Sak 8.3 Stortingsgruppas beretning
Oslo SV sitter i perioden 2017-2021 med to representant på Stortinget: Kari Elisabeth Kaski, medlem
av Finanskomiteen, og Petter Eide, medlem av Justiskomiteen.

Forslag vi har fremmet som har relevans for Oslo
Oslo SVs stortingsrepresentanter har gjennom det siste året vært med å fremme flere forslag eller
representantforslag som omhandler Oslo eller har stor betydning for Oslo.
 20 tiltak for et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør.
 11 forslag for bedre luftkvalitet i Oslo, herunder statlig finansiering av trikk over tonsenhagen
og nytt signalanlegg i Oslo, kortsiktige tiltak på Trondheimsveien som støyskjerming og
permanent miljøfartsgrense og innstramming av grenseverdiene for luftforurensing.
 Forslag om å sikre en skikkelig utredning av Ullevål som fortsatt sykehus og en prioritering av
Aker sykehus.
 Bedret bostøtteordning og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte
husstander som har problemer med høye energipriser.
 Sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister
oppholdstillatelse og rettigheter.
 Likelønn, fra ord til handling.
 Innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen.
 Forslag om å få på plass en ny, supplerende nasjonalparkplan som blant annet inkluderer
nasjonalpark i Østmarka.
 Bedt regjeringen utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på
norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Gøteborg
 Flere tiltak for å få torsken tilbake til Oslofjorden
 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv
 Sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

Alternative statsbudsjett for 2019 med Oslo relevans (ikke en uttømmende liste)



Bedre kommuneøkonomi, Oslo kommune alene ville fått 475,5 millioner kroner mer med SVs
kommuneøkonomiopplegg.
Omfordelende skattesystem. Oslo er den kommunen i Norge med størst økonomisk
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.
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Kampen mot økonomisk kriminalitet. SV foreslo økte bevilgninger til Skatteetaten, Økokrim
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.
Økt statlig støtte kollektivprosjekter i de store byene, bedre belønningsordning for de store
byene, mer til gang- og sykkelveier, støtte til ladestasjoner for elbil og billigere togbilletter.
Økt støtte til ENØK-tiltak i hjemmene og til utfasing av gamle vedovner
Styrking av andrelinjebarnevernet i Oslo.
Styrke områdesatsningene i Oslo, økt finansiering til Jobbsjansen og til flere
minoritetsrådgivere samt økte tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.
Redusere sosiale og økonomiske forskjeller. SV har fremmet en rekke forslag for å redusere
sosiale forskjeller, som særlig merkes i Oslo, som en tannhelsereform, økt barnetrygd, økt
bostøtte og større satsing på sosial boligpolitikk.
Bibliotekløft, med bedre økonomi for bibliotekene
Pakke for bedre økonomi for kunstnere
Økte bevilgninger til flere studentboliger, økt studiefinansiering og økt innsats for bedre
psykisk helse blant studentene.
Øke bevilgningene til Folkehelseinstituttet
Styrket innsats på rusfeltet.
Styrket kriminalomsorg. SV har foreslått bedre økonomi for fengslene.
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.
Styrket ordningen til kommuner for forebygging av radikalisering og styrke politiets innsats
mot hatkriminalitet.
En satsing mot seksuell trakassering og voldtekt, samt et krafttak for krisesentrene
Styrkede bevilgninger til etterforskning av vold i nære relasjoner, og seksuallovbrudd mot
barn.

Andre Oslo saker
Det er også andre saker Oslo SVs representanter har engasjert seg i gjennom året, som har betydning
for Oslo eller hvor det er et stort engasjement i Oslo. Det gjelder blant annet debatten og vedtaket
om å innskrenke abortloven og kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Kaski har deltatt på
møter med kvinneorganisasjoner i Oslo om dette. Debatten om økt ungdomskriminalitet og politiets
oppfølging av dette blir fulgt tett, og det er viktig å komme ut med konkrete løsninger for
ungdommen, samtidig som budskapet om at Oslo er trygt kommer fram. Regjeringen har foreslått å
innskrenke kommunenes mulighet til å ha eiendomsskatt, noe som vil kunne påvirke Oslo på sikt.
Dette følges opp.

Organisatorisk
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.
Stortingsrepresentant Kaski er parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsperson. Kaski er også
nestleder i Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
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Stortingsrepresentant Eide er justispolitikk talsperson og har et særskilt ansvar for å gjøre SV mer
tilgjengelig for diasporabefolkningen i Oslo. Stortingsrepresentanten er også kontaktperson for
Foreningen Palestinas Venner på Stortinget.
Olivia Corso Salles og Solveig Skaugvoll Foss har begge møtt som vara flere ganger gjennom året og
markert seg på flere saker.
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