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Sak 3.2 Bystyregruppas beretning 2018 

1. Den politiske situasjonen 1 

Gjennomslag 2 

2018 har vært et viktig år for bystyregruppa til Oslo SV. Byrådet har fylt tre år, og vi har lagt frem det 3 

siste budsjettet som blir gjennomført i denne bystyreperioden. I året som har gått har det derfor 4 

vært et hovedfokus for SV å få gjennomført våre politiske løfter, og tydelig vise frem hvem som 5 

styrer byen. Når vi nå går inn i et nytt valgår er vi stolte over resultatene vi kan vise til i arbeidet for 6 

en by med mindre forskjeller, en by med lavere utslipp og ikke minst en by det er bedre å vokse opp 7 

i. 8 

På tross av at SV har en liten gruppe i bystyret, har vi fått mye synlighet og mange politiske 9 

gjennomslag. Som juniorpartner i byrådssamarbeidet kunne en fryktet en viss byrådsslitasje. Det har 10 

ikke skjedd. Det ble gjennomført fire Oslo-målinger i 2018, og SV har økt på alle. I tillegg opplevde 11 

betydelig vekst i medlemstallet.  12 

Profil 13 

SV er partiet mot økende forskjeller og for en grønn fremtid. Dette er en profil som treffer godt på 14 

Oslo. To tiår med sammenhengende Høyre-styre har etterlatt Oslo med store levekårsforskjeller og 15 

alvorlig miljøproblemer. SV har gode svar på disse problemene.  16 

SV er også barn og unges parti. Marianne Borgens brennende hjerte for barn og unges oppvekstvilkår 17 

gjennomsyrer hele hennes virke som Oslo-ordfører. Ved inngangen til året tok vi dessuten, ved Inga 18 

Marte Thorkildsen, over byrådsposten for oppvekst og kunnskap. Dermed styrer SV nå 19 

skolepolitikken, barnehagene, aktivitetsskolen, barnevernet, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 20 

Utvalgte saker 21 

Gratis aktivitetsskole (AKS): Utvidelse og opptrapping av de siste årenes viktigste barnereform, 22 

gratis aktivitetsskole. Ved å utvide ordningen til første trinn i hele byen samtidig som vi styrker 23 

kvaliteten og trapper opp gratisordningen i bydelene der behovet er størst, overoppfyller vi 24 

byrådserklæringen fra 2015. Gratis AKS blir stadig mer populært og genierklært.  25 

Ansvarlig og solidarisk klimapolitikk: En rekke tiltak for bedre klima- og miljøpolitikk med 26 

investeringer i sykkelveier, flere bussavganger, el-busser, og heving av aldersgrensen for gratisbillett 27 

og barnebillett. Oslo gikk godt forberedt inn i året som europeisk miljøhovedstad for 2019. 28 

God fart på skolepolitikken: Vi fikk vedtatt økning i grunnfinansieringen til skolene med 55 millioner 29 

kroner og sikret lærernormen og 520 nye lærere innen 2020. I tillegg satte vi ned et offentlig utvalg 30 

som skal se på inntaksordningen i videregående skole, og innførte gratis skolefrukt på 31 

ungdomstrinnet og forsøk med gratis skolemat. 32 
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Veien videre 33 

Aftenposten gjorde i 2018 en grundig gjennomgang av status for løftene i byrådserklæringen, og for 34 

øyeblikket er 69 av løftene innfridd helt eller delvis, 40 er uavklarte mens 11 har status som ikke 35 

innfridd, etter deres tolkning.  Vi er i god rute, men det er fortsatt punkter som vil kreve en del 36 

arbeid i året som kommer. I tillegg er byen i stadig endring, det samme er utfordringene som krever 37 

politisk handling. SV må hele tiden lete etter gode svar, på nye spørsmål. 38 

Når det gjelder skole- og oppvekstpolitikken, som er den vi som parti har mest kontroll over, er 16 39 

punkter helt eller delvis innfridd, 2 er uavklart og ett løftet er ikke innfridd.  40 

Nå går bystyregruppen stadig mer over i valgkampmodus. Det blir viktig fremover å samarbeide med 41 

lokallag og medlemmer om å vise frem hva vi har fått til, og kommunisere ut til velgerne hvilke 42 

ambisjoner vi har for de neste fire årene.  43 

Her finner du byrådserklæringen. 44 

2. SVs ordførers prioriteringer og aktiviteter i 2017 45 

Sammen med rådgiver Lena Jensen har ordføreren i 2018 prioritert å være mye ute i byen, for å 46 

snakke med folk, møte ulike miljøer og være en aktiv «lyttepost» ute i byen. Ordføreren har mange 47 

møter også med organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å treffe ordføreren. Ordføreren har 48 

også jobbet frivillig på mange ulike arrangementer og representerer byen på en rekke arrangementer 49 

i byen. Ordføreren har besøkt mange bedrifter, organisasjoner og institusjoner i dette året 50 

2018 har vært et aktivt år, der ordføreren har representert Oslo kommune og tatt på alvor at SVs 51 

eneste ordfører er i Oslo. Det er en bevisst prioritering å være tilstede på arrangementer for barn og 52 

familier, samt å bruke mye tid på å snakke med barn og unge. 53 

Dette er en del av strategien for å tydeliggjøre SVs politikk for utjevning av levekår og fokus på barn 54 

og unges oppvekst. 55 

En by som sikrer en god og trygg oppvekst for barna er en god by å bo i for alle. Derfor jobber 56 

ordføreren for gratis AKS over hele byen, for at flere barn skal komme i barnehagen, for at alle barn 57 

skal få delta på fritidsaktiviteter oppleve mestring, trivsel og læring i skolen. Trafikksikkerhet og 58 

trygghet er også et sentralt arbeidsområde. Det er grunnleggende viktig at vi som by og hovedstad 59 

går foran når det gjelder miljø og klima og sikrer at Oslo blir en by med ren luft og mindre støy. 60 

Ordføreren leder også alle bystyrets møter, er leder for Forretningsutvalget og Valgstyret.  61 

I tillegg sitter ordføreren i Kultur- og utdanningskomiteen, som har møter en gang i måneden, samt 62 

møter med de aktuelle byrådene. Ordføreren er fraksjonsleder for SV i komiteen, og deltar på 63 

storfraksjonens møter som består av representanter for Arbeiderpartiet, MDG og SV. Storfraksjonen 64 

har minst ett møte i måneden. 65 

Ordføreren er også vert for flere hundre arrangementer årlig i Rådhuset, på denne måten treffer 66 

ordføreren mange tusen mennesker gjennom sin vertskapsrolle for Oslo kommune. 67 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/Oslo%20byraadserklaering%202015%202019.pdf
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3. Byrådsgruppas beretning for 2018 68 

SVs byrådsgruppe består av fire personer. Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap. 69 

Anna Tresse og Tarjei Helland utgjør resten av politisk ledelse i avdelingen, som byrådssekretærer. 70 

Åsmund Strand Johansen er byrådssekretær for finans, i en byrådsavdeling ledet av finansbyråd 71 

Robert Steen fra Arbeiderpartiet. SVs byrådsgruppe jobber tett og nært med bystyregruppa til SV. 72 

Politisk gjennomslag er en kontinuerlig prosess. Når et vedtak er fattet må politisk ledelse påse at 73 

politikken blir gjennomført. Det betyr at vedtak som blir fattes må følges opp. Listen over saker som 74 

byrådsgruppa har jobbet med inneholder derfor saker hvor vedtakene ikke bare nødvendigvis ble 75 

fattet i 2018. 76 

Byrådsgruppa til SV vil spesielt trekke frem fire saker som har preget arbeidet i 2018.  77 

1. Hjemmebesøksordningen Nye Familier 78 

SV har i byråd fått gjennomslag for at alle førstegangsfødende får hjemmebesøk av helsesykepleier i 79 

svangerskapet og tilbud om oppfølging i hjemmet i to år etter at barnet er født. Ordningen vil være 80 

fullt ut innført fra og med 2019. I 2018 ble ordningen rullet ut til elleve bydeler i Oslo. Det er viktig 81 

for SV at dette blir en vellykket reform for barnefamilier i byen. 82 

2. Debatten om ytringskultur i skolen 83 

Skoledebatten i 2018 omhandlet i stor grad ytringskulturen i skolen. Over 1000 lærere deltok aktivt i 84 

samfunnsdebatten sammen med elever, foreldre og andre samfunnsengasjerte. SVs byrådsgruppe 85 

har ønsket å legge til rette for økt ytringskultur i Osloskolen og våren 2018 ble det gjennomført en 86 

høring om temaet i bystyret med aktuelle aktører. 87 

3. Den offentlige oppmerksomheten rundt Utdanningsetaten 88 

Mye av arbeidet høsten 2018 ble konsentrert rundt utfordringene i Utdanningsetaten. Før jul fikk 89 

etaten en konstituert ny direktør. Det er et mål at ny direktør for Utdanningsetaten er på plass før 90 

sommeren 2019. Det er viktig for byrådsgruppa at prosessen er bredest mulig og en omfattende 91 

prosess er satt i gang.   92 

4. Store gjennomslag i budsjett for 2019 93 

Budsjettprosessen i 2018 var spesielt viktig fordi dette er det siste budsjettet byrådet rekker å 94 

gjennomføre før valget. For SV var det viktig å kjempe igjennom en fortsatt opptrapping av AKS-95 

reformen, noe vi lyktes svært godt med. Vedtaket om å utvide gratis AKS til alle førsteklassinger i 96 

hele byen er en overoppfyllelse av løftene fra byrådserklæringen. Videre lyktes vi med for første gang 97 

på mange år å øke grunnfinansieringen til skolene med 55 millioner kroner. Vi er også stolte av en 98 

rekke andre budsjettgjennomslag. 99 

SV i byråd har jobbet for følgende saker: 100 

• I 2018 var det 14 000 færre passeringer i bomringen hver dag, sammenliknet med 2015. Det 101 

betyr 5 millioner færre passeringer i året. Dette gjør at køene blir mindre og luften renere.  102 
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• Luftkvaliteten har blitt bedre. Nye beregninger viser at 10.000 innbyggere nå er rammet av 103 

farlig luftforurensing i Oslo, mens tallet var 200.000 i 2015, viser tall fra Statens vegvesen og 104 

Oslo kommune. 105 

• Det er 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir bedre 106 

kollektivtransport og gjør hverdagen til Oslofolk enklere. 107 

• Det er satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og 87 nye trikker kjøpes inn.  108 

• Oslos 6 første el-busser ble satt i trafikk i 2018. I 2019 får Oslo 70 flere el-busser. Innen 2020 109 

vil kollektivtrafikken være fossilfri fordi det ble bedre luft, mindre støy, samtidig som vi 110 

kutter klimautslipp. 111 

• Klimagassutslippene i Oslo er på vei ned, og klimapolitikken vår vekker stor oppmerksomhet 112 

internasjonalt. I 2016 gikk utslippene ned med 8 prosent, mens de totalt i Norge gikk ned 113 

med kun 1 prosent. 114 

• Det er innført en støtteordning til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag som hittil har 115 

muliggjort nesten 14 000 nye ladeplasser for el-biler, for å gjøre det enklere å velge el-bil. El-116 

bilandelen fortsatte å øke i 2018. Nå er 6 av 10 nye biler kjøpt i Oslo elektrisk eller ladbar 117 

hybrid. 118 

• Vi har innført støtteordning for el-sykler, og gjort det lettere for flere å bytte den gamle 119 

oljefyren hjemme. Det gir bedre luft og bedre klima. 120 

• Vi åpnet den første fossilfrie byggeplassen (Lambertseter flerbrukshall), og har innført dette 121 

som nytt standardkrav på byggeplassene til våre kommunale foretak. Det gir renere luft, 122 

bedre klima og nye grønne jobber. 123 

• Vi har bygget totalt 34 km med ny sykkelvei innen utgangen av 2018 fra vi tok over. Til 124 

sammenlikning ble det de ti siste årene bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året. 125 

• Vi har åpnet en ny innendørs sykkelparkering på Oslo S. På nyåret i 2019 åpner vi også 126 

sykkelhotell på Grorud og Ryen, fordi vi vil gjøre det enklere og tryggere å parkere sykler. Vi 127 

har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året. 128 

• Det er lagt bedre til rette for at flere kan bruke Osloøyene. I 2018 åpnet også nye toaletter på 129 

populære steder som Hvervenbukta, Sognsvann og Hovedøya. Vi satt også opp permanente 130 

fellesgriller, i Hvervenbukta, ved Liastua og i Trolldalen, fordi flere skal få glede av friluftsliv i 131 

storbyen vår. 132 

• I 2018 ble totalt 425 flere stillinger i hjemmetjenesten finansiert, slik at flere kan bo trygt 133 

hjemme lenger. I budsjettet for 2019 sørget vi for finansiering slik at vi kommer i mål med 134 

løftet om 500 flere stillinger i de hjemmebaserte tjenestene for eldre. 135 
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• Vi tilbyr nå aktivitetstid til eldre brukere av hjemmetjenesten i alle bydeler, som får en time 136 

hver uke som de disponerer fritt sammen med en ansatt i hjemmetjenesten, fordi eldre i 137 

Oslo skal være sjef i eget liv. 138 

• I desember 2018 utvidet vi med ytterligere 171 nye Omsorg + leiligheter, i bydelene Grorud 139 

og Bjerke, sånn at eldre kan få en tryggere og mer aktiv hverdag. 140 

• Vi har åpnet 94 boliger for vanskeligstilte, herunder 35 boliger for personer med rus og 141 

psykiske lidelser, fordi de trenger trygge rammer og muligheten til å mestre egne liv.  142 

• Vi har åpnet moderne sykehjem med 453 plasser på Ellingsrud, Hovseter og Ullern, fordi alle 143 

skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. 144 

• Alle tredjeklassinger på Oslos videregående skoler får nå tilbud om gratis 145 

hjernehinnebetennelsesvaksine, og vi gir helsepersonell i Oslo tilbud om gratis 146 

influensavaksine, for deres egen og pasientenes trygghet. 147 

• Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing, fordi tidlig 148 

arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har 149 

skole eller ferieplaner. 150 

• Vi har etablert dør-til dør transporttilbudet «Rosa busser» for eldre i Nordre Aker. 1. 151 

november ble tjenesten utvidet til Sagene og 1.januar 2019 til Vestre Aker, fordi eldre skal ha 152 

gode og tilpassede transporttilbud som gjør dem til sjef i eget liv. 153 

• Vi har åpnet for at studenter kan bo i Pastor Fangens vei (Nordre Aker) med nesten halvert 154 

husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer, fordi 155 

vi tror på gode generasjonsmøter. 156 

• Vi har også ansatt mobbeombud for barn og unge og nye tall viser at mobbingen nå har gått 157 

litt ned i Osloskolen. 158 

• Det er finansiert over 70 helsesøsterårsverk i skolehelsetjenesten. 159 

• Vi har i år sørget for 8 nye jordmødre på helsestasjonene i Oslo, fordi alle kvinner skal ha en 160 

trygg svangerskaps- og barselomsorg. 161 

• Det er bygget over 2000 flere barnehageplasser i Oslo, og det åpner i snitt en ny barnehage i 162 

måneden, fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke trygt og lære norsk. Slik får 163 

småbarnsfamilier mer frihet og fleksibilitet. 164 

• Vi har innført krav til nye private barnehager om å følge tilsvarende bemanning og lønns- og 165 

arbeidsvilkår som kommunale barnehager, med samme voksentetthet per antall barn, fordi 166 

medarbeidere, foreldre og barn skal ha trygghet.  167 

• Vi har også gått foran med skjerpet tilsyn og undersøkelse av private barnehagers økonomi, 168 

fordi offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene skal gå til barna. 169 
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• Vi har innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan 170 

godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene. Fordi vi mener 171 

norsk skal være fellesspråket i byens barnehager og skolegårder. 172 

• Vi har sørget for at flere barn får gratis kjernetid i barnehagen ved å heve regjeringens 173 

inntektsgrense og utvidet ordningen til også å gjelde 3-åringer i Groruddalen og Søndre 174 

Nordstrand, fordi barn skal ha mulighet til å leke og lære norsk i barnehagen. 175 

• Vi har styrket Osloskolen med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Ytterligere 180 lærere er 176 

ansatt som følge av den nasjonale lærernormen som er sikret med kommunale midler fordi 177 

den er underfinansiert av regjeringen. Rekruttering av resterende 170 lærere for fullt ut å 178 

innfri normen på skolenivå pågår for fullt. 179 

• Alle grunnskoler i Oslo har fått styrket budsjett gjennom en økning på 55 millioner i 180 

grunnfinansieringen. 181 

• Vi har startet en storsatsing på utvikling av ungdomstrinnet gjennom satsingen «Trygge og 182 

varme ungdomsskoler» med en bevilgning på 72 mill. kr over fire år. 183 

• Videregående skoler med særlig behov deltar i Utviklingsløyper som støttes med 15 mill. 184 

årlig. 185 

• Vi har gjeninnført skolefrukt på alle skoler med ungdomstrinn. 186 

• Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9 500 barn i 11 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha 187 

like muligheter. Høsten 2019 blir det gratis AKS for alle førsteklassinger over hele byen. 188 

• Mer enn 6000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom Aktivitetsskolen, 189 

fordi barn i Osloskolen ikke skal være passive forbrukere, men selv få lære å skape teknologi. 190 

• Vi har sørget for læreplassgaranti i bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, 191 

restaurant- og matfag, service og samferdsel og bilfaget, og opprettet en egen utstyrspott for 192 

skoler med yrkesfag.  193 

• I 2018 ble de første byggeoppdragene påbegynt hvor reglene fra Oslomodellen for et 194 

anstendig arbeidsliv påbegynt. Hittil har kommunen inngått kontrakter på over 400 195 

prosjekter med Oslomodellens krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom 196 

oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos 197 

nøkkelpersonell på arbeidsplassen. 198 

• Vi har gjennomført Hafslund-transaksjonen, som er Norgeshistoriens største 199 

krafttransaksjon. Avtalen gir fellesskapet kontroll og eierskap over strømnettet og 200 

kraftproduksjonen, som sikrer selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet. 201 

• I 2018 åpnet det nye flotte biblioteket på Stovner. Også bibliotekene på Furuset, Tøyen, 202 

Bjerke og Røa er oppgradert i perioden. 203 
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• Til sammen er det innført meråpningstid på åtte bibliotek i Oslo i denne perioden, fordi 204 

bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. 205 

Vårt byråd har sørget for åtte meråpne bibliotek Bøler (2016) Tøyen (2017) Bjerke(2017) Røa 206 

(2017) Furuset (2017) Stovner (2018) Oppsal (2018) Nordtvedt (2018) 207 

• Vi har sørget for gratis inngang til skoleelever og barnehagebarn som besøker kommunens 208 

tre museer Popsenteret, Vigelandsmuseet og Munchmuseet i skoletiden. 209 

• Vi har hittil rustet opp 25 kunstgressbaner og bygget 10 nye. Abildsø kunstgressbane som er 210 

nummer 26 åpnet før jul 2018.  211 

• Vårt byråd har sørget for bygging av 10 nye kunstgressbaner i Oslo. 212 

• Vi har allerede doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen. Vi har 213 

utvidet åpningstiden i Vestkantbadet, Furuset bad, Holmlia bad og Frognerbadet i helgene. Vi 214 

har også satt i gang arbeidet med ny vannsklie på Frognerbadet.  215 

• Sommeren 2018 ble det satt halv pris på alle bad for barn og unge. I 2019 blir denne prisen 216 

fast, fordi flest mulig må få lære å svømme og bli trygge i vannet. 217 

• Vi har forsterket områdesatsing i Groruddalen og Oslo sør, og utvidet satsingen i Oslo indre 218 

øst til både å gjelde Tøyen og Grønland. Områdesatsing gir bedre bomiljø i utsatte områder 219 

og er viktig for å lykkes med god inkludering. 220 

• Vi har kjøpt Myntgata 2 som nå er åpnet for publikum som har fått en ny park i sentrum. Vi 221 

har også etablert et nytt torg i sentrum ved å åpne Fridtjof Nansens plass for folk, og fjernet 222 

privatbilene fra plassen. 223 

• Vi har bedret bomiljøet i kommunale gårder i syv bydeler. Det betyr at uteområdene er 224 

rustet opp med lekeapparater, belysning, plantekasser og utemøbler, og det foregår nå 225 

aktiviteter som leksehjelp, ferieturer og nabolagsfester, for at barn og unge skal få et bedre 226 

og tryggere oppvekstmiljø. 227 

• Vi har opprettet Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, for å sikre inkludering av 228 

seksuelle minoriteter og økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber for bedre 229 

inkludering. 230 

4. Saker i komiteene 231 

Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de forskjellige komiteene i 2018. Noen av sakene 232 

som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av sakene er behandlet i flere komiteer. Her 233 

inngår også ovennevnte forslag og initiativer. Bystyret har behandlet 405 saker.  SV er representert 234 

med faste medlemmer i tre komiteer og skygger to. 235 
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Finanskomiteen 236 

Finanskomiteen har behandlet 138 saker i 2018. Det har vært 16 komitemøter. Ivar Johansen 237 

representerer SV i komiteen. Finansfraksjonen har i 2018 bestått av Ivar Johansen som 238 

komitemedlem, samt aramedlem Joakim Dyrnes  som ved en omflytting tidlig på året ble byttet med 239 

Gulay Kutal. SV har byrådssekretær Åsmund Strand Johansen hos byråd for finans. 240 

De viktigste sakene har vært knyttet til følgende temaer: 241 

1. Mulige korrupsjon/mislighold ved det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av boliger. Det 242 

er helt tydelig at foretaket hadde alt for svake kontrollrutiner. Hele styret og adm.dir. er 243 

byttet ut, og politiet har siktet/tiltalt to personer.  244 

2. Den politiske målsettingen om at kommunen skal ha hele og faste stillinger, og redusert bruk 245 

av vikarer og private konsulenter. Vi er utålmodige på å nå bedre resultater enn det 246 

kommunen har oppnådd så langt. 247 

3. Arbeid med justert budsjett for 2018 og budsjett for 2019. Budsjettet er det viktigste 248 

dokument for gjennomslag for SVs politiske prioriteringer og byrådserklæringen. 249 

4. En anskaffelsespolitikk som skal ha sterkt fokus på å motvirke svart økonomi, sosial dumping 250 

og ikke akseptere brudd på menneskerettigheter og folkerett. 251 

Liste over øvrige viktige saker finanskomiteen har behandlet i 2018:  252 

• Betaling for vigsler for innbyggere i andre kommuner og for vigsler på lørdager - delegasjon 253 

av myndighet til byrådet 254 

• Byrådets tertialrapporter 255 

• Budsjett 2018 - Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd 256 

m.m.-  257 

• Etablering av personvernombud i Oslo kommune  258 

• Fritak for eiendomsskatt for 2017 og 2018  259 

• Privat forslag fra Gro Balas (A) og Ivar Johansen (SV)  En mer effektiv forvaltning    260 

• Kjøp av Uelands gate 85 til  Ny ungdomsskole på Voldsløkka  261 

• Endring av instruks for forkjøp etter leiegårdsloven og delegasjon av myndighet til helt eller 262 

delvis anke av skjønn etter leiegårdsloven 263 

• Skatteregnskapet for Oslo kommune 2017 264 

• Anmodning om økt bosetting av flyktninger i 2018   265 

• Restrukturering av Oslo kommunes eierskap i energisektoren 266 
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• Oslo kommunes vederlagsordning - Tidligere barnevernsbarn utsatt for overgrep eller 267 

omsorgssvikt   268 

• Finansiering av det forebyggende helsearbeidet i bydelene  269 

• Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (åpningstidsforskriften) 270 

• Sak fra Ungdommens bystyremøte - Voldsforebygging i Osloskolen   271 

• Anke over bydelsutvalgets vedtak i sak 137/17 punkt 11 - Bydel Nordstrand 272 

• Innsyn i private virksomheter som utfører oppgaver for kommunen - Kontrollutvalgets sak 273 

• Kjøp av Nydalen videregående skole - Nydalsveien 30 c A/S  274 

• Regler om offentlighet i Oslo kommune - Oppheving  275 

• Kommunerevisjonens undersøkelser knyttet til kjøp og salg av boliger i Boligbygg Oslo KF 276 

• Oslo byråds forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022      277 

Kultur- og utdanningskomiteen 278 

Marianne Borgen representerer SV i komiteen. Kultur- og utdanningsfraksjonen har i 2018 bestått av 279 

Marianne Borgen, vara Celia Lima, vara Andreas Borud samt rådgiver Lena Jensen. Kultur- og 280 

utdanningskomiteen har hatt 15 møter og behandlet 97 saker. Komiteen har hatt en høring om 281 

ytringsfrihet i Osloskolen.  I tillegg har storfraksjonen mellom Ap, MDG og SV møttes før hvert 282 

komitémøte. Det er også møter med fraksjonsleder og byrådene jevnlig. Vi har prioritert å være på 283 

besøk på en rekke skoler, kulturinstitusjoner, bibliotek og barnehager i 2018. 284 

 Celia Lima har vært frikjøpt i en 20%-stilling lønnet av bystyregruppen for å følge utdanningssakene i 285 

komiteen og koordinere fraksjonens arbeid. Under følger en oversikt over de viktigste sakene. 286 

Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært byråd for kunnskap- og oppvekst og det har vært et tett, 287 

givende og viktig samarbeid med byråden. Hun tiltrådte desember 2017. 288 

Barnehage og skole 289 

Vi har innført krav til nye private barnehager om å følge tilsvarende bemanning og lønns- og 290 

arbeidsvilkår som kommunale barnehager, med samme voksentetthet per antall barn, fordi 291 

medarbeidere, foreldre og barn skal ha trygghet.    292 

Kommunen bygger ut barnehageplasser i kommunal regi odet ble åpnet i snitt en barnehage i 293 

måneden i 2018. SV har fått vedtatt at leken i barnehagene skal styrkes. Arbeidet mot mobbing og 294 

utestengelse i barnehagene intensiveres.  295 

SV har jobbet videre med å sikre tidlig innsats fra 1-4 trinn i skolen og arbeidet med flere helsesøstre 296 

i skolene i 2018 ble det ansatt 70 nye helsesøstre i Oslo. SV er opptatt av skolegårdene og sikre at 297 

barn og unge får gode og trygge skolegårder. Etter tett og godt samarbeid med barna, foreldre og 298 
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skole vedtok Oslo bystyre at Bolteløkka skole skal utvides og at kommunen også skal gå i dialog for å 299 

sikre at en tomt som var tiltenkt utbygging blir sikret som skolegård. Ordfører Marianne Borgen 300 

