Sak 3.3 Stortingsgruppas beretning 2017
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Oslo SV sitter i perioden 2017-2021 med to representant på Stortinget: Kari Elisabeth Kaski, medlem
av Finanskomiteen, og Petter Eide, medlem av Justiskomiteen. Denne beretningen gjelder for 5 mnd,
fra oktober 2017 til mars 2018.
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Gjennomslag i saker med Oslo relevans
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Flere nasjonale saker har betydning for Oslo, og som vi har vært med å kjempe fram.




Lærerløftet: SV har lenge jobbet for skal det nå bli flere lærere, et nødvendig første skritt på
veien mot heldagsskolen.
Profitt i velferden: SV har fått gjennomslag for at pengestrømmene i selskaper som leverer
velferdstjenester skal granskes.
Pleiepenger: SV har sikret flertall for å endre ordningen som sikrer bedre økonomisk støtte til
foreldrene til alvorlige syke barn.

Alternative statsbudsjett for 2018 med Oslo relevans













Omfordelende skattesystem. Oslo er den kommunen i Norge med størst økonomiske
forskjeller. SVs forslag om mindre skatt på arbeid og mer skatt på formue, arv og eiendom vil
bidra til å utjevne forskjeller og gi et mer rettferdig og stabilt boligmarked i Oslo.
Kampen mot økonomisk kriminalitet. SV foreslo økte bevilgninger til Skatteetaten, Økokrim
og Arbeidstilsynet. Oslo er den kommunen i Norge hvor det er flest useriøse aktører og sosial
dumping er et omfattende problem for norske arbeidsfolk, bedrifter og arbeidsinnvandrere.
Styrking av andrelinjebarnevern. SV har fremmet forslag i vårt alternative statsbudsjett om å
trappe opp bevilgningene til dette med 40 mill.
Styrke områdesatsningene. Tilskuddet for satsning i Oslo Sør ble foreslått økt med 40 mill.
kroner.
Redusere sosiale og økonomiske forskjeller. SV har fremmet en rekke forslag for å redusere
sosiale forskjeller, som særlig er et Osloproblem, som økt barnetrygd (1,85 mrd. kroner), økt
bostøtte (250 mill. kroner), gjøre gamle bygårder tilgjengelig ved å øke tilskuddet til
etablering av heis (30 mill. kroner), øke tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn (15 mill. kroner).
Styrke kultur institusjoner.SV har foreslått økte overføringer til blant annet Telemuseet på
Kjelsås (5 mill. kroner), Det norske teatret (3 mill. kroner), Melahuset (2,5 mill. kroner) og
styrke nasjonale institusjoner (30 mill. kroner).
Styrket kriminalomsorg. SV har foreslått økte bevilgninger til Oslo fengsel.
Styrket fri rettshjelp og ettervern av ferdigsonede. SV har lagt inn betydelig forslag om
styrking av en rekke organisasjoner, som i hovedsak har kontor i Oslo, som arbeider med
dette.
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Styrkede bevilgninger til etterforskning av vold i nære relasjoner, og seksuallovbrudd mot
barn.

Andre Oslo saker







Aktiv kamp for at politiet i Oslo skal oppfattes trygt og nært, men uten våpen.
Tiltak for trygging av bydelene, forslag om styrkede politiressurser (til behandling)
Områdesatsing. Fornyet prosess for å se på ulike tiltak på Tøyen/Grønland
Politihøgskolen i Oslo. Til behandling
Nedgradering av Trondheimsveien og trikk over Tonsenhagen
Ahusbanen, lokk over Furuset osv.
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Organisatorisk
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Stortingsrepresentant Kaski er parlamentarisk nestleder, og har i perioden vært parlamentarisk leder
i Lysbakkens fravær. Kaski har markert seg tydelig på spesielt økonomisk politikk og miljøpolitikk.
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Stortingsrepresentant Eide har et særskilt ansvar for å gjøre SV mer tilgjengelig for
diasporabefolkningen i Oslo. Spesielt har det vært mye kontakt, møter, appeller ol med
kurdisknordmenn, somalisknordmenn og andre diasporamiljøer (iranere, palestinere).
Stortingsrepresentanten er også kontaktperson for Foreningen Palestinas Venner på Stortinget.

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