Dato: Tirsdag 30. 05. 2017
Tid: Kl. 18.00
Sted: Hagegata 22, 6. etg

Sunniva Holmås Eidsvoll ønsket velkommen.
Sak 07/17
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble vedtatt.

Sak 08/17
Forslag:

Konstituering
AU innstilte på Carl Morten Amundsen og Karin Hærnes Hoel som ordstyrere.
AU innstiller på en redaksjonskomite bestående av Benjamin Larsen (leder),
Elisabeth Koren og Liv Guneriussen. Frist for å fremme endringsforslag til
uttalelsene var mandag 29. mai kl. 12:00.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 09/17
Vedtak:

Protokoll
Protokollen ble vedtatt.

Sak 10/17
Taleliste:

Spørrehalvtime
Jorid Martinsen, Jostein Jacobsen, Erlend Tynning Larsen, Tom Rellsve, Stian
Antonsen, Judith Kvernes, Theo Koritzinsky, Heikki Eidsvoll Holmås og Bjørg
Ofstad stilte spørsmål.
Sunniva Holmås Eidsvoll, Heikki Eidsvoll Holmås og Åsmund Strand Johansen
svarte.
Endre Flatmo informerte om Oslo Pride med følgende oppfordring: Meld dere
på standen og delta i paraden.

Sak 11/17

Valgkampen
Kari Elisabeth Kaski innledet.
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Taleliste:

Ingrid Kvale Kiran, en mann fra Nordre Aker, Jorid Martinsen, Karin Beate
Theodorsen, Unni Berge, Heikki Eidsvoll Holmås, Kjetil Bugge Kristoffersen,
Tom Rellsve
Kari Elisabeth Kaski svarte.

Sak 12/17

Oslomodellen (Orienteringssak)
Sunniva Holmås Eidsvoll innledet.

Taleliste:

Bitte Vatvedt, Thor Holen, Hilde Seip, Åsmund Strand Johansen (replikk) og
Adolf Larsen (replikk).

Sak 13/17

Uttalelse: Storbylegevakt og lokalsykehus på Aker
Per Magnus Mæhle og Anna Tresse innledet.
Redaksjonskomiteens innstilling og vedtak i saken:

Nr

Navn

L

Sak 14/17
1 Vestre Aker

Redkoms innstilling

Endringsforslag:
Storbylegevakt og lokalsykehus på Aker

26
Tillegg: prioritet og at dette bygges ut først.

2 Vestre Aker

21- Stryk følgende tekst: «og forsinkelser og
22 medfører stillstand i alt annet»

RED1 Redkom

Setningen på linje 21-23. Endring: En så stor
prosess binder opp ressurser. Forsinkelser
kan føre til at spesialistfunksjoner ved
Rikshospitalet og Ullevål flyttes ut av Oslo.

Vedtas (språklig)
Vedtatt.
Innarbeidet i RED 1
Vedtatt
Vedtas
Vedtatt

3 Vestre Aker

26- Endring: I tillegg meiner Oslo SV at Oslo
Vedtas
28 kommune må bruke reguleringsmyndigheten
og forhandlingsposisjonen sin overfor Helse Vedtatt
Sør-Øst for å sikre at planleggingen og
byggingen av lokalsykehuset på Aker får
første prioritet. Gjennom
rekkefølgebestemmelser kan Aker komme før
andre delutbygginger.

4 Nordre Aker SV
(ny tekst i kursiv)

28

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Linje 28: Tillegg: Videre mener Oslo SV at
Ullevål sykehus bør opprettholdes som det
framragende akuttmedinske tilbud det er til
Oslos befolkning.

oslosv.no
oslo@sv.no

Dissens
Redkoms flertall på
2 vil avvise
forslaget:21

Redkoms mindretall
på 1 vil vedta
forslaget:25
5 Nordre Aker SV

30- Line 30-31: Endring: Likevel vil sykehuset som Delvis ivaretatt i Red
31 er planlagt med en utvidelse på opp mot
2
130 000 kvadratmeter ha betydelige lokale
konsekvenser med hensyn til trafikk og miljø. Vedtatt

6 Vestre Aker

30- Stryk: Likevel vil sykehuset som er planlagt ha Vedtas
31 betydelige lokale konsekvenser. Det er blant
annet uklart hvordan trafikksituasjonen ved Vedtatt
en utbygging på Gaustad skal håndteres

7 Nordre Aker SV

31

8 Nordre Aker SV

3132

Linje 31: Tillegg. Oslo kommune må håndheve Vedtas
reguleringsmyndigheten ved å ta helhetlig
Vedtatt
grep og ikke overlate til utbygger å legge
premissene for planarbeidet.
Vedtas
Line 31-32: Slett setningen (ufullstedig)

9 Vestre Aker

RED2 Redkom

Vedtatt

31

Tillegg: Men de trafikale konsekvensene av en Delvis innarbeidd i
så stor utbygging har ikke vært belyst
Red 2
tilstrekkelig. I tillegg til økt belastning av
Vedtatt
biltrafikk på Ring 3, vil det også gi
ringvirkninger i mange tilstøtende veier i
Vestre og Nordre Aker. Trafikken fra indre
bykjerne vil gå gjennom Vinderenkrysset
(Slemdalsveien), som allerede er sterkt
belastet og dårlig sikret som skolevei. Tbanens linjer og veinettet må bygges om, bl.a.
med utbygging av Frognerseterbanen til 6vogns tog opp til Gaustad.

31

Tillegg: De trafikale konsekvensene av
utbyggingsforslaget på Gaustad har likevel
ikke vært belyst tilstrekkelig. I tillegg til økt
biltrafikk på Ring 3, vil det også gi
ringvirkninger i mange tilstøtende veier i
Vestre og Nordre Aker. Det må bygges ut Tbane og veinettet må bygges om, bl.a. med
utbygging av Frognerseterbanen til 6-vogns
tog opp til Gaustad stasjon.
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Vedtas
Vedtatt

10 Vestre Aker

11 Nordre Aker SV

33- Innspill til redkom: Oslo SV mener at det er
34 for tidlig å vurdere alternativ bruk av frigjorte
tomtearealer på Ullevål og vil avvente
konkrete finansieringsplaner før slike
drøftinger kan starte. (Dette avsnittet må
forklares/bearbeides).

Ansees ivaretatt i og
med instillinga på
forslag 11

35

Vedtas

Linje 35: Endring: …før slike drøftinger
eventuelt kan starte.
12 Nordre Aker SV

46

Vedtatt

Vedtatt
Dissens
Redkoms flertall på
2 vil avvise forslaget

Linje 46: Tillegg – nytt kule punkt: Det
akuttmedisinske tilbud ved Ullevål sykehus
opprettholdes.
13 Nordre Aker SV

4953

Redkoms mindretall
på 1 vil vedta
forslaget: Vedtatt.
Dissens
Redkoms flertall på
2 vil avvise forslaget
og innstiller på at
dissensen vedtas
Redkoms mindretall
på 1 vil vedta
forslaget og stryke
dissensen: Vedtatt

49-53: Strykes
14 Vestre Aker

4748

Dissens
Redkoms flertall på
2 vil avvise forslaget
og innstiller på at
dissensen vedtas
Stryk kulepunktet: Dissens: At aksen Gaustad
Redkoms mindretall
stasjon-Rikshospitalet med nærliggende
på 1 vil vedta
områder bygges ut som trafikknutepunkt.
forslaget og stryke
(Er ikke relevant i denne uttalelsen)
dissensen: Vedtatt

15

Vestre Aker

51

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Nytt punkt:
Vedtas
Vedtatt
 Trafikale konsekvenser av
utbyggingen på Gaustad må utredes,
og nødvendige utbyggingstiltak for
veinett og kollektivtrafikk tas inn i
rekkefølgebestemmelser i ny
reguleringsplan.

oslosv.no
oslo@sv.no

Sak 15/15
16 Fra Tom Rellsve, og
Erlend Tynning Larsen

Områdesatsning i Søndre Nordstrand
17

Endring: ordet prioritere erstattes med sikre: Vedtas
«… byrådet sikre videreføring av
Vedtatt
områdesatsingen…»

Vedtak:

Oslo SV mener at det viktigste målet i sykehuspolitikken er et trygt og godt sykehustilbud til alle som
bor i Oslo. Det viktigste som må på plass er en ny storbylegevakt og et nytt lokalsykehus på Aker.
Sykehuskapasiteten for Oslos befolkning er under sterkt press, og beregninger viser at A-hus vil ha
nådd sin fulle kapasitet innen 2030. Det haster dermed med å gjenoppbygge et lokalsykehus på Aker.
Befolkningsutviklingen i byen tilsier videre at det bør planlegges et nytt lokalsykehus sør/øst i Oslo.
Helse Sør-Øst har planer om å omstrukturere sykehustilbudet i Oslo. Region- og
lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler skal legges til Gaustad. Radiumhospitalet og Regional
sikkerhetsavdeling skal få nye bygg, og det skal bygges et nytt lokalsykehus for Groruddalsbydelene
på Aker-tomta. Planene innebærer at Ullevål sykehus på sikt legges ned, og at funksjonene flyttes til
Gaustad og Aker. I tillegg samarbeider Oslo kommune og Helse Sør-Øst om en sårt tiltrengt
storbylegevakt på Aker.
Oslo SV er urolig for at nedlegging og flytting av Ullevål sykehus vil kunne ha negative konsekvenser
for utviklingen av medisinske fagmiljøer i verdensklasse. Ullevål sykehus har spesialistfunksjoner i
nye, funksjonelle anlegg og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler i Oslo. Helse Sør-Øst har ikke
redegjort nærmere for medisinske og driftsmessige konsekvenser av å flytte disse fagmiljøene.
Belastningen på Rikshospitalet ved en slik overføring av nye krevende akuttmedisinske
ansvarsområder er heller ikke synliggjort. Oslo SV vil ha en grundig vurdering av sårbarheten ved
samling av mange flere vitale sykehusfunksjoner på et så lite område som Gaustad.
Det er viktig at Oslo kommune fortsetter å engasjere seg i disse prosessene, og bruker myndigheten
sin til å sikre innbyggernes behov. En så stor prosess binder opp ressurser. Forsinkelser kan føre til at
spesialistfunksjoner ved Rikshospitalet og Ullevål flyttes ut av Oslo. Oslo SV er bekymret for
finansieringen av de foreliggende planene. Det er snakk om svært omfattende prosjekter, og det
foreligger ennå ikke en helhetlig finansieringsplan. Oslo SV mener at Stortinget bør instruere Helse
Sør-Øst om å gi finansiering av lokalsykehuset på Aker høyeste prioritet og at dette bygges ut først. I
tillegg mener Oslo SV at Oslo kommune må bruke reguleringsmyndigheten og forhandlingsposisjonen
sin overfor Helse Sør-Øst for å sikre at planleggingen og byggingen av lokalsykehuset på Aker får
første prioritet. Gjennom rekkefølgebestemmelser kan Aker komme før andre delutbygginger. Videre
mener Oslo SV at Ullevål sykehus bør opprettholdes som det framragende akuttmedisinske tilbud det
er til Oslos befolkning.
Oslo SV er glad for at den nåværende planen for Gaustad er betydelig nedskalert fra tidligere planer.
Oslo kommune må håndheve reguleringsmyndigheten ved å ta helhetlig grep og ikke overlate til
utbygger å legge premissene for planarbeidet. De trafikale konsekvensene av utbyggingsforslaget på
Gaustad har likevel ikke vært belyst tilstrekkelig. I tillegg til økt biltrafikk på Ring 3, vil det også gi
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ringvirkninger i mange tilstøtende veier i Vestre og Nordre Aker. Det må bygges ut T-bane og
veinettet må bygges om, bl.a. med utbygging av Frognerseterbanen til 6-vogns tog opp til Gaustad
stasjon.
Oslo SV mener at det er for tidlig å vurdere alternativ bruk av frigjorte tomtearealer på Ullevål og vil
avvente konkrete finansieringsplaner før slike drøftinger eventuelt kan starte.
Samtidig vil Oslo SV poengtere at det er betydelige usikkerheter knyttet til drifts- og
kvalitetsfordelene ved store helseenheter. Å sikre gode og trygge lokalsykehusfunksjoner for Oslos
innbyggere må være hovedprioriteten for Oslo kommune i det videre samarbeidet med Helse SørØst.

Oslo SV vil at:


Stortinget instruerer Helse Sør-Øst til å gi finansiering av lokalsykehuset på Aker høyeste
prioritet og at investeringsplaner med rekkefølgebestemmelser for prosjektene framlegges.



Oslo kommune bruker sin forhandlingsposisjon og reguleringsmyndighet for å sikre at
framdriften på bygging av lokalsykehuset på Aker blir første prioritet.



Frognerseterbanen bygges ut slik at det kan kjøres 6-vogners tog til Gaustad, og at
gangtraseen mellom Gaustad stasjon og Rikshospitalet oppgraderes.



Det akuttmedisinske tilbud ved Ullevål sykehus opprettholdes.



Trafikale konsekvenser av utbyggingen på Gaustad må utredes, og nødvendige
utbyggingstiltak for veinett og kollektivtrafikk tas inn i rekkefølgebestemmelser i ny
reguleringsplan.

Sak 14/17

Uttalelse: Områdesatsning i Søndre Nordstrand

Vedtak:

Siden 2007 har bydel Søndre Nordstrand hatt en områdesatsing kalt Oslo Sør-satsingen. Satsingen
kom på plass på bakgrunn av et notat fra 2006 som pekte på flere områder i bydelen som trengte et
ekstra løft. Hovedmålet med Oslo Sør-satsingen har vært å forsterke integrering og inkludering, samt
å bedre folkehelsen og bomiljøene i Bydel Søndre Nordstrand.
I 2015 utgjorde de kommunale midlene 12 millioner. Disse midlene gikk i hovedsak til drifts- og
investeringstilskudd. I tillegg kom drøye 20 millioner fra staten som hovedsakelig gikk til å dekke
gratis kjernetid i bydelens barnehager, gratis AKS ved Mortensrud skole og prosjekter for å styrke
folkehelsen. Andre eksempler på tiltak som har fått tilskudd gjennom de 10 årene med Oslo Sørsatsingen er familiesenteret, sommerjobbprosjektet og opprusting av skolegårder.
Den borgerlige regjeringen ønsker ikke å fortsette satsingen, så 2017 blir det siste året med Oslo Sørsatsing i bydelen vår. Dette gjør at områder som trenger et ekstra løft nå mister muligheten til mange
positive prosjekter og tiltak. Søndre Nordstrand har fremdeles utfordringer med lavinntektsfamilier
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og arbeidsledighet som igjen fører til at barn og unge vokser opp i fattigdom, uten de samme
mulighetene til en god oppvekst som andre. Oslo SV mener derfor det er på høy tid at vi får kastet
Høyre og FrP ut av regjeringskontorene og få en ny regjering som prioriterer kamp mot ulikheter og
utjevning av levekår. Inntil det skjer bør byrådet sikre videreføring av områdesatsingen som gir
Søndre Nordstrand bydel mulighet til å løfte utsatte områder i bydelen

Sak 15/17

Eventuelt
Ingrid Kvale Kiran ba om innspill til opplegg på valgboden.
Kjetil Bugge Kristoffersen spurte etter oppfølging av sakene fra årsmøtet.
Eirik Sandnes Lindebjerg orientere om miljøfestivalen.
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