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Sak 8.1 Fylkesstyrets beretning 2018 

1. Politisk oppsummering 1 

Det er forberedelsene til lokalvalget i 2019 som har preget partilaget mest i 2018. 2 

Arbeidet med arbeidsprogrammet og nominasjonsprosessen har pågått over tid. Programarbeidet 3 
pågikk gjennom hele året, først gjennom innspill fra grupper som leverte forslag til delkapitler tidlig 4 
på året.  5 

Et dusin arbeidsgrupper involverte over hundre medlemmer i dette arbeidet. Aktiviteten i gruppene 6 
var forskjellig, men alle de, av fylkesstyret oppnevnte gruppene, leverte bidragene sine og gjorde at 7 
programkomiteen fikk et godt grunnlag for sitt arbeid. Programkomiteen kom med et førsteutkast til 8 
program i juni, parallelt med at nominasjonskomiteen intensiverte sitt arbeid med SVs liste til 9 
kommunevalget.   10 

Også her ble det lagt fram et førsteutkast til liste. Lokallagene fikk både programutkast og listeutkast 11 
på høring.  12 

10. desember ble begge arbeidene avsluttet fra program- og nominasjonskomiteene. Dette skjedde 13 
ved at bystyrelisten ble vedtatt og endelig programutkast overlevert Oslo SVs leder på Midtgolvet på 14 
Det Norske Teatret. 15 

Da var høringsrundene på programmet avsluttet og programkomiteen hadde behandlet mer enn fem 16 
hundre endringsforslag fra lokallagene og mottatt innspill fra mer enn femti organisasjoner.  17 

Både program- og nominasjonskomité var redusert i størrelse. For programkomiteen var dette en 18 
ubetinget fordel siden man lyktes så godt med arbeidsgruppene og høringsrunden. Slik ble den 19 
demokratiske behandlingen styrket. Nominasjonskomiteen var også kraftig redusert. Det blir også 20 
oppsummert som en suksess, men her må kanskje det reduserte tallet på medlemmer kompenseres 21 
når det gjelder å finne kandidater litt utenfor de opplagte miljøene, og kontakten med lokallagene 22 
kan sikkert bli bedre i så måte. Oslo-partiet ble imidlertid spart for opprivende persons- og 23 
fraksjonsstrid. 24 

Silje Schei Tveitdal ledet nominasjonskomiteen og nestleder Carl Morten Amundsen ledet 25 
programkomiteen. Den andre nestlederen, Hanne Lyssand, satt i nominasjonskomiteen. 26 

Fylkesstyret mener at partiet har fått en sterk liste, ser ut til å få et godt program og er godt rustet 27 
foran valgkampen. Fylkesstyret er godt fornøyd med den demokratiske deltakelsen i disse 28 
prosessene. 29 

Fylkesstyret har hatt som mål å styrke deltakelsen og politikkutforming nedenfra og opp i 30 
organisasjonen. Vi vil i den forbindelse vise til hvordan representantskapets rolle er blitt styrket. 31 
Viktige saker er behandlet i representantskapsmøtene, og i tillegg til rene vedtakssaker har man hatt 32 
gode drøftingsmøter om spørsmål og saksfelt som så senere vil bli fulgt opp i form av ny politikk. Vi 33 
kan her vise til boligpolitikkdiskusjonen, diskusjonen om anleggssatsing i idretten og ungdoms- og 34 
inkluderingsdebatten.  35 



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                        sv.no/oslo                     
Hagegata 22, 0654 Oslo                                                                                                                      oslo@sv.no  
  2 

2. Partiorganisasjon 36 

Fylkesstyret 37 

Fylkesstyret har i 2018 bestått av: 38 
 39 
Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) 40 
Hanne Lyssand (nestleder) 41 
Carl Morten Amundsen (nestleder) 42 
Ola Skaalvik Elvevold 43 
Raifeh Albahleh 44 
Liv Guneriussen 45 
Arvinn Eikeland Gadgil  46 
Omar Samy Gamal 47 
Gunnell Erika Sandanger 48 
Margrethe Gustavsen 49 
Karianne Hansen Heien 50 
Mari Eriksen Nordeng (Oslo SU).  51 
Dara Goldar (1. vara) 52 
Oda Sjøvoll (2. vara) 53 
Jan Breivoll (3. vara) 54 
 55 
Arbeidsutvalget har i denne perioden lagt opp til at noen komplekse saker har blitt behandlet over 56 
flere møter. F. eks prosessen med å finne frem til et forslag til hva som skal være Oslo SVs hovedkrav 57 
i valgkampen 2019. 58 

Fylkesstyret har i perioden avholdt 16 møter. I tillegg til faste saker som konstituering, godkjenning 59 
av protokoller, den politiske situasjonen og eventuelt har følgende saker blitt behandlet: 60 

FS 5/2018   Presentasjonsrunde (Orienteringssak) 61 
Dato: 13.03.2018  Konstituering 62 

Fylkesstyrets forretningsorden 63 
Møteplan 64 
Evaluering av årsmøtet 65 
Evaluering av 8. mars 66 
Arbeidsplanen 1. gang 67 
Fanesaken 68 

 69 
FS 6/ 2018   Den politiske situasjonen 70 
Dato: 05.04.2018  Konstituering  71 

Forberedende valgkampgruppe (mandat og sammensetning) 72 
LS-møtet 13.-14. april 73 
1. mai 74 
Nummert brev fra revisor 75 
SVs retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering 76 

 77 
FS 7/ 2018   Den politiske situasjonen: Orientering fra LS 78 
Dato: 19.04.2018  Arbeidsplanen 2. gang 79 

1. mai: Vedtak av paroler og status på festen etter toget 80 
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Plan for de to første repskapene 81 
Innstilllinger til RS 8. mai  82 

 83 
FS 8/ 2018   Den politiske situasjonen: Byrådets resultatliste  84 
Dato: 26.04.2018  1. mai: Praktiske avklaringer 85 

Rekruttering av medlemmer med minoritetsbakgrunn 86 
Programmet: Første diskusjon på hovedkrav 87 

 88 
FS 9/ 2018   Landsstyresaker  89 
Dato: 31.05.2018  Den politiske situasjonen: 90 

▪ Orientering fra forberedende nominasjon-, programkomiteen og 91 
forberedende valgkampgruppe 92 

▪ Orientering om byrådets budsjettkonferanse 4.-5. juni  93 
   Innspill til prinsipprogrammet 94 

Status på lokalt nominasjons- og programarbeid 95 
Evaluering av 1. mai (Diskusjonssak) 96 
Kommende arrangementer 97 
Innstillinger til RS 19. juni 98 

 99 
FS 10/ 2018   Regnskapsrapport per 31.05.18 100 
Dato: 14.06.2018  Den organisatoriske situasjonen 101 

▪ Hvordan aktivisere medlemmene i de største lagene?  102 
▪ Hvordan ligger vi an i forhold til AOPen 103 

 104 
FS 11/ 2018   Uttalelse fra Ullern om Kikkutkollen 105 
Dato: 16.08.2018 AKS-kampanjen 106 

Regnskapsrapport per 31.05 107 
Rekrutteringsutvalget 108 
 109 

FS 12/ 2018   Innstillinger til Repskapet 110 
Dato: 04.09.2018  Den politiske situasjonen 111 

▪ Oslobudsjett 2019 112 
▪ Nordahlutvalget og Oslohjelpa 113 
v/ Inga Marte Thorkildsen, Anna Tresse og Tarjei Helland  114 
Status på arbeidet i valgkampgruppen, nominasjonskomiteen og 115 
programkomiteen 116 

 117 
FS 13/ 2018    Den politiske situasjonen 118 
Dato: 20.09.2018  Innstillinger til LS 119 

Status på arbeidet med lokal nominasjon og program  120 
Kampanjen «Velferd for de mange – ikke for de få» 1. 10 til 24. 11 121 

 122 
FS 14/ 2018   Den politiske situasjonen: Krf og regjeringsforhandlinger 123 
Dato: 18.10.2018  Innstillinger til RS 124 

Valgkampstrategi 125 
Regnskapsrapport 126 
Innspill til prinsipprogrammet, valgkomiteen og SVs alternative budsjett 127 
 128 

FS 15/ 2018   Den politiske situasjonen 129 
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Dato: 22.11.2018  Landsstyresaker 130 
Hovedkrav og eiendomsskatt 131 
Nominasjonsmøtet 132 
Mandat for Oslo SVs politiske grupper 133 
Tilslutning til demonstrasjoner 134 
Dagsorden for lokallagsledermøtet 135 

 136 
FS 16/ 2018   Den politiske og organisatoriske situasjonen 137 
Dato: 29.11.2018  m/ Ullern, Frogner, Vestre Aker og Nordstrand SV. 138 

Sondering av et mulig møte med Arnfinn Nygaard 139 
Ringerunde 140 
Nominasjonsmøtet 141 
Skolering 142 
Gjenvalg til FS 143 
Forberedelser av saker til Årsmøtet 144 
 145 

FS 17/ 2018   Evaluering av nominasjonsmøtet 146 

Dato: 14.12   Evaluering av dette året i Oslo SV og arbeidet i Fylkesstyret 147 

Regnskapsrapport per 01.12 2018 148 
Kampanjer neste halvår  149 
Julebord 150 

 151 
FS 01/ 2019   Den politiske situasjonen 152 

Dato: 10.01   Kulturhus/kulturstasjon i Søndre Nordstrand 153 

Evaluering av nominasjonsmøtet og prosessen 154 

Skoleringsopplegget 155 

Status på organisasjonens tilstand 156 

Innstillinger til RS 5.2  157 

Planlegging av årsmøtet 158 

LS 19.-20. januar 159 
 160 

FS 02/ 2019   Den politiske situasjonen 161 
Dato: 24.01   Årsmøte: Kjøreplan, konstituering og dagsorden 162 

Årsmøte: Arbeids og organisasjonsplan 163 
Årsmøte: Arbeids og organisasjonsplan 164 
Årsmøte: Vedtekter (FS innstiller på innkomne vedtekter) 165 
Årsmøte: Valgkampstrategi 166 
Årsmøte: Uttalelse om flyktninger 167 

 168 
FS 03/ 2019   Den politiske situasjonen 169 
Dato: 07.02   Årsmøte: Dagsorden / kjøreplan og konstituering (2. gang) 170 

Årsmøte: Regnskap 2018 (1. gang) 171 
Årsmøtet: Fylkesstyrets beretning 172 
Årsmøte: Innstilling av Landsmøtedelegasjon 173 
Årsmøtet: Innstilling på alle innkomne saker 174 
8. mars 175 
Miljøkampanje 11.-17. mars 176 
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Liste over uttalelser vedtatt av Fylkesstyret (Se hele uttalelser i kapittel 8.) 177 
▪ Bevar Kikkutkollen (16.08 2018) 178 
▪ Norge må jobbe for en human løsning for flyktninger i Europa (24.01 2018) 179 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg 180 
Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Hanne Lyssand 181 
(nestleder) og Carl Morten Amundsen (nestleder). Arbeidsutvalget har møttes hver uke på Rådhuset. 182 
Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, inkludert 183 
arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, saksforberedelser for 184 
fylkesstyret, effektuering av vedtak og hastesaker.  185 

