
 

Oslo SV sitter i perioden 2015-2019 med en representant på Stortinget fra Oslo, Heikki Eidsvoll Holmås, som 
møter i Energi- og miljøkomiteen samt er Transportpolitisk talsperson. 

Stortingsrepresentanten har et særskilt ansvar for kurdisknordmenn og somalisknordmenn og har fremmet 
fredspriskandidatur til blant annet ulike tyrkiske og kurdisktyrkiske stemmer for forbrødring, demokrati og 
ytringsfrihet, samt arbeidet sammen med resten av opposisjonen for ID-avklaringsprogram for kurdere som 
ikke får statsborgerskap.  

Stortingsrepresentanten har deltatt på lokallagsmøter om ulike temaer, invitert til Ny i SV på stortinget og 
invitert medlemmene av alle lokallagene til Stortinget på besøk.  

 

Viktige Oslo-saker vært blant annet: 

 Arbeid for ren og trygg luft  

o Regjeringen etterkom de faglige rådene og SVs krav om nye og strengere mål for 

luftkvalitetskrav, etter først å ha stemt ned SVs forslag. 

o Regjeringen har trenert lovverk som SV har fått gjennomslag for på Stortinget om 

mijlødifferensierte bompegesatser gjennom bomringen, som regjeringen også lovet å få på 

plass i forbindelse med  

o Fått på plass regelverk for lavutslippssoner som gir Oslo mulighet for å avgiftslegge og forby 

kjøretøy som bidrar til lokal luftforurensing i soner i byen. 

o Tirsdag etter Årsmøtet vedtas lovendringen som var ønsket av Oslo og fremmet av Abid 

Raja(V) og meg om å kunne stille miljøkrav til drosjer. Oslo kan dermed bli verdens første 

eldrosjehovedstad i 2020! 

o Arbeidet for utrulling av landstrøm til alle havner, som dessverre ikke følges opp av 

regjeringen. 

 Arbeidet for totalt forbud mot fossile kilder til oppvarming av bygg. Regjeringen har sendt på høring et 

forslag som innebærer at det skal kunne fyres 30 % av tiden med oljefyr i næringsbygg, at gass skal 

være tillat, at det ikke skal være forbudt med fyringsolje til fjernvarmeanlegg og på anleggsplasser. 

Gjennomfører regjeringen forslaget sitt vil det bli umulig for Oslo å nå sine klimamål.  

 Arbeidet for at avfallsforbrenningsanlegget på Klementsrudanlegget skal CO2-renses innen 2020 i tråd 

med Byrådserklæringen. SVs forslag om å få på plass ett slikt anlegg før 2020 ble vedtatt av Stortinget, 

men regjeringen har utsatt investeringsbeslutning til etter valget i 2017. Regjeringen har heller ikke 

løst de største utfordringene, nemlig hvordan anlegget skal finansieres og hvilken avtale som skal 

inngås med Statoil for å få til lagring av CO2. Regjeringen ødelegger dermed for Oslos klimamål. 



 Arbeidet for å sikre en levedyktig ulvestamme i Norge og sammen med MDG og Venstre gått imot de 

ulvefiendtlige nedskytningsplanene som ville drept ca 25 % av den norske delen av den skandinaviske 

ulvestammen. 

 Arbeidet for å få på plass flertall for SV-initiert forslag om utredning av nasjonalpark i Østmarka. 

Forslaget fikk ikke flertall på grunn av Enebakk kommunes motstand mot å få nasjonalpark i Oslo 

kommunes eiendom i Enebakk. SV bør nå få med miljøbyråden med på å søke om lokalt vern av 

skogen for å beskytte mot fremtidig skogshogst og eventuelle kraftlinjer og andre større naturinngrep.  

 Samarbeidet med SV-gruppen og byrådet i Oslo om å stoppe ny gigantmotorvei E18 i Oslopakke 3 og å 

få mest mulig til kollektivtrafikk og redusert biltrafikk. Vi nådde delvis frem med E18 og fikk harde 

formuleringer om trafikkreduskjon, miljødifferensierte avgifter, rushtidsavgift som høyresiden har 

vært imot og stor kollektivsatsing. Regjeringen har i ettertid trenert.  

 Arbeidet med, få på plass InterCity-utbygging med lyntogstandard rundt Oslo, samt godssatsing, 

sykkelveier, bymiljøpakker, t-banesatsing på Fornebubanen og ny t-banetunell i Nasjonal 

Transportplan, samt å slå fast målet i klimaforliket om at all ny persontrafikk i de ni største 

byområdene skal komme som kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

 Har forøvring engasjert seg i Oslo-saker som boligpolitikk, kommunal forkjøpsret, rettigheter for folk 

som får tilbakekalt statsborgerskap, økt sykkelvei og kollektivsatsing, styrking av tannhelsetjenesten 

og økt barnetrygd.  

 

På miljø og energifeltet har det vært arbeidet bredt og blitt en rekke gjennomslag for ulike forslag som 
Stortingsrepresentanten har fremmet, men i stort føres det en politikk av Regjeringspartiene, Venstre og KrF 
som gir økte klimagassutslipp, mer nedbygging av natur, større ulikhet, mindre likestilling og mer hatsk 
innvandrings- og integreringsdebatt. Stortingsrepresentanten anbefaler at SV vinner valget! 

 

 


