistrategi for Oslo - Byrådssak 33 av 18.02.2016 

Byutviklingskomiteen  

SV har ingen medlemmer i byutviklingskomiteen. Trine Dønhaug skygger komiteen og deltar på 

storfraksjonsmøter og jobber med store byutviklingssaker.  

5. Utadrettet arbeid 
Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, organisasjoner, 

interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs bystyrerepresentanter har jevnlig 

medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har personer og organisasjoner tatt initiativ 

til møter med SV på Rådhuset. 

Kontakt med bydeler   

Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet.  Det er god 

kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker, i en rekke sentrale saker har bydelene vært 
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kontaktet. Og det har vært drøftinger og dialog. Ofte kan det bli kort tid og det er fortsatt et stort 

potensiale og det er ønske om ytterligere å forbedre dette samarbeidet.  

Presse/media  

Bystyregruppa har gjennom året vært godt synlige i Oslo-mediene, både i sentrale Oslomedier og i 

bydelsavisene.   

Bystyregruppa har hatt mange ulike oppslag i løpet av 2016. Bystyregruppas medlemmer har jevnlige 

leserinnlegg på trykk, og flere av SVs bystyrepolitikerne intervjues ofte i dagsaviser, lokalaviser og 

fagtidsskrifter. I tillegg hadde SV jevnlige oppslag i Oslo-medier som NRK Østlandssendingen, 

dittOslo, Aftenposten/OsloBy og Dagsavisen, samt bydelsaviser som Groruddalen Avis og Nordstrand 

blad, Akersposten og Nordre Aker Budstikke. Oslo Sv har også hatt synlighet i riksmedier som 

Klassekampen, VG, Dagbladet og TV2. 

Bystyregruppa oppgraderer og oppdaterer Oslo SVs internettsider jevnlig. Ansvaret deles med Oslo 

SVs partikontor. Bystyregruppa bruker Oslo SVs Facebook-side jevnlig. Ivar Johansen har en egen 

blogg som er godt lest og bystyregruppa bruker Oslo SVs Twitter-konto og noe Instagram. 

I følge nyhetsovervåkningstjenesten Intermedium var det totalt 4181 medieartikler om Oslo SV i 

løpet av 2016. Merk at det er usikkerhet og unøyaktigheter knyttet til dette tallet. 

Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer miljø-, klima og samferdselssaker, skole og gratis 

aktivitetsskole, tillitsreform og omsorg, saker knyttet til forskjeller og levekår, Tøyenløftet, barn og 

oppvekstvilkår og saker knyttet til kulturliv.  

6. Internt arbeid 

Gruppemøter og storfraksjonsmøter 

Gruppemøter avholdes jevnlig. Gruppemøter har vært avholdt i forkant av bystyremøtene. Det har 

vært avholdt 14 gruppemøter i 2016. 

Før komitemøter er det storfraksjonsmøter der representanter og varaer fra Arbeiderpartiet, MdG og 

SV møter, samt byråden og byrådssekretærene i de ulike komiteene møter for å diskutere og avgjøre 

saker. 

Gruppestyret bestod av Sunniva Eidsvoll- gruppeleder, Ivar Johansen (nestleder) og Marianne 

Borgen. Vara: Celia Lima.  

Intern informasjon 

Alle bystyrets medlemmer og varamedlemmer har fått utdelt iPad fra Oslo kommune. All informasjon 

til gruppa foregår derfor via e-post. I tillegg legges en del informasjon på Oslo SVs hjemmeside og 
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facebook-side og viktig politisk stoff kan hentes derfra. Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut 

relevant informasjon til og mellom gruppas medlemmer.  

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 

Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året, bl.a. ved deltakelse på 

fylkesstyremøter etter invitasjon. Fylkesstyret og fylkessekretæren har anledning til å delta på 

gruppemøtene. Bystyregruppa har invitert inn fylkesstyret til saker som har vært av stor viktighet, 

som blant annet Oslopakke 3 og avtale mellom byrådspartiene og Rødt om kommersielle 

barnehager. 

I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets ulike 

arbeidsgrupper.  

Kontakten med Oslo SU  

Kontakt med SU skjer i arbeidet med politiske saker der det er relevant. Her har vi mye å gå på og vi 

ser at vi må få til et mer kontinuerlig og offensivt arbeid her. 

Kontakten med lokallagene 

Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte lokalpolitiske 

saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med medlemmer fra 

bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, for eksempel reguleringssaker og ankesaker. I 

tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene, som innledere til 

medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet. I valgkampen hadde bystyregruppa et 

tatt samarbeid med lokallagene.  

Kontakt med stortingsrepresentantene 

Bystyregruppas faste medlemmer har faste, ukentlige møter, «fredagsmøter», med ledelse i Oslo SV 

og Oslo SVs stortingsrepresentant, fylkessekretær, byråden, byrådssekretærer og ansatte rådgivere i 

bystyregruppa. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske saker. 

Bydelsutvalgene og BU-forum   

Heidi Røming, BU-representant i Nordre Aker, er koordinator for BU-forumet. Det har vært en rekke 

møter ved behov mellom bystyregruppa og SVs BU-medlemmer. Det har vært flere BU-forum i 2016. 

bla.om kriteriesystemet, møte med ordføreren om viktige saker og plasser i bydelene, tillitsreformen 

og skolebudsjettene. 

Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene skjer i tillegg i stor grad gjennom direktekontakt 

mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med 

behandling av enkeltsaker.  
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7. Representasjon i bystyret og bystyrekomiteer. 

Faste medlemmer 

 Gruppeleder; Sunniva Holmås Eidsvoll – Medlem og fraksjonsleder i Samferdsels- og 

miljøkomiteen 

 Nestleder; Ivar Johansen- Medlem og fraksjonsleder i Finanskomiteen 

 Ordfører; Marianne Borgen – medlem i Kultur- og utdanningskomiteen 

Varamedlemmer  

 1. varamedlem; Celia Tetu Lima - Vara til Kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 451 

16 560. E-post: celiatl.96@gmail.com 

 2. varamedlem; Gülay Kutal - Vara til helse – og sosial komiteen, Telefon: 926 04 778, E-post: 

kutgul@gmail.com 

 3. varamedlem; Trine Dønhaug - Vara til Samferdsel- og miljøkomiteen og skygge BUK 

komiteen, Telefon: 481 75 523, E-post: trine.donhaug@oslobystyre.no 

 4. varamedlem; Andreas Tangen Borud, Vara til Kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 915 

97 704, E-post: andreas.borud@oslobystyre.no 

 5. varamedlem; Joakim Dyrnes - Vara til finanskomiteen, Telefon: 416 98 395, E-post: 

joakim.dyrnes@oslobystyre.no 

 6. varamedlem; Luca Dalen Espseth, Vara til Samferdsel- og miljøkomiteen, Telefon: 416 

16 745, E-post: Luca.espseth@gmail.com 

8. Bystyregruppas sekretariat 

Heltidspolitikere:   

 Gruppeleder frikjøpt 100%: Sunniva Holmås Eidsvoll 

 Ordfører: Marianne Borgen 

Rådgivere:  

 Lena Jensen; fast ansatt politisk rådgiver i 100% stilling     

 Jens Aas-Hansen; fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling fra 3. oktober. Aas-

Hansen utfører også informasjonsarbeid for Oslo SV i sin stilling og bystyregruppen mottar 

økonomiskstøtte fra Oslo SV tilsvarende 20% av stillingen. 

 Ragnhild Margrethe Jansson Gustavsen hadde praksisplass som politisk rådgiver i 

bystyregruppa fra 28. januar til 6. september. 

 Økonomi- og administrasjonsansvarlig; Mette Tangen Fossberg fra bystyrets sekretariat 

jobbet 50% for bystyregruppen frem til 30. april, da hun gikk av med pensjon. 