Partikontorets sammensetting 186 
Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt én fast fulltidsstilling som fylkessekretær og politisk 187 
rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling.  188 

Lokallagene 189 
I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett 190 
utdanningslag ved studiestedene i Oslo: Oslo SVs studentlag.  191 
Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per 31.12.2018 192 

Lokallag Lokallagsleder Medlemstall 

Alna SV Håkon Ragnar Astrup 84 

Bjerke SV Ola Skaalvik Elvevold  95 

Frogner SV Karin Harnæs Hoel 177 

Gamle Oslo SV Stine Solvoll Navarsete 417 

Grorud SV Tale Pleym 61 

Grünerløkka SV Arild Sverstad Haug  358 

Nordre Aker SV Arnodd Håpnes 173 

Nordstrand SV Helene Bakklandet / Birgitte Haug  110 

Oslo SVs studentlag Silje Synøve Høgelid 16 

Sagene SV Jonas Finnanger 285 

St. Hanshaugen SV Siri Eritsland  203 

Stovner SV Tore Ludt  50 

Søndre Nordstrand SV Erlend Tynning Larsen  133 

Ullern SV Beate Bruun 63 

Vestre Aker SV Olav Lægreid 102 

Østensjø SV Hans-Petter Aas  183 
 193 

Fylkesstyrets møter med lokallagene 194 
Fylkesstyret og representanter for lokallagene har de siste årene møttes jevnlig til gjensidig 195 
informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. Det er avholdt tre 196 
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møter mellom lokallagslederne og fylkesstyret og en nyttårsmiddag på hos ordføreren for 197 
partiledelsen i Oslo og lokallagslederne. Følgende saker har blitt behandlet: 198 

LL 01/2018   Lokal program og nominasjonsprosess 199 
Dato: 26.04  Innledning ved Mina Finstad Berg 200 
   Strategi for samfunnskontakt 201 
   Innledning ved Erlend Tynning Larsen  202 

Kontaktordningen mellom FS og lokallagene 203 
Evaluering av årsmøtet 204 

 205 
LL 02/2018 Valgkamp 2019 206 
Dato: 14.06 Innledning ved Sunniva Eidsvoll, Carl Morten Amundsen og Nora Fjelddalen: 207 

Planlegging av valgkamp, prosessen rundt valg av hovedkrav. Forankre 208 
strategien fremover.  209 
Runde på lokal nominasjon  210 
 211 

LL 03/2018   Nominasjonsmøtet 212 
Dato: 29.11   Status på lokallagenes arbeid: Runde 213 

Ringerunde til medlemmer som ikke har betalt kontingent 214 
Viktige datoer fremover 215 

 216 
Dato: 22.01  Nyttårsmiddag for lokallagslederne og AU hos ordføreren. 217 

Representantskapet 218 
Periodens sammensetning av representantskapet er gitt i tabell 2.  219 
Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap 220 

Alna 3 

Bjerke 2 

Frogner 6 

Gamle Oslo 13 

Grorud 2 

Grünerløkka 11 

Nordre Aker 6 

Nordstrand 3 

Studentlag 2 

Sagene 9 

St. Hanshaugen 6 

Stovner 2 

Søndre Nordstrand 4 

Ullern 2 

Vestre Aker 3 

Østensjø 6 

Totalt 80 

 221 
I tillegg har tre representanter fra fylkesstyret, tre representanter fra bystyregruppa og fire 222 
representanter fra Oslo SU fulle rettigheter. 223 
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 224 
Representantskapet har i perioden avholdt fem møter i perioden. Følgende saker har blitt behandlet: 225 

RS 1/2018  Spørrehalvtime (Orienteringssak) 226 
Dato: 08.05 Konspirasjonsteorier og høyrepopulisme (Diskusjonssak) 227 
  Innledning ved Terje Emberland, Holocaust-senteret. 228 

Rasisme og diskriminering av romfolk (Vedtakssak) 229 
 Innledning ved Maren Stinessen Bø, Kirkens Bymisjon. 230 

 231 
RS 2/2018   Spørrhalvtime 232 
Dato: 19.06  Utfordringer i ungdomsmiljøene i Oslo øst og sør (Diskusjonssak) 233 

 Innledning ved: John Roger Lund, leder av Oslopolitiets enhet øst. 234 
Idrettsbehovsplanen (Vedtakssak) 235 
 Innledning ved: Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet, 236 
Sveinung Oftedal, leder av Oslo Idrettskrets og Hans-Petter Aas, leder av Oslo og 237 
omegn friluftsråd. 238 
Godkjenning av protokoll for årsmøtet 2018 (Vedtakssak) 239 

 240 
RS 3/2018   Spørrehalvtime (Orienteringssak) 241 
Dato: 18.09  Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019 (Diskusjonssak) 242 

Innledninger ved: Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, Eirik 243 
Lindebjerg, koordinator for WWFs internasjonale arbeid mot plast i havet og Sian 244 
Ambrose, Ruter. 245 
SVs kommuneplattform for valget 2019 (Landsstyressak) 246 
 247 

RS 4/2018  Spørrehalvtime (Orienteringssak) 248 
Dato: 06.11   Rekruttering av medlemmer med minoritetsbakgrunn til SV  249 

Innledninger ved: Beret Bråten, forsker ved FAFO og Dara Goldar og Omar Gamal, 250 
fra rekrutteringsgruppen. 251 
Oslo SVs program for 2019-23: Boligpolitikk (Diskusjonssak) 252 
Innledninger ved journalist Kjetil Gyberg og Atir Khan fra Grape Arkitekter. 253 
Valgkomité 254 
 255 

RS 1/2019 Spørretime 256 
Dato: 05.02 Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv 257 

Innledning ved Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet og Petter Vellesen, Oslo 258 
bygningsarbeiderforbund. 259 
Delegatfordeling til landsmøtet (vedtakssak) 260 
Valg av redaksjonskomite til kommunevalgprogrammet (vedtakssak)  261 

Liste over uttalelser vedtatt av Representantskapet (Se hele uttalelser i kapittel 8.) 262 
▪ SV tar avstand fra rasisme mot rom (08.05.2018) 263 
▪ Idrett og friluftsliv for de mange – ikke for de få (19.06.2018) 264 
▪ Ta kampen for et seriøst arbeidsliv (05.02.2019) 265 
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3. Organisatorisk 266 

Årsmøte (foregående år) ble avholdt i Hagegata 23, den 3.-4. mars 2018. Alle vedtak fra årsmøtet er 267 
tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/arsmote-2018/  268 

Medlemmer 269 

Medlemstallet har fortsatt å stige, men veksten i 2018 har flatet litt ut i forhold til de siste årene. I 270 
2018 hadde vi en vekst på 5,2 %, mot 23 % fra året før.  271 

I løpet av året var medlemstallet riktignok oppe i 2800, men etter at siste sjanse for å betale 272 
kontingenten gikk ut, 31.12.2018 hadde Oslo SV bare 2535 betalende medlemmer. En del kom likevel 273 
tilbake rett over nyttår, i selskap med veldig mange nyinnmeldte som en reaksjon på den nye 274 
borgerlige flertallsregjeringen i slutten av januar1. 275 

 276 

Økonomi 277 

Årsmøtet hadde budsjettert med et overskudd på 69 575, mens resultatet viser et overskudd på 397 278 
506. Dette innebærer at Oslo SVs egenkapital styrkes, og er per 31.12.2018 på 2 969 957. Dette er et 279 
godt utgangspunkt for det kommende kommunevalgkampen, som erfaringsmessig er dyrere enn 280 
stortingsvalgkamper. 281 

Det vil fortsatt være et stort behov for å samle inn penger til valgkampen i 2019. Vi må dessuten 282 
fortsatt minimere kostnader ved møter og arrangementer og satse på dugnadsvirksomhet.   283 

                                                           
1 I skrivende stund (4.2 2019) 346 nye medlemmer siden 17. januar. 

https://www.sv.no/oslo/arsmote-2018/
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Arrangementer 284 

8. mars 285 

Kvinnegruppa i Oslo SV arrangerte pølse og plakatverksted med ca. 50 deltakere og Mona Fagerås 286 
som appellant. Hovedtema for i 8. marstoget var #metoo og det møtte opp 7500. Frivillige fra SV var 287 
med å dele ut Sumaya Jirde plakater. Den viktigste konklusjonen fra evalueringen var at 8. mars er 288 
kvinnegruppa sitt årlige hovedarrangement og må planlegges i god tid neste år. 289 

1. mai 290 

I år var det ti lokallag som inviterte til 1. maifrokost, med appeller fra blant andre Audun Lysbakken, 291 
Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen, Marian Hussein og Sunniva Holmås Eidsvoll. 292 

Oslo SV stilte for første gang med en egen fane i toget, laget av kunstneren Arne Nøst. Vi gikk under 293 
følgende fire paroler:   294 

1. Kamp mot fattigdom - Øk barnetrygden 295 
2. Stopp bombingen i Syria 296 
3. Ta kampen for hele og faste stillinger 297 
4. Fritid framfor forbruk. 6-timersdag nå 298 

Etter toget inviterte vi til fest på Dattera til Hagen på Grønland hvor det var mulig å kjøpe mat og 299 
drikke til en grei pris. Det var konsert med den syriske musikeren Shble Saleem med venner inne på 300 
Dattera og appell ved Marianne Borgen. Denne gangen hadde vi både plakatverksted, ansiktsmaling 301 
og dukketeater for barna som handlet om hvorfor vi feirer 1. mai og viktigheten av å organisere seg. 302 

Live-podcaster med Lahlum og Lysbakken 303 

Oslo SV har vært medarrangør for to live-podcaster med Lahlum og Lysbakken: Nettrollenes mareritt: 304 
En kringkasting som faktisk ER styrt av Sosialistisk Venstreparti. Forfatter, historiker og SV-305 
aktivist Hans Olav Lahlum og SV-leder Audun Lysbakken kommer med en dose politisk 306 
korrekthet før de slipper til aktuelle gjester i programmet. 307 

Den 24. mai på Kulturhuset var Kristin Skogen Lund og Magnus Marsdal invitert til å snakke om frihet. 308 
Dette falt på vårens første nydelige sommerdag, og oppmøtet var katastrofalt dårlig. Den 14. 309 
november var det derimot fullt hus på postkontoret på Tøyen, med kommentator i Dagsavisen og 310 
forfatter Hege Ulstein og komiker og programleder Janne Rønningen som gjester. 311 

Møte om frontfagsmodellen og likelønn 312 

Den 28. mai arrangerte faglig gruppe, kvinnepolitisk gruppe og Grünerløkka SV i fellesskap et 313 
skolerings og debattmøte om frontfagsmodellen og likelønn. Dette kom til som et resultat av at 314 
Årsmøtet videresendte en uttalelse om saken i 2017. Bidragsytere på møtet var Kristine Nergaard, 315 
FAFO, Knut Øygard (Fellesforbundet og Grunerløkka SV), Randi Reese (SVer, medlem i kvinnepolitisk 316 
utvalg og tidl.leder FO), og Tone Faugli (leder av Forhandlingsenheten, Fagforbundet). 317 

Arrangement i samarbeid med de andre byrådspartiene 318 

Den 2. mai arrangerte byrådspartiene et felles møte mellom bystyre- og bydelsutvalgsmedlemmene 319 
og byråd og byrådssekretærene om budsjettarbeidet 2019. Målet var at de folkevalgte i de tre 320 
partiene så tidlig som mulig skulle få komme inn i arbeidet med det budsjettet vårt byråd skal legge 321 
frem i september for valgåret 2019.  322 

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAAQSP8tXzP-4O-eFf_FjJ_zL_aTOOHYEyZaJJAoWMSY6U4_EtAqmPQbyyU7WmmedSq1YWcZC9_4FDkCtRs6TWrxlKIGHvC8BNvNCWatzAhqsKRpdXDZmaQFU2nroGq2rhqekEk3PyahDPV-cHXbiviEEuhDtAzV4jXx3wiu_BbQwYdR98QWY4W851TVH9lV_Sd5kMmhTet_sOtaVNiU8EBA5Mj-3TV-aXuptYSpUaNwaybZR8PIOFZfomsBaUDIxTpDVYCBlPJsW95cg&__tn__=%2ANK-R
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Den 9.10 ble det også arrangert et digitalt møte med de tre byrådspartiene etter at budsjettet var 323 
avlevert fra Byrådet der Oslo SVs BU-representanter hadde anledning til å delta på videokonferanse. 324 

4. Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplanen 325 

Det politiske organisasjonslivet går i en fireårsyklus. For et fylkesparti i SV handler det siste året av en 326 
kommunevalgperiode om å gjøre seg klar til det kommende valget: Kandidatene til bystyret og 327 
bydelsutvalg skal nomineres, det skal skrives et nytt politisk program og strategien for den 328 
kommende valgkampen skal legges og forankres i hele organisasjonen.  329 

Valgkamp 330 

Nominasjonsprosess  331 

Nominasjonskomiteen for kommunevalget i 2019 ble valgt på årsmøtet 2018, og nominasjonsmøtet 332 
ble avholdt på Det norske teatret 10. desember. Dette var den første nominasjonsprosessen som ble 333 
gjennomført med en komite bestående av kun sju medlemmer. Og hele prosessen skal derfor 334 
evalueres grundig slik at vi skal kunne ta med oss det beste og utvikle oss videre ved neste 335 
nominasjon. Tidligere partisekretær Silje Schei Tveitdal ledet komiteen som ellers bestod av Hanne 336 
Lyssand, Erlend Tynning Larsen, Karin Beate Theodorsen, Mirza Sefo, Håkon Astrup og Rami Chumber 337 
(fra SU). Komiteen leverte et første utkast til liste til høring i partiorganisasjonen før den endelige 338 
innstillingen kom med en dobbel dissens på 4. og 6. plass, samt en dissens på om det skulle være 6 339 
eller 8 forhåndskumulerte kandidater. Det møtte opp 186 delegater på nominasjonsmøtet.  340 

Arbeidet med å stille lister i alle bydeler har så langt gått sin gang uten at det har vært behov for 341 
støtte fra fylkesstyret. Oslo SV har som mål at alle de lokale listene skal være innlevert innen 342 
utgangen av februar. 343 

Programarbeid 344 

Programkomiteen ble valgt av representantskapet høsten 2017 med Carl Morten Amundsen som 345 
leder og for øvrig følgende medlemmer: Unni Berge, Per Botolf Maurseth, Karin Harnæs Hoel, Ivar 346 
Johansen, Warsan Ismail, Terje Farestveit, Siv Karin Kjøllmoen, Sarah Safavifard og Edle Daasvand. 347 
Ane Fidjestøl var sekretær for komiteen. Som en del av prosessen ble de sju eksisterende gruppene i 348 
Oslo SV, samt fem nye midlertidig grupper gitt i oppdrag å evaluere det gjeldende programmet og 349 
foreslå ny politikk på sine felt. Gruppene skulle også skaffe en oversikt over organisasjoner innen sitt 350 
politikkområde og invitere disse til å komme med innspill til partiet gjennom «Gi SV beskjed»-møter 351 
og åpne høringer. Totalt var det 125 medlemmer i arbeid i disse gruppene, og Oslo SV fikk 65 352 
skriftlige innspill. 353 

Førsteutkastet til program ble lansert på Holmlia bibliotek 29. juni 2018 og sendt på høring med frist 354 
til 1. november. Det kom inn over 500 endringsforslag til førsteutkastet. 355 

Endelig forslag til program skal sendes ut fra komiteen i desember 2018 og skal behandles på 356 
årsmøtet 2019. Det ble satt en tidligere frist for endringsforslag til denne saken, enn de ordinære 357 
årsmøtesakene, og valgt en egen redaksjonskomite som skal tilrettelegge for en god prosess når et så 358 
omfattende dokument skal vedtas på årsmøtet.  359 
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Programkomiteen fikk også i oppdrag å fremme forslag på 2-4 hovedkrav som skal ha som formål å 360 
vise for velgerne Oslo SV prioriterer høyest å gjennomføre i neste periode. Kravene skal gjøre at vi 361 
skiller oss fra andre partier og har konkrete politiske prosjekter og reformer vi lover å gjennomføre. 362 
Hovedkravene skal også være hovedprioriteringer i forhandlinger om byrådsplattform etter valget, 363 
og dermed også førende hovedprioriteringer for Oslo SV, bystyregruppa og byrådsgruppa i 364 
budsjettprosesser, i byråd og bystyret i neste periode. 365 

Forberedende valgkampgruppe 366 

Årsmøtet at det i 2018 skulle gjøres et arbeid med å forberedende valgkampen. Den 5. april nedsatte 367 
FS en forberedende valgkampgruppe bestående av Nora Fjelddalen (leder), Marianne Borgen 368 
(bystyregruppa), Åsmund Strand Johansen (Byrådssekretær for finans), Anna Tresse (Byrådssekretær 369 
for oppvekst og kunnskap), Jan Breivoll (fylkesstyret og St. Hanshaugen) og Ola Skaalvik Elvevold 370 
(fylkesstyret og Bjerke). Jens Aas-Hansen var sekretær for gruppen. 371 

Den forberedende valgkampgruppen fikk et omfattende mandat:  372 

● Lage forslag til valgkampstrategi til årsmøtet 2019. Denne strategien skal inneholde en plan 373 
for den taktiske og praktiske gjennomføringen av valgkampen. 374 

● Planlegge og utføre analysearbeid som vi trenger å gjøre før valgkampen.  375 

● Lage skoleringsmateriell til bruk internt og planlegge valgkampskolering som skal 376 
gjennomføres våren 2019. 377 

● Lage en skisse til en overordnet kommunikasjonsplan for den lange valgkampen i samarbeid 378 
med SV sentralt. 379 

● Planlegge viktige valgkampaktiviteter i samarbeid med SV sentralt og fylkesstyret for den 380 
lange valgkampen.  381 

 382 

Oslo SV hadde også ambisjon å være godt koordinert med SVs nasjonale valgkamp foran valget i 383 
2019. Fylkeslaget var representert i utvalget som fremmet forslaget til kommunvalgsplattform ved 384 
Carl Morten Amundsen, og saken ble behandlet av representantskapet før vedtak i landsstyret. 385 

Oslo SVs hovedmålsetninger 386 

Årsmøtet i 2018 vedtok noen prioriteringer som skulle være styrende for fylkeslaget gjennom 387 
arbeids- og organisasjonsplanen (AOP).  388 

I denne planen slås det fast at fylkeslaget er et redskap til å få gjennomslag for partiets politikk, og 389 
det gjøres blant annet ved å mobilisere medlemmene til å delta i det politiske arbeidet. For å lykkes 390 
må Oslo SV være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon.  391 

I perioden fram mot 2021 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:   392 
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Oslo SV skal  393 

A. Være en synlig og tydelig politisk aktør i politikken fram mot lokalvalget 2019 og 394 
stortingsvalget 2021.  395 

B. Styrke medlemsdemokratiet gjennom å involvere medlemmene i utformingen av politikken, 396 
bedre kunnskapen om partiets politikk og sørge for kommunikasjon mellom ulike nivå i 397 
organisasjonen.  398 

C. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.  399 

Her følger en evaluering av hvordan fylkeslaget har fulgt opp prioriteringene i arbeidsplanen: 400 

A. En tydelig og synlig politisk aktør 401 

Det er fylkeslagets mål å doble antallet representanter i Oslo bystyre. For å nå dette målet skal Oslo 402 
SV bruke sin posisjon i Oslos byråd og våre profilerte politikere på Rådhuset til å markere oss og 403 
synliggjøre SVs politikk. 404 

Medieomtale i 2018 405 

2018 har vært et veldig godt år for mediesynligheten til Oslo SV. I snitt har Oslo SV har 742 omtaler 406 
pr måned i 2018 (mot 660 i 2017, 436 i 2016 og 430 i 2015). Dermed er omtalen den høyeste vi har 407 
hatt de siste fire årene på tross av at det er mellomvalgår. Noen av toppene har kommet i periodene 408 
der konflikten rundt skolepolitikken har stått på som verst, men dette er kun en del av forklaringen. 409 
Vi har også hatt jevnt høyt medietrykk de øvrige månedene, noe som viser at politikken vår og 410 
profilene våre får stadig mer oppmerksomhet. At SV nå styrer skolepolitikken i Oslo og at vi har en 411 
stadig mer profilert ordfører har satt oss tydeligere på kartet i det offentlige ordskiftet. To synlige 412 
stortingsrepresentanter drar også opp. 413 

Medieomtale Oslo SV fire siste år ifølge InterMedium: 414 

 415 

Våre profilers medieomtale i 2018 (og 2017): 416 
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 417 

Sosiale medier i 2018 418 

Ved utgangen av 2018 hadde facebooksiden til Oslo SV 5269 følgere. Dette var en økning fra 4846 i 419 
2017, 3866 i 2016 og 3214 i 2015. Vi har vært opptatt av å ha en aktiv side med et variert innhold av 420 
lenker, bilder, memer og video. Ved en del innlegg, spesielt i oppkjøringen til valget, brukte vi betalt 421 
spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk innlegg på Oslo SV side har en 422 
rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Enkelte innlegg fikk langt større spredning, særlig innlegg knyttet 423 
til SV-seiere som AKS, budsjettgjennomslag og positive miljøsaker. 424 

Rekkevidde for innlegg på Oslo SVs Facebook-side i 2018: 425 

 426 

Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Førstnevnte 427 
hadde ved utgangen av året 23.555 følgere (opp nesten 2000 i løpet av året) og har den desidert 428 
største facebooksiden blant byrådene etter byrådslederen. Ordfører Marianne Borgen hadde 8937 429 
følgere ved utgangen av 2018 (opp ca 1000 fra året før). 430 
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Lokallagene fra hver av de femten bydelene og studentlaget har også egne facebooksider. Her skjer 431 
det mye solid arbeid og alle sidene har hatt en økning i antall følgere det siste året. Det er verdt å 432 
trekke frem Søndre Nordstrand SV og Sagene SV som begge flest følgere av alle partiene i sin bydel! 433 

Oversikt over antall følgere på lokallagenes facebooksider: 434 

 435 

Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 436 
2494 følgere og en instagramkonto med 1096 følgere. Begge har vokst og når bredere ut enn 437 
tidligere år. 438 

Oversikt over tweet-visninger pr måned: 439 

 440 

 441 
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I tillegg til kanalene over har bystyregruppa ansvar for å vedlikeholde og oppdatere Oslo SVs 442 
internettsider jevnlig i samarbeid med Oslo SVs fylkessekretariat. Bystyremedlem Ivar Johansens 443 
blogg og aktivitet i sosiale medier følges dessuten av svært mange.  444 

Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer miljø-, klima og samferdselssaker, skole og gratis 445 
aktivitetsskole, tillitsreform, boligpolitikk, saker knyttet til forskjeller og levekår, Tøyenløftet, barn og 446 
oppvekstvilkår og saker knyttet til kulturliv.  447 

Åpen og inkluderende programprosess  448 

Oslo SV har gjennomført en programprosess i 2018 på en slik måte at medlemmene, lokallagene og 449 
de politiske gruppene har fått delta aktivt i prosessen. Det har også blitt arrangeres to åpne 450 
medlemsmøter, og en rekke Gi SV beskjed-møter og høringer av gruppene. 451 

Arbeidet ble lagt opp slik at de nedsatte gruppene i første omgang skulle gjennomgå gjeldende 452 
program på sitt felt, for å se på hvilke politikkområder som skulle forbedres Alle gruppene bortsett 453 
fra den som hadde ansvar for levekår, rus og sosialpolitikk arrangerte høringsmøter med 454 
representanter fra relevante organisasjoner på sitt felt. Noen grupper hadde flere møter. 455 

Politikkutvikling 456 

Gruppene og nettverkene utgjør en faglig ressurs for partiet og øker partiets kapasitet for 457 
politikkutvikling. En slik organisering gjør også at det er lettere å komme inn i partiet og få innflytelse 458 
på partiets avgjørelser og meninger. 459 

Partiet skal være en organisasjon med sterk tilknytning til andre organisasjoner som fag- og 460 
miljøbevegelsen og forskjellige miljøer for å bygge allianser i politiske saker. Gjennom 461 
programprosessen har alle medlemmer som har ønsket hatt et ønske om å bidra med sin kunnskap, 462 
enten kunnet delta i en arbeidsgruppe, kommet på åpne innspillsmøter eller sende inn skriftlige 463 
forslag til både første og andre utkastet til programmet. Alle medlemmer har dessuten tale- og 464 
forslagsrett både på representantskapsmøter og årsmøtet. 465 

Oslo SV skal ha som mål å drive systematisk politikkutvikling i alle ledd. Arbeidet med 466 
kommunevalgprogrammet har naturlig nok stått i fokus og FS og RS har dermed vedtatt litt færre 467 
uttalelser enn vanlig.  468 

Allianser og samfunnskontakt 469 

For å styrke partiets tillit i viktige saker og øke vår sjanse for gjennomslag må vi styrke samarbeidet 470 
med våre alliansepartnere. Gjennom alle høringsmøtene vi har arrangert i programprosessen har vi 471 
har hatt en utstrakt kontakt med organisasjoner. 472 

Oslo SV skal prioritere å sette ned en gruppe laget en plan for å øke rekrutteringen fra 473 
minoritetsmiljøene til SV. Rekrutteringsgruppen ledes av Dara Goldar og er i ferd med å gjennomføre 474 
tre ungdomsmøter med i samarbeid med lokallagene i Søndre Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo. 475 

Faglig leder i Fylkesstyret, Karianne Hansen Heien vært tilstede på LO i Oslo sine Repskap, sammen 476 
med andre folke- og tillitsvalgte i Oslo SV. Vi har også jevnlige møter med Fagforbundet i Oslo. Det er 477 
i 2018 etablert en permanent gruppe arbeidslivspolitikk ledet av Heien.  478 
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De andre politiske gruppene har ansvar for å holde kontakten videre med organisasjoner innenfor 479 
sitt felt. 480 

Kampanjer 481 

Oslo SV deltok i alle de kampanjene og aksjonsdagene partiet la opp til i 2018. I tillegg til egne 482 
løpeseddelsaksjoner på merkedagene 8. mars, 1. mai og 5. juni hadde SV dette året en nesten to 483 
mnd. lang kampanje med forsvar av velferdsstaten som tema: «Velferd for de mange – ikke for de 484 
få».  485 

Oslo SV arrangerte en felles skolering for alle lokallag i forkant av kampanjen med Kari Elisabeth Kaski 486 
som innleder og ca. 35 deltakere. SV trykket og sendte ut 800 løpesedler til hvert lokallag gratis, og 487 
alle lokallag bortsett fra to hadde løpeseddelaksjoner på de to nasjonale aksjonsdagene 11.10 og 488 
24.11 489 

Miljøgruppen hadde ansvar for SVs deltakelse på den årlige Mitt grønne Oslo-festivalen 2. juni og 490 
LHBT-nettverket tok ansvar for at SV satte et solid preg på Pride-festivalen. 491 

En prioritet i 2018 var å få mer oppmerksomhet om AKS-satsingen vår. Derfor arrangerte vi en egen 492 
kampanje i forbindelse med skolestart. Innsatsen i forbindelse med AKS-kampanjen de to ukene var 493 
over all forventning. At alle løpesedlene ble revet bort bare i løpet av noen par dager er et tegn på at 494 
lokallag, tillitsvalgte og andre medlemmer virkelig brettet opp ermene. Alle de 15 lokallagene bidro 495 
på ulike måter med aksjoner, leserbrev, pressearbeid og spredning av budskapene i sosiale medier. 496 

Vi kunne nevnt mange gode eksempler på all innsatsen som er lagt ned, men må skryte litt ekstra av 497 
de to superaktivistene i Grorud SV som hadde 5 aksjoner 5 dager på rad!  498 

En liste over medieoppmerksomhet under kampanjen: 499 

- Sagene Avis: https://sageneavis.no/nyheter/hvis-alle-skal-fa-ta-del-i-leken-ma-det-vare-500 
gratis/19.1249 501 

- Nordre Aker budstikke: https://nab.no/meninger/barna-i-nordre-aker-fortjener-ogsa-gratis-502 
aks/19.17201 503 

- Vårt Oslo: https://www.vartoslo.no/gratis-halvdags-aktivitetsskole-ogsa-til-barna-pa-st-504 
hanshaugen/ 505 

- Akersposten: https://akersposten.no/meninger/alle-tjener-pa-gratis-aktivitetsskole/19.2590 506 
- Akers Avis Groruddalen: Reportasje og debattinnlegg i papiravisen 507 
- Nordstrands blad: https://www.noblad.no/debatt/skoler/oslo/alle-tjener-pa-gratis-508 

aktivitetsskole/o/5-56-122072 509 
- Nettavisen: https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-oslo-elever-far-gratis-510 

aktivitetsskole/3423524577.html 511 
- Dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/na-star-kampen-om-forskjells-oslo/70131289  512 
- Aftenposten (fra i sommer): https://www.aftenposten.no/osloby/i/oRGkna/I-2015-gikk-hver-513 

tredje-1-klassing-pa-Furuset-skole-pa-Aktivitetsskolen-Na-deltar-nesten-alle 514 
- Utrop: https://www.utrop.no/Nyheter/Notiser/33596  515 
- Utdanningsnytt: https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/flere-oslo-elever-far-516 

gratis-aktivitetsskole/  517 
- ABC-nyheter: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/12/195423455/flere-518 

oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole  519 
- Avisa Østbyen: https://groruddalen.no/fremtidens-aktivitetsskole/19.24423  520 

https://sageneavis.no/nyheter/hvis-alle-skal-fa-ta-del-i-leken-ma-det-vare-gratis/19.1249
https://sageneavis.no/nyheter/hvis-alle-skal-fa-ta-del-i-leken-ma-det-vare-gratis/19.1249
https://nab.no/meninger/barna-i-nordre-aker-fortjener-ogsa-gratis-aks/19.17201
https://nab.no/meninger/barna-i-nordre-aker-fortjener-ogsa-gratis-aks/19.17201
https://www.vartoslo.no/gratis-halvdags-aktivitetsskole-ogsa-til-barna-pa-st-hanshaugen/
https://www.vartoslo.no/gratis-halvdags-aktivitetsskole-ogsa-til-barna-pa-st-hanshaugen/
https://akersposten.no/meninger/alle-tjener-pa-gratis-aktivitetsskole/19.2590
https://www.noblad.no/debatt/skoler/oslo/alle-tjener-pa-gratis-aktivitetsskole/o/5-56-122072
https://www.noblad.no/debatt/skoler/oslo/alle-tjener-pa-gratis-aktivitetsskole/o/5-56-122072
https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole/3423524577.html
https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole/3423524577.html
https://www.dagbladet.no/kultur/na-star-kampen-om-forskjells-oslo/70131289
https://www.aftenposten.no/osloby/i/oRGkna/I-2015-gikk-hver-tredje-1-klassing-pa-Furuset-skole-pa-Aktivitetsskolen-Na-deltar-nesten-alle
https://www.aftenposten.no/osloby/i/oRGkna/I-2015-gikk-hver-tredje-1-klassing-pa-Furuset-skole-pa-Aktivitetsskolen-Na-deltar-nesten-alle
https://www.utrop.no/Nyheter/Notiser/33596
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole/
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/12/195423455/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/12/195423455/flere-oslo-elever-far-gratis-aktivitetsskole
https://groruddalen.no/fremtidens-aktivitetsskole/19.24423
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Det er ingen tvil om at denne kampanjen nådde mange og at den styrket SVs eierskap til det som er 521 
den viktigste barnereformen siden barnehageløftet for 15 år siden. Og denne saken blir svært viktig i 522 
tiden fremover – spesielt frem mot valget. Mye står på spill ettersom høyresiden vil skrote 523 
ordningen. Det derfor viktig at vi er forberedt på å kjempe for denne saken også i tiden fremover.  524 

B. Partidemokrati og samarbeid 525 

Representantskapet  526 

Fylkeslaget har hatt som mål at representantskapet skal være et spennende, kreativt og ledende 527 
organ. Fylkesstyret har derfor valgt å løfte opp politiske saker og uttalelser av stor betydning i 528 
representantskapet, fremfor å vedta dette i styret. Det har blitt vektlagt å invitere dyktige innledere 529 
som kan gi oss kunnskap og nye vinklinger på utvalgte problemstillinger og tema som:  530 

- Rasisme mot romfolk  531 
- Utfordringer i ungdomsmiljøene i Oslo øst og sør  532 
- Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier 533 
- Idrettsbehovsplanen 534 
- Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019 535 
- Rekruttering av medlemmer med minoritetsbakgrunn til politiske partier 536 
- Ikke kommersiell boligpolitikk, byutvikling og fortetting i Oslo sentrum 537 

Repskapet har også fått anledning til å ta stilling kommunalpolitisk plattform før denne skulle opp til 538 
behandling i landsstyret. 539 

Representantskapet har vært godt besøkt på alle møtene, med et gjennomsnittlig oppmøte på 75. 540 
Møtene har også blitt brukt til innsamling til valgkampen gjennom kakesalg og lotteri.  541 

Den årlige strategisamlingen 542 

Det ble avholdt en strategisamling for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa, og Oslos 543 
stortingsrepresentanter 28. august på Rådhuset fra 17:00-20:30. Tema for samlingen var 544 
Hovedkravene og strategi mot høyrepopulisme. Programmet inneholdt plenumsinnledninger om 545 
kriterier for hovedkrav per se, de viktigste sakene og dermed mulige hovedkrav på feltene fordeling, 546 
miljø og skole, samt gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 547 

Samarbeid mellom bystyregruppa, byrådet og fylkeslaget 548 

Byrådet og bystyregruppas medlemmer har deltatt på representantskapsmøtene og stilt opp som 549 
innledere på andre aktiviteter i fylkeslaget. Nå som vi sitter i posisjon, er spørretimen i 550 
representantskapet en viktig arena for å få svar på det medlemmene ikke får vite gjennom media og 551 
andre eksterne kanaler. 552 

Oslomøtet (“fredagsmøtet”) er et ukentlig treffpunkt for bystyregruppen, stortingsgruppen, byrådet, 553 
ordføreren, de ansatte og arbeidsutvalget i fylkesstyret. Dette møtet brukes til å utveksle viktig 554 
informasjon på tvers, støtte hverandre i viktige prosesser samt ta raske avklaringer og reise 555 
prinsipielle spørsmål. 556 

Fylkesstyret har videre et mål om å rullere på å invitere stortingsrepresentantene, byrådet og 557 
ordføreren til å delta under punktet Den politiske situasjonen på fylkesstyremøtene. 558 
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Kontaktordning mellom lokallagene og FS 559 

Fylkesstyret har hatt kontaktpersoner for alle lokallagene. Kontaktpersonen er bindeleddet mellom 560 
lokallagene og fylkesstyret, og skal jobbe for en god informasjonsflyt begge veier. Oppgaver 561 
kontaktpersonene har hatt dette året er å holde fylkesstyret løpende orientert om lokallaget, bistå i 562 
gjenringingsdugnaden og representere fylkesstyret på lagets årsmøte dersom de ikke har invitert 563 
andre spesifikke innledere. 564 

Fylkesstyret har i år hatt et særlig fokus på å følge med på den lokale nominasjons- og 565 
programprosessen. Oslo har satt en intern frist for innlevering av BU-lister en mnd. før den endelige 566 
fristen for å sikre at alt er klart i god tid innen Landsmøtet.  567 

Sagene, Nordstrand og Bjerke har deltatt på SVs landsomfattende organisasjons og skoleringsopplegg 568 
for lokallag. Dette opplegget er ikke ferdig evaluert. 569 

Oppfølging av landsstyrets arbeid 570 

Blant medlemmene i fylkesstyret har det vært to representanter i Landsstyret denne perioden, 571 
Sunniva Holmås Eidsvoll som representerer Oslo SV og Arvinn Gadgil som er direktevalgt. Fylkesstyret 572 
har tilpasset sin møteplan slik at styret har kunnet behandle landsstyresaker i forkant av alle LS-573 
møtene. 574 

På denne måten har landsstyrerepresentanten, Sunniva Holmås Eidsvoll, sikret at fylkeslaget har fått 575 
gi sine innspill i forkant av vedtak. De to landsstyrerepresentantene i styret har dessuten orientert 576 
om vedtak og andre debatter i etterkant av møtene.  577 

Internkommunikasjon 578 

Medlemsbrev på e-post er en viktig kommunikasjonskanal for Oslo SV til medlemmene, og brevene 579 
leses av mange. Det ble sendt ut totalt 22 medlemsbrev i 2017 med en snittåpningsprosent på 42,5%. 580 
En økning fra 39,3% i 2017. Dette er en høy åpningsprosent, og med stadig flere medlemmer ble det 581 
også stadig flere mottakere. Listen økte fra i overkant av 2370 til 2818 navn i løpet av året. 582 

Oslo SVs facebookside også oppdateres to ganger per dag med nyhetssaker og informasjon om 583 
medlemsaktiviteter. Vedtak, protokoller og lignende fra møter i fylkeslaget legges ut på fylkeslagets 584 
nettside. Nettsidene inneholder oppdatert kontaktinfo. Når det skjer noe viktig i byrådet eller 585 
bystyret får medlemmene beskjed umiddelbart på e-post.  586 

C. Et spennende og engasjerende parti 587 

For å nå dette målet skulle partiet arbeide sammen om følgende tiltak: 588 

Det sosiale fellesskapet 589 

Fylkeslaget har som stående mål at det skal være morsomt og hyggelig å være medlem i Oslo SV.  590 

Etter årsmøtets første dag blir det alltid lagt opp til at folk kan gå ut og spise et sted i nærheten. Det 591 
samme gjelder andre møter som representantskapsmøter og møter for nye medlemmer. Noen åpne 592 
møter og live-podcaster er bevisst lagt til lokaler som inviterer til å fortsette praten rundt cafebordet 593 
når det offisielle programmet er over. 594 
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Oslo SVs sommerfest ble i år arrangert i Prinsens hage. Arrangementet var ikke veldig godt besøkt, og 595 
de fleste som kom var nye medlemmer, men veldig hyggelig for de som var tilstede. 596 

På høsten hadde vi en felles fest sammen med de andre byrådspartiene for å feire 3-årsdagen til 597 
byrådet. Alle medlemmer var invitert, og det møtte over 100 SVere på festen og totalt opp mot 350 598 
fra byrådspartiene. 599 

Trygge møteplasser 600 

Alle tillitsvalgte i partiet skal jobbe systematisk for å bygge en partikultur med trygge møteplasser, og 601 
gjøre seg kjent med de vedtatte retningslinjene for hvordan vi skal håndtere situasjoner som skulle 602 
oppstå. SVs retningslinjer mot seksuell trakassering og beredskap for trygge møteplasser er 603 
tilgjengelig på nettsiden, og fast sak på første fylkesstyret etter årsmøtet. Oslo SV har dessuten 604 
innarbeidet formøter før kvinnelig og mannlig kjønnsidentitet på årsmøtet, der god partikultur, 605 
hersketeknikker og kamp mot seksuell trakassering er tema. 606 

Verving og oppfølging av nye medlemmer 607 

Oslo SV hadde som mål å øke medlemsmassen til 2700 medlemmer innen utgangen av 2018. 608 
Fylkesstyret antok at dette målet var nådd da vi hadde tall på over 2800 i november, men ettersom 609 
svært mange medlemmer ikke gjenbetalte kontingenten nådde vi ikke målet da tallenes tale var klar. 610 
Dette skyldes nok først og fremt at Oslo SV ikke har hatt et aktivt vervearbeid, men i for stor grad 611 
vant seg til at folk har meldt seg inn selv. Ringedugnaden som gjennomføres hver høst gjennom en 612 
innsats fra de største lokallagene og fylkesstyret, gav heller ikke den uttellingen vi hadde håpet. Oslo 613 
SV fikk en liste på 237 medlemmer som skulle ringes, hvorav 75 var nye medlemmer som aldri hadde 614 
betalt og 162 ikke hadde betalt siden 2016. Til tross for at samtlige ble forsøkt kontaktet, mistet vi 615 
altså 265 medlemmer i løpet av dette året. Det kan være grunn til å ta denne purrerunden tidligere 616 
neste gang, slik at folk rekker å betale før nyttår. 617 

Alle medlemmer har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere 618 
på møter i fylkeslaget. Leder og fylkesstyret, samt de mest profilerte medlemmene våre, har et særlig 619 
ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før. Og 620 
dette er noe vi fortsatt kan bli bedre på og bør minne hverandre på. 621 

Det er lokallagenes ansvar å kontakte nye medlemmer innen 1 måned etter at de meldte seg inn. 622 
Kontaktpersonen i FS har som en av sine oppgaver å følge opp medlemmer i de lagene som ikke får 623 
dette til. Dette oppfølgingsarbeidet har vi ikke fått systematisert, og medlemsoppfølgingen bør 624 
prioriteres høyere fremover hvis vi skal holde på medlemmene i større grad.  625 

De nyeste medlemmer ble spesielt invitert til arrangementer som sommerfesten og 3-årsdagen for 626 
byrådet. 627 

Skolering 628 

Oslo SV avholdt en tillitsvalgtsamling for alle lokallagsstyremedlemmer på rådhuset, 17. mars. Målet 629 
med denne samlingen var å inspirere hverandre og å drøfte viktige oppgaver. Programmet inneholdt 630 
både plenumsinnledninger og parallelle spor som ble gjentatt slik at alle fikk med seg to av tre ulike 631 
workshops. Samlingen var svært godt besøk, og så godt som samtlige lokallag var representert. 632 
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Ettersom tekniske problemer førte til at bolken om sosiale medier falt ut av programmet på 633 
tillitsvalgtsamlingen, ble dette kurset tatt opp igjen på en egen skoleringskveld 9. mai. Her kom det 634 
bare en deltaker, men kurset ble likevel gjennomført. (Som en kuriositet kan det nevnes at dette 635 
lokallagets facebookside i etterkant økte til å bli den største politiske siden i sin bydel). 636 

Som en oppfølging til «Ny i SV» har fylkesstyret arrangert to grunnskoleringskvelder: 637 

● Et møte 27. august om SVs idelogi og historie i første del og rettferdig fordeling i del to. 638 
Innleder her var Henriett Røed. 639 

● Et møte i 26. september om klima og miljø og framtidsskolen, med Kristian Takvam Kindt og 640 
Liv Guneriussen som innledere. 641 

Det var ikke flere enn 12-15 medlemmer som deltok på dette, men de oppmøte var glad for at det 642 
fantes et slikt tilbud. 643 

I 2018 ble det videre arrangert to Ny i SV-møter: Et på Rådhuset 29. mai med Marianne Borgen som 644 
innleder og ett med Petter Eide på Stortinget 27. september. 645 

I tillegg brukte Oslo SV åpne møter og lokale medlemsmøter som en del av skoleringstilbudet til 646 
medlemmene. 647 

Politiske grupper 648 

Oslo SVs ressursgrupper er et tilbud til folk som er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt 649 
saksfelt på tvers av lokallag. Gruppene har bidratt til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og 650 
aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og har holdt kontakt med organisasjoner og fagmiljøer 651 
innenfor sitt kompetanseområde, både i programarbeidet – men også gjennom annet politisk arbeid 652 
som deltakelse i demonstrasjoner og egne arrangementer.  653 

Miljøgruppen og kulturgruppen har vært spesielt aktive i året som har gått og arrangert møter og 654 
aksjoner utover arbeidet med kommunevalgprogrammet. 655 

Miljøgruppen har blant annet ansvar for Oslo kommunes årlige miljøfestival i forbindelse med FNs 656 
klimadag 5. juni. De har også fått i stand arrangementer som piknik og strandrydding på Hovedøya og 657 
hyttetur med programverksted i marka. Kulturgruppen har hatt et vellykket innspillsmøte om 658 
biblioteksmeldinga i form av et frokostmøte på Kulturhuset. Til disse arrangementene har gruppene 659 
fått støtte fra SVs organisasjonsfond. 660 

Kvinnegruppen har også hatt et aktivt år med markeringer for likelønn og det politiske presset som 661 
etter hvert kom mot abortloven fra den nye regjeringen. 662 

Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene 663 
og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver 664 
på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført 665 
på andre nivåer i partiet.  666 

I 2018 fylkesstyret etablert permanente grupper for henholdsvis skole-, eldrepolitikk, inkludering og 667 
anti-rasisme og arbeidslivspolitikk. Fra før har Oslo SV arbeidsgrupper for kultur-, miljø-, kvinne- og 668 
freds/utenrikspolitikk. Rekrutteringsgruppen fortsetter sitt arbeid inntil det ikke lenger er et behov.  669 



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                        sv.no/oslo                     
Hagegata 22, 0654 Oslo                                                                                                                      oslo@sv.no  
  21 

5. Vedlegg 
 

Uttalelser vedtatt av Fylkesstyret 
 
Uttalelse vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV, (16.08 2018) 

Bevar Kikkutkollen 

«A house to die in» er et spennende kunstprosjekt av en stor, nålevende Norsk kunstner. Bjarne 
Melgaard er kontroversiell, på mange måter slik Edvard Munch var det i sin tid. Sammenligningen har 
vært gjort av Munch-museet allerede gjennom utstillingen «Melgaard + Munch». Styret i Oslo SV vil 
at byrådet undersøker om det kan finnes en alternativ plassering.  

Fylkesstyret i Oslo SV vil peke på at i denne saken står ulike viktige hensyn mot hverandre.  Det er 
viktig å forsvare kunstens og kunstneres frihet. Når fylkesstyret likevel ikke går inn for å realisere 
kunstprosjektet på Kikkutkollen, skyldes det hensynet til naturmangfoldet og behovet for grønt- og 
friområder. 

Oslo SV Fylkesstyre vil beholde Kikkutkollen som friområde og stiller seg negative til omregulering 
som åpner for bebyggelse enten det er i verneområdet eller friområdet. Dette er begrunnet i at det 
er spesielt viktig å ta vare på friområdene, og spesielt lekeområdene til barn i en stadig mer fortettet 
by. Det er viktig å respektere kulturminner og vernevedtak, og det biologiske mangfoldet og truede 
arter skal ivaretas. 

Oslo SV vil arbeide for at det avsettes flere og større friområder i Oslo og vurdere sterkere 
vernebestemmelser for de bynære friområdene. 

Styret i Oslo SV mener det bør igangsettes et reguleringsarbeide med hensikt å bevare hele 
Kikkutkollen som friområde og hensynsone for bevaring og naturmangfold. Det gjelder både den 
fredede delen som er regulert til bolig og den delen som er regulert til friområde.  

 
Uttalelse vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV, (24.01 2019) 

Norge må jobbe for en human løsning for flyktninger i Europa 

Mennesker på flukt går under i vår umiddelbare nærhet. Norge og Europa bryter 
menneskerettighetserklæringen. Nå må det handles. 

Titusenvis av mennesker bor i interneringsleirer i Europa hvor forholdene forverres år for år. 
Flyktninger i Hellas mangler mat, varme og husly. Før vinteren satte inn ba blant annet Leger uten 
grenser om evakuering av flyktninger på Lesbos, men ingen forbedring har skjedd. FNs 
høykommissær for flyktninger og Human Rights Watch har kalt situasjonen for en humanitær 
katastrofe. 

Unge tar selvmord på grunn av forholdene i leiren. Mødre og fedre blir alvorlig psykisk syke. 
Torturofre og andre får ikke helsehjelp. Barna får ikke skolegang. Enkelte familier har levd der i 
årevis. 
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Å søke beskyttelse er ikke en kriminell handling og flyktninger skal ikke behandles som kriminelle. 
Norge må alltid sette menneskerettighetene foran en restriktiv innvandringspolitikk. Dublin-avtalen 
som EU og EØS har inngått innebærer at flyktninger skal få søknaden sin behandlet i det første 
europeiske landet de ankommer. Dette innebærer en stor overbelastning av land ved yttergrensene 
av Europa, som Italia og Hellas.  Norge håndhever en streng praktisering av Dublin-avtalen. 
Regjeringen har valgt å sende flyktninger tilbake til Hellas, et land i dyp økonomisk krise, selv om 
myndighetene der har sagt klart ifra at det ikke er ønskelig. 

Videre har Norge ikke videreført sitt engasjement i relokaliseringsavtalen inngått i 2015, reforhandlet 
av EU land i 2018. Denne mekanismen skulle bidra til at flyktninger strandet i Europa skulle fordeles 
mellom land i Europa. 

EU-Tyrkia utvekslingsavtalen har forverret situasjonen kraftig. Tyrkia vokter grensen til Europa mot 
betaling fra EU. Dette har ført til farligere fluktruter, flere dødsulykker på havet og til at mennesker 
er strandet i Hellas og i Italia. Humanitære organisasjoner fordømmer avtalen sterkt. 

Parallelt med dette og at forholdene forverres i Hellas har vi fått en regjeringserklæring som 
strammer inn på flyktningpolitikken i Norge. Norge bidrar i et kappløp mot bunnen, hvor Europas 
humanitet og grunnleggende verdier, med menneskerettighetserklæringen som det viktigste 
fundamentet, står på spill. Vi er vitne til at mennesker går under på grunn av krig og mangel på 
tilflukt i våre nærområder.  

Norge må gå foran og bidra til en europeisk evakueringsavtale om fordeling av flyktninger strandet i 
Europa og ta imot flere flyktninger fra blant annet Moria-leiren. 

SV vil at Norge skal: 

● Jobbe for gjenopptagelse og gjennomføring av relokaliseringsmekanismen. 
● Innføre midlertidig stans i benyttelse av Dublin-avtalen og i returer til Hellas 
● Endre Dublin-avtalen for å sørge for et mer rettferdig regelverk og en forpliktende europeisk 

mekanisme for fordeling av asylsøkere 
● Jobbe for en avvikling av EU-Tyrkia avtalen 

  
Kilder: 
https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-
annen-smerte/70633388 
https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-
2018/dok8-201718-092s/ 
  

https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-annen-smerte/70633388
https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-annen-smerte/70633388
https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos
https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-092s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-092s/
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Uttalelser vedtatt av Representantskapet 
 
Uttalelse vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV, (08.05 2018) 

SV tar avstand fra rasisme mot rom  

På gata i Oslo kan vi se rasisme mot rumenske rom daglig. De selger blader, de ber om penger og de 
overnatter i biler eller utendørs, til manges store irritasjon. På internett florerer det hat, sinne og 
rasisme mot de fattige tilreisende. Det er en utstrakt myte at rom ikke ønsker å integrere seg, og at 
de heller vil opprettholde et parallellsamfunn der de kan leve i frihet uten regler, lover og arbeid. 
Denne myten er med på å bygge opp under, og legitimere rasisme mot rom.  

Rasismen mot rom som vi ser i Norge er ikke noe nytt. Dette er en befolkningsgruppe som har blitt 
undertrykt og diskriminert i flere hundre år, og i dag lever de med få reelle rettigheter i mange land. 
Diskrimineringen av rom er utbredt i mange østeuropeiske land, og særlig i Romania. Rom har en 
lang historie av undertrykking bak seg: De har blitt utnyttet som slaver, de ble utsatt for folkemord av 
nazistene under andre verdenskrig og de er i dag folk uten eget land.  Deres historie og behandling 
har gjort at de har blitt sett på som mindreverdige, og majoriteten har møtt dem med stereotypier, 
rasisme og vold.  

Etter åpningen av EU- grensene i 2004 og 2007, har mange rom fra øst- og sentraleuropeiske land 
migrert til andre europeiske land, for kortere eller lengre perioder, for å søke bedre muligheter og 
støtte familien. I følge EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)2 lever 80% av alle europeiske 
rom under fattigdomsgrensen i sine respektive land, hver tredje rom lever uten rennende vann og 
50% av de mellom 6 og 24 år deltar ikke i utdannelse. I Romania går kun 77% av rom-barn i 
skolepliktig alder på skolen. 

I Romania er det en utbredt holdning blant majoritetsbefolkningen at rom er fattige fordi de er late 
og ikke gidder å jobbe og at de ikke vil integrere seg. Det har blitt etablert et eget prosjekt for å 
integrere rom, men det fokuserer utelukkende på rom og at de må tilpasse seg, jobbe og gå på skole, 
mens majoritetens holdninger til rom ikke blir utfordret. Samtidig tar mange rom-foreldre barna sine 
ut av skolen fordi de blir mobbet eller fordi de ikke har råd til skoleutstyr og skolemat.   

I dag eksisterer det også en holdning om at fattige rom selv har valgt å leve i ekstrem fattigdom og at 
de derfor ikke skal forvente pensjon og statlig hjelp når de blir gamle i Romania. For å kunne 
bekjempe fattigdom og hindre at rom lever i parallellsamfunn, er den rumenske stat nødt til å sikre 
et sosialt sikkerhetsnett som gjør det mulig for alle rumenske borgere, uavhengig av bakgrunn, å 
opprettholde en akseptabel levestandard. 

Både i Norge og Romania har vi for liten kunnskap om hvilke mestringsstrategier som tvinger seg 
fram når folk har svært vanskelige levekår. Dette bidrar til at den offentlige samtalen om levekår i alt 
for stor grad handler om moralisme og personlig ansvar, også når det finnes solid kunnskap om hvor 
vanskelig det er å overvinne de strukturelle murene som bygges rundt folk som lever i fattigdom. 

Oslo SV er stolte av å være del av et antirasistisk parti og vi vil vise solidaritet med rom. Hvis vi skal 
kunne bedre levekårene til denne undertrykte gruppen, må vi komme stereotypiene og rasismen til 
livs, både i Norge og i Romania. Vi kan ikke forvente at rom skal løfte seg selv ut av fattigdom uten at 
samfunnet tar tak i roten til problemet, historikken og de bakenforliggende årsakene til 

                                                           
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings 
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fattigdommen. Oslo SV vil jobbe for å bedre roms vilkår i Norge, men samtidig stille tydelige 
forventninger til Romania og andre EU- land om at de må styrke roms rettigheter og jobbe mot 
diskriminering. 

Oslo SV mener at: 

● Innføring av tiggeforbud konsekvent må avvises.  
● Kommunen må, med støtte fra staten og i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørge for 

skikkelige overnattingsforhold og velferds- og sanitærtilbud for romfolk i Oslo. 
● Rom skal ikke jages rundt i byen.  
● Norge må gjennomføre en større, nasjonal utredning av årsaker til fattigdom, både blant 

personer med permanent og sesongbasert opphold. 
● Norge må reagere på systematisk diskriminering av rom i hele Europa. Norge må vurdere å 

bruke EØS- midlene3 i Romania til sosialstønad etter modell av “Bolsa- familia”4 i Brasil. 
● Norge må stille krav, samt jobbe for at EU stiller krav, til at Romania dekker basisbehov som 

bolig, vanntilførsel, helsetilbud og en pensjon en kan leve av for alle sine borgere, også rom-
minoriteten.  

● Norge må stille krav, samt jobbe for at EU stiller krav, til Romania om at deres sosialpolitikk 
for rom skal omfatte kunnskap om rom i samfunnet og fokus på majoritetens rolle.  

 
Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 19.06.2018 

Idrett og friluftsliv for de mange, ikke for de få 

Oslo SV vil prioritere bad, breddeidrett, bedre turveinett og barn og unge i neste rullering av 
behovsplan for idrett og friluftsliv. 

Forslag til ny behovsplan for idrett og friluftsliv for de neste ti årene blir lagt frem av byrådet til 
høsten. Den kartlegger behov for nye idrettsanlegg, turveier og friluftslivsområder for byens 
befolkning. Den forrige behovsplanen synliggjorde at Oslo mange steder har et stort underskudd av 
tilbud til barn og unge og at vi har lavest anleggsdekning i landet per innbygger. Denne kunnskapen 
har gjort det mulig for bystyreflertallet å starte arbeidet med å bygge flere anlegg og legge bedre til 
rette for turveier og skilting i Oslo-Marka.  Oslo SV ønsker å styrke dette gode arbeidet i forbindelse 
med den nye behovsplanen. 

Oslo SV legger vekt på å tilrettelegge for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrett og friluftsliv, 
uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller økonomi. Idretten og friluftslivet er felleskapsarenaer som 
gir grunnlag for gode liv. Fellesskapets ressurser må derfor brukes på en slik måte at det favner mer 
enn et lite mindretall. Oslo SV ønsker at bystyret skal vedta en behovsplan hvor man tilrettelegger for 
idrett og friluftsliv for de mange, og ikke for de få. 

Med SV i byråd har vi de siste årene fått til et stort og viktig løft for osloidretten. Vi har sørget for 
gjennomføring av mange planlagte prosjekter som hadde hopet seg opp før vi tok over. Særlig har vi 
prioritert flerbrukshaller, kunstgressbaner, nye bad på Stovner, Manglerud og Tøyen, rehabilitering 
av Romsås, Nordtvedt og Holmlia bad, samt nye ishaller på Jordal og Frogner. På friluftsfeltet har 

                                                           
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/id115262/ 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia 
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opprusting av infrastrukturen på øyene i Oslofjorden, skilting og opparbeidelse av turveier i Marka 
blitt prioritert. Noe av dette er allerede ferdig etablert, andre vil vi kunne nyte godt av om noen år. 

Oslo SV ønsker å gjøre det lettere for flere å delta i fellesskapet. Funksjonsnedsettelse, dårlig råd og 
mangel på tilgjengelig utstyr gjør at mange ikke får mulighet til å være med. Å tilrettelegge for 
aktiviteter der folk bor, som skilek i parker og utlånsordninger for idrettsutstyr bidrar derfor 
utjevnende. I tillegg er det et mål for Oslo SV å i bedre grad legge til rette for jenters deltakelse. Oslo 
SV vil prioritere vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg og i tillegg bygging av nye slik at 
dekningen følger befolkningsutviklingen. 

Idrett 

For Oslo SV er det viktig å ta vare på det vi har. Vi vil prioritere vedlikehold og heving av standard på 
eksisterende idrettsanlegg, når det er mulig, framfor å bygge helt nytt. 

Oslo SV prioriterer å bygge idrettsanlegg som legger til rette for idrettsaktiviteter for barn og unge og 
for breddeidretten, ikke først og fremst legge til rette for anlegg som oppfyller standarder for 
internasjonale konkurranser. Slik får vi råd til mer. I dag er anleggsdekningen svært knapp og vi vil 
derfor legge til rette for at anlegg skal kunne brukes til flere idretter, til forskjellige aktiviteter på 
forskjellige tider av døgnet og brukes hele året i så stor grad som mulig. Dette innebærer belysning 
som gir mulighet for bruk på kveldstid utendørs, kunstgressbaner med undervarme eller mulighet for 
kunstis på vinteren og flerbrukshaller som også har arealer for dans og kampsport.  

Forurensning fra granulat på kunstgressbaner er et miljøproblem. Oslo SV mener at gummigranulat 
må fases ut på sikt og at Oslo må gå foran og bidra til utvikling av gode, miljøvennlig alternativer. 
Oslo kommune må ha strenge driftsrutiner slik at gummigranulatet ikke kommer på avveie. Ved 
rehabilitering og etablering av nye kunstgressbaner bør det der dette er mulig brukes miljøvennlig, 
nedbrytbart granulat eller være granulatfrie baner. 

Oslo SV vil lytte til innspillene fra idretten og bydelene i prioritering av anlegg. Oslo SV vil i perioden 
særlig prioritere rehabilitering av byens bad, flerbrukshaller, utendørs kunstisflater, 
basishaller/turnhaller, kunstgressbaner, friidrettsanlegg og skateanlegg, og vi vil prioritere prosjekter 
i områder av byen som har dårligst dekning. Anlegg nær kollektivknutepunkt, kan avlaste for større 
områder og ikke bare brukes av nærområdet. I løpet av perioden skal det utredes ett nytt bad i Oslo 
sør og Oslo vest. Det skal jobbes for at de private utbyggerne på Økern i Hovinbyen realiserer det 
regulerte badet så raskt som mulig. 

Oslo SV vil i tillegg til anlegg, avsatt til organisert idrett, passe på at det blir publikumstid på anlegg 
som egner seg for det og at det opparbeides løkker, ballbinger, nett, basket kurver og liknende som 
er fritt tilgjengelig for alle. 

Friluftsliv 

Friluftslivet i Oslo består i svært høy grad av egenorganisert aktivitet og blir i mindre grad enn 
idretten representert av organisasjoner og talspersoner. Samtidig er friluftsliv, som fotturer i skog og 
mark, den aktiviteten som flest Oslo-folk deltar i regelmessig. Oslo SV mener det trengs et løft for å 
få enda flere til å delta i friluftsliv og vil vi bidra til å styrke frivilligheten på dette området. Oslo SV 
ønsker derfor at det opprettes bydelsvise samarbeidsutvalg for friluftsliv (FSU) i alle bydeler etter mal 
fra de bydelsvise samarbeidsutvalgene for idrett. 
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Oslo SV vil understreke at det viktigste bidraget til bevaring av Oslo-Marka er ved at flest mulig av oss 
bruker den. Vi vil fortsatt prioritere etablering av turveier i byggesonen, langs vassdrag og ved 
fjorden og samtidig sørge for at høyresidens forslag til aktivitetssoner ikke blir realisert. Oslo SV vil at 
Oslo skal være en mer aldersvennlig by hvor det skal oppleves enkelt å ha en aktiv fritid. Siden 
turveiene er et lavterskeltilbud som når de fleste brukergrupper er det viktig at hovedturveinettet i 
byggesonen bindes sammen innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen trappes opp. Oslo har 
noen av sine mest populære turveier langs vassdrag og der det er mulig ønsker vi å åpne vassdrag og 
etablere tilliggende turveier og stier. 

I Oslo har vi de siste tiårene tilrettelagt for friluftsliv i marka med skiløyper, badevannsområder, 
turveier og sportsstuer. Oslo SV mener det er viktig å sikre vedlikehold av denne infrastrukturen.  

Oslo SV vil i planperioden prioritere tilrettelegging og videreutvikling av avgrensede innfallsporter til 
Marka slik som Ulsrudvann, Sognsvann og Badedammen/Steinbruvann. Det er et mål for Oslo SV å 
redusere terskelen for deltakelse i friluftsliv og vi mener det bør være muligheter for lån av utstyr i 
tilknytning til innfallsportene. Oslo SV ser også behovet for etablering av enkelte nye markastuer i 
nærheten av byggesonen i områder der dette mangler. Dette kan for eksempel skje ved en 
oppgradering av den kommunale Grønlihytta innafor Furuset/Lindeberg. 

Sørli gård som besøksgård vil være et flott bidrag til å få flere ut i Marka. Oslo SV vil derfor at Sørli 
gård skal være ferdig utviklet og i drift så tidlig som mulig i planperioden. 

De siste årene har det skjedd mye positivt på idrett og friluftslivsfeltet i Oslo. I den nye behovsplanen 
for idrett og friluftsliv vil Oslo SV fortsette satsinga på en politikk for de mange og ikke for de få. 

 

Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 05.02.2019 

Ta kampen for et seriøst arbeidsliv 

Det begynte i Telemark med Skiens- og Telemarksmodellen. Lokale politikere vedtok krav til 
hvilke arbeidsbetingelser arbeidsfolk skulle ha på arbeidsplasser når de bygget på oppdrag 
for kommunen eller fylket. I 2017 tok det rødgrønne byrådet i Oslo det ett skritt lenger med 
Oslomodellen. Oslomodellen har generelle krav som gjelder kommunens anskaffelser, og 
egne kontraktsvilkår for bygg- og anleggsbransjen. Nå utvides dette til helse- og 
omsorgsbransjen. Dette er god SV-politikk og viser hva byene kan klare når Staten svikter.  

Altfor mange bransjer har lenge utviklet seg til å bli preget av midlertidige ansatte, brudd på 
arbeidstidsbestemmelser, lite fokus på kompetanse, lav grad av tillit, lav organisasjonsgrad 
og tariffdekning. Fagforeninger og tillitsvalgte avdekket forhold som ikke er et norsk 
arbeidsliv verdig, og som utnytter folks arbeidskraft og bryter med grunnleggende 
rettigheter. Undersøkelser disse har gjort har blant annet avdekket at graden av ulovlig 
innleie var svært høy i bygg- og anleggssektoren. Ansatte opplevde usikkerhet knyttet til 
hvor lenge de hadde arbeid og inntekt, og den løse tilknytningen til arbeidslivet gjorde også 
at mange ikke ville si ifra om kritikkverdige forhold. Dette har særlig gått utover utenlandske 
arbeidere, som ofte er uorganiserte og opplever et svakt vern i arbeidslivet. Med et stort 
islett av innleiebyråer ble satsingen på fagutdanning mindre, og det ble færre lærlinger. I 
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enkelte bransjer har produktiviteten gått ned. Det svekker et ryddig norsk arbeidsliv som har 
satsa på høyt kompetente og selvstendige fagarbeidere, noe som fører til høy produktivitet. 

På tross av økende kunnskap om utviklingen i flere bransjer gjennom år, har ikke regjeringen 
vist tilstrekkelig vilje til å imøtegå problemene med sterke nok virkemidler. Snarere har 
regjeringspartienes stortingsrepresentanter valgt å stemme ned forslag som har som mål å 
rydde opp. De forslagene som er blitt vedtatt av et flertall på Stortinget, deriblant 
innstramminger i innleiereglene, er kommet på tross av regjeringens ønsker.  

Med en høyreorientert flertallsregjering må lokalpolitikere ta ansvar. Byrådet i Oslo har fått 
på plass Oslomodellen, og man har vist at man ikke vil tolerere at byen bygges gjennom 
utnyttelse og lovbrudd. Det viser at Oslo kommune tar ansvar som innkjøper og utbygger på 
alvor. Innen helse- og omsorgssektoren styrkes kravene til fast ansettelse, og leverandører 
skal som hovedregel ha fast ansatte, og kun unntaksvis benytte underleverandører og 
bemanningsbyråer. Det stilles også krav til lønns- og arbeidsvilkår, og kommunen får rett til 
innsyn i økonomiske forhold i de inngåtte kontraktene for blant annet å få oversikt over 
økonomisk gevinst. 

Byrådet ønsker å få bukt med deltidsstillinger som er et utbredt problem innen helse- og 
omsorgtjenesten. For Oslo SV er det viktig at kommunen fremover styrker innsatsen for 
heltidsstillinger også der kommunen selv er arbeidsgiver.  

SV må sikre den norske modellen og et anstendig arbeidsliv gjennom nye og bedre 
rammebetingelser. Kommuner og regioner/fylkeskommuner bør se til de byene som har 
innført modeller som sikrer et anstendig arbeidsliv og bruke det som inspirasjon. Det 
offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester og kan bruke sin innkjøpsmakt til å skape 
et trygt arbeidsliv. Dessuten er kampen for et anstendig arbeidsliv også kampen for å 
redusere levekårsforskjeller. Telemark og Skien, Oslo og andre viser at det er mulig å bruke 
lokal kampkraft og vilje til det bedre for lokalsamfunn og arbeidsfolk.  

 

 

Rapport fra FS politiske grupper 

Rapport fra kulturpolitisk gruppe 2018 

2018 har vært et år der vi stort sett har jobbet opp mot Oslo SVs arbeidsprogram samt med 
budsjettforhandlinger. I arbeidet med budsjett ønsket vi at SV skulle vektlegge samarbeid 
kulturskolen/AKS, og er svært fornøyd med 12 piloter med et slikt samarbeid i budsjettet for 2019. 

I forbindelse med programarbeidet arrangerte vi et innspillsmøte om fremtidens kulturpolitikk. 
Innledere var Freddy André Øvstegård om SVs hovedsatsinger på kulturfeltet, Miriam Nabunya om 
viktigheten av satsingen på kultur i samfunnet, Guro Gravem Johansen om kultur og estetiske fag i 
skolen, Anine Smith om kultur og integrering samt Dana Jdid Mahmoud om kultur i bybildet. 



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                        sv.no/oslo                     
Hagegata 22, 0654 Oslo                                                                                                                      oslo@sv.no  
  28 

Vi arrangerte også frokostmøte på Kulturhuset om «Et bibliotek for fremtida» med innledere Freddy 
André Øvstegård og Celia Tetu Lima. Her ble mange fra bibliotek- og litteraturbransjen invitert og det 
var mange innspill og spørsmål fra salen. 

Disse møtene ledet frem til en rekke innspill og endringsforslag til arbeidsprogrammet. 

I samarbeid med kulturfraksjonen på Stortinget arrangerte vi i oktober et møte om SVs 
kunstnerpakke. Her var det panelsamtale mellom Freddy, Tone Øvrebø Johannesen fra Skuespiller- 
og danseralliansen og Sigrun Aasland fra Tankesmien Agenda. Svært mange fra kunst- og 
kulturbransjen møtte og ga innspill som styrket SVs kunstnerpakke. 

I forbindelse med 2. utkast til arbeidsprogram inviterte vi til «Gi SV Beskjed» på Rådhuset. Her var 
det innledninger ved Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien om arbeidet med nytt konserthus 
samt Sissel Larsen om Tøyenorkesteret og samarbeid AKS/kulturskolen. 

Kulturpolitisk gruppe har 30 navn på vår mail-liste, og tar gjerne imot flere interesserte medlemmer. 
Vi har også en Facebookside som heter SV Kultur der SVere fra hele landet kan dele arrangementer, 
artikler og nyheter fra kulturfeltet. 

For Kulturpolitisk gruppe 
Erlend Tynning Larsen 

 

Rapport fra faglig gruppe 

Det faglig arbeidet i Oslo er foreløpig organisert som et nettverk, og ble startet på høsten 2018. 17 
stykker står på e-postlista, som er bindeleddet mellom medlemmene i nettverket. Nettverket har 
avholdt ett møte i perioden, hvor 14 stykker møtte. Her jobba nettverket med forslag til 
handlingsprogrammet for neste periode.  

Utover det har medlemmet i nettverket jobbet med tema "Oslomodellen" på representantskapet 5. 
februar, og har påbegynt et arbeid med innspill til bilfritt sentrum i lys av utfordringer som kan 
oppstå for de som har sitt daglige virke i bykjernen, herunder transport- og håndverkstjenester. 
Målet er å etablere en faglig gruppe, men foreløpige er det viktig å samle tillitsvalgte og faglig 
interesserte, og jobbe med aktuelle saker og politikkutvikling. Tilbakemeldingen blant medlemmene i 
nettverket er foreløpig positiv. 

For faglig gruppe 
Karianne Hansen Heien 
 

Rapport fra internasjonal gruppe 

Internasjonal gruppe har hatt et år preget av stor utskifting av engasjerte, med et lederbytte i løpet 
av sommeren. 

Våren gikk stort sett med til å diskutere innspill til Oslo SVs program. 
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Gruppen har avholdt et svært vellykket arrangement under Globaliseringskonferansen med 60 - 70 
oppmøtte, der Bitte Vatvedt redegjorde for tilstanden for det internasjonale atomvåpenforbudet. 

Gruppen har i vinter evaluert egen organisering og kommet til at den trenger et lite, men godt styre 
som kan være ansvarlig for at gruppen har jevn aktivitet og at det vil innkalles til et årsmøte som kan 
velge dette tidlig i 2019. 

For internasjonal gruppe 
Jan Breivoll 

 
Rapport fra miljøpolitisk gruppe 

Fremtidens grønne Oslo - Prosjekt av Miljøgruppa i Oslo SV 

Miljøgruppa i Oslo SV har i 2018 gjennomført prosjektet «Fremtidens grønne Oslo» med tilskudd fra 

organisasjonsfondet. 

 Formålene med prosjektet var å: 

- Bidra til å utvikle Oslo SVs miljøpolitikk frem mot valget 2019 
- Bidra til at Oslo SV blir en ledende aktør på miljøspørsmål i Oslo 
- Skape møteplasser, samt stimulere til engasjement og dialog om miljø i Oslo SV 
 
Disse formålene ble i stor grad oppnådd, med et hovedfokus på det første målet om utvikling av Oslo 

SV sin miljøpolitikk. Gjennom dette prosjektet har Miljøgruppa gjort et betydelig bidrag til miljødelen 

av Oslo SV sitt program for valget i 2019. Prosjektet har bidratt til å finansiere både skriveprosess og 

workshops, samt åpne innspillsmøter gjennom hele prosessen. 

Prosjektet har også gjort Oslo SV til en synlig aktør på miljøspørsmål i Oslo, samt skapt møteplasser 

gjennom åpne temamøter. Oversikt under over gjennomførte aktiviteter i prosjektet. Dette 

samsvarer i hovedtrekk med planen for aktiviteter i søknaden med noen unntak. Programworkshop, 

to temakvelder og stand under Mitt grønne Oslo er alle utført i henhold til planen, mens 

miljøaksjonen ikke ble gjennomført grunnet utfordringer med mobilisering rundt de aktuelle 

tidspunktene. I stedet valgte vi å gjennomføre et ekstra innspillsmøte om miljødelen av 

partiprogrammet i høst, der vi inviterte inn relevante miljøorganisasjoner i Oslo. 

Aktiviteter og arrangementene fra miljøgruppa gjennomført under dette tilskuddet: 

● Temakveld Nullutslippsbyen, Eldorado 

Innledere blant andre Arne Nævra, TØI, Futurebuilt m-fl. 25 deltakere. Gratis leie og bare 

utlegg til innledergaver. 

● Programworkshophyttetur, Frønsvollen 

Utarbeiding av programforslag fra miljøgruppa over to dager med overnatting. 10 deltakere. 

Utlegg til leie av hytte og mat. Viktig workshop der store deler av programutkastet på miljø 

for Oslo SV ble utarbeidet. Leie av Frønsvollen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 

1000 kr. 
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● Stand Mitt Grønne Oslo 

Stand med ulike aktiviteter og leker under mitt grønne Oslo. Små utgifter til utdeling av 

popcorn. 

● Piknikk og foredrag om marin forsøpling, Hovedøya 

Piknikk og foredrag om marin forsøpling, Hovedøya. Lars Haltbrekken, Hold Norge Rent og 

WWF som innledere. Årsmøte i miljøgruppen og pikknikk etterpå. 20-25 deltakere. Utgifter 

til mat og leie av lokale, Tiern fra Oslo Friluftsråd. 

● Innspillsmøte på Skatten i høst 

Innspill til partiprogrammet med TØI og Sabima som innledere. 15 deltakere. Utgifter til leie 

av Skatten. 

 

Eirik Lindebjerg 

Leder, Miljøgruppa i Oslo SV 

 

Rapport fra Eldrepolitisk gruppe 

Eldrepolitisk gruppe har i 2018 hatt 7 møter, hvorav to har vært med inviterte fra andre miljøer. 

Gruppen har 5-6 aktive medlemmer. I 2018 har arbeidet hovedsaklig vært knyttet til 

kommunevalgprogrammet for valget i 2019. Gruppen har sendt innspill til tekst for kapittelet om 

«Oslo en eldrevennlig by» og til øvrige programkapitler hvor vi mener eldres behov må komme fram. 

Gruppen har ønsket å få bedre innsikt i noen utvalgte temaer som; Eldre og kulturtilbudet, eldre med 

innvandrerbakgrunn, frivillighetens rolle, og botilbud for eldre. I vårsemesteret inviterte gruppen SVs 

bydelspolitikere og eldrerådsrepresentanter til et møte om eldre med innvandrerbakgrunn. I høst 

arrangerte gruppen en «Gi SV beskjed» møte. Deltagelse der var fra pasient og eldreombudet i Oslo, 

det sentrale eldrerådet i Oslo, Røde Kors besøkstjeneste, foreningen for kliniske ernæringsfysiologer, 

Nasjonalforeningens demensforening og Pensjonistforbundet. Gruppen har også sendt inn uttalelse 

til årsmøte og en representant har deltatt på OsloMets og Oslo kommunes fellesmøte om 

boligpolitikk for eldre i forbindelse med prosjekt Aldersvennlig by. 

 

Mette Kolsrud 

Leder, Eldrepolitisk gruppe 

 