åpnet også den utvidede skolegården på Lakkegata skole. 301 

SV jobber med hjertesoner rundt barnehagene og skolene. Redusert hastighet, færre biler og 302 

tryggere skolevei og uteområder for barn er viktig prioritering.  303 

SV er opptatt av å styrke ytringsfriheten i Osloskolen og barnehagene. Komiteen har i 2019 hatt en 304 

viktig høring og SV følger arbeidet for å sikre at det jobbes godt med å styrke ytringskulturen i 305 

Osloskolen. 306 

Kultur 307 

SV har vært opptatt av å satse på kultur i Oslo. SV har jobbet med kulturskolene og vi har sikret at 308 

prisene ikke øker og har som mål om at vi bygger ut flere kulturskoleplasser i Oslo. Og byrådet har 309 

lagt frem en melding om kulturskolene som vil bli behandlet i 2019.  Vi forsetter vår satsning på 310 

meråpne bibliotek og styrke kvaliteten på bibliotekene. Byrådet har lagt frem en melding om 311 

bibliotek som vil bli behandlet i 2019. Marianne Borgen skal lede dette arbeide i komiteen. Den mest 312 

besøkte kulturinstitusjonen i Oslo og som alle bruker. SV har vært opptatt av å styrke kunstneres 313 

situasjon deriblant med å øke tilskudd til kultur.  SV er glad for at Vega Scene ble åpnet i 2018. 314 

SV har vært opptatt av å få satt inn tiltak på skoler med særskilte utfordringer og har også vært på 315 

besøk på en rekke videregående skoler.  316 

AKS-suksessen fortsetter 317 

I løpet av 2018 har gratis kjernetid i Aktivitetsskolen blitt ytterligere trappet opp, i tråd med 318 

byrådserklæringen og byrådserklæringen er overoppfylt. Gratis AKS har blitt en suksess for barna, 319 

skolen og foreldrene. Flere skoler vil få gratis kjernetid i AKS. SVs langsiktige mål er at ordningen skal 320 

gjelde hele byen, og nå er vi godt i gang. Høsten 2019 vil alle førsteklassingene i hele Oslo få gratis 321 

AKS Detaljert informasjon om skoler og trinn som omfattes av gratis AKS finnes her. 322 

Gratis kjernetid i AKS gir allerede tydelige resultater. Erfaringene fra skolene som har innført gratis 323 

oppholdstid har det vært en betydelig økning i etterspørselen. I bydelene Stovner og Alna har 324 

andelene elever som deltar økt fra rundt 50-60 % til nærmere 100 % på trinnene der det er innført 325 

gratis oppholdstid. 326 

Utvikling i deltagelse for alle skoler med gratis kjernetid: 327 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/#gref
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  328 

De tre skolene med størst prosentvis økning i deltakelse på AKS er Rommen, Vestli og Furuset: 329 

 
1. trinn 2015 1. trinn 2017 2. trinn 2015 2. trinn 2017 

Rommen skole 41,7 % 98,2 % 32,1 % 87,7 % 

Vestli skole 47,9 % 98,6 % 53,1 % 86,3 % 

Furuset skole 33,3 % 96,0 % 47,7 % 90,2 % 

 330 

I tillegg til økt deltagelse, har det vært viktig å sikre økt kvalitet i AKS. 331 

Liste over andre viktige saker: 332 

• Privat forslag fra hele bystyret der SV var medforlslagstiller - Rett til å ta med seg venner og 333 

søsken ved skoleskyss Oslo kommunes strategi  334 

• Scenekunst for barn og unge - byrådssak 252/17 335 

• Sak fra Ungdommens bystyremøte- Mer personlig økonomi i Osloskolen 336 

• Sak fra Ungdommens bystyremøte  - Fleksitid på alle videregående skoler i Oslo 337 

• Åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen 338 

• Rapport 1/2018 - Svømmeopplæring i barneskolen  339 

• Innbyggerforslag av 22.03.2018 - Bybarn trenger plass til lek - utvidelse av skolegården ved 340 

Bolteløkka skole 341 
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• Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2017 342 

Helse- og sosialkomiteen 343 

SV har ingen faste medlemmer i Helse- og sosialkomiteen. Gjennom et bytte av varaplasser er 344 

Benjamin E. Larsen 2. vara for Arbeiderpartiet og SVs fraksjonsleder i komiteen. Byråd for eldre, helse 345 

og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), svarer til komiteen, det gjør også byråd for oppvekst og kunnskap, 346 

Inga Marte Thorkildsen (SV) for de delene av primærhelsetjenesten hun har ansvar for, samt 347 

barnevernet. For den delen av komiteens ansvarsområde som faller inn under Thorkildsens 348 

portefølje, se byrådsgruppas beretning. 349 

Innenfor den øvrige porteføljen er de viktigste sakene som det arbeides med å nå 350 

byrådsplattformens mål. Det gjøres et intenst arbeid med å komme i mål med å tilsette 500 nye 351 

årsverk innenfor hjemmebaserte tjenester i løpet av året. Prognosene viser at det skal gå. Som følge 352 

av arbeid på komiteens område vil det i løpet av 2019 komme skolefrukt på Osloskolene, og det vil 353 

gjennomføres forsøk med skolemat. Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv er utvida til også å 354 

omfatte helse- og sosialsektoren. Det er dessuten fatta beslutninger med betydning for videre 355 

avkommersialisering av sykehjemsdriften og for å sikre et bedre tilbud til mennesker med 356 

funksjonsnedsettelser. 357 

Samferdsels- og miljøkomiteen 358 

Samferdsels- og miljøfraksjonen har i 2018 bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll og Joakim Dyrnes. 359 

Eidsvoll er SVs medlem i komiteen og hun har i tillegg ledet storfraksjonen for miljø og samferdsel 360 

mellom bystyregruppene til Ap, MDG og SV. 361 

Det har vært 15 komitemøter i 2017. Det har vært behandlet 139 saker i komiteen. 362 

Kollektivløft og ren og trygg luft 363 

Fraksjonen fortsatte arbeidet fra 2017 i 2018 med å styrke kollektivtilbudet i Oslo og jobbe for ren og 364 

trygg luft. Viktigste saker som har blitt behandlet og vedtatt er Oslo kommunes handlingsplan for 365 

bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020. Handlingsplanen innebærer en rekke tiltak innen bilbegrensende 366 

tiltak, utslipp fra havnevirksomheten, satsing på sykkel, vasking av veier, satsing på elektriske 367 

kjøretøy med mer. 368 

For å styrke kollektivsystemet har fraksjonen jobbet særlig med saker knyttet til oppgradering av 369 

trikkenettet. Komiteen og bystyret har fattet investeringsbeslutning på tre store gateoppgraderinger: 370 

Storgata, Thorvald Meyers gate og Bispegata. Alle sakene er en del av samlet plan for oppgradering 371 

av trikkenettet, men samtidig så oppgraderes og så vann-, avløp- og annen infrastruktur under i 372 

bakken i tillegg til generell oppgradering av gateløpene, fortau med mer. Samlet vedtatt 373 

kostnadsramme for de tre prosjektene er på 1,579 milliarder kroner og er en betydelig oppgradering 374 

av kollektivsystemet og gater i byen. 375 

Trygge skoleveier 376 

Fraksjonen har også jobbet mye med saker som handler om trafikksikkerhet og særlig trygge 377 

skoleveier for barn. Det er særlig mange innbyggerforslag som fremmes til komiteen som omhandler 378 
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dette, så dette er saker hvor vi har prioritert å finne løsninger og vi har vært på befaring i forbindelse 379 

med mange av sakene. Vi har jobbet med saker knyttet til skolene i gamle Oslo bydel, inkluder 380 

Strømsveien og Schweigaards gate, Løkkeveien og Rodeløkka. Det har i løpet av året også satt i gang 381 

arbeid med prosjekt for hjertesoner rundt skolene i Oslo etter at SV, MDG, og Ap fremmet dette i 382 

merknader til budsjettet for 2018. 383 

Bildeling 384 

SV fremmet i 2018, forslag i bystyret om at kommunen skal legge til rette for bildeling. Forslaget ble 385 

vedtatt, og kommunen er nå i gang med å etablere 600 kommunale parkeringsplasser reservert for 386 

bildeling. Vedtakene i bystyret innebærer: 387 

• At det etableres 600 reserverte plasser til bildelingsbiler på gateplan fram mot 2020. 388 

• At det skal bli reserverte plasser for bildelingsbiler ved kollektivknutepunkt i hele byen, 389 

fortrinnsvis med sykkelparkering og bysykkelstativer i nærheten.  390 

• At det skal legges til rette for at de delte bilene kan lades på bildelingsplassene.  391 

• Bildelingsbiler får parkering i beboerparkeringsområdene med en tillatelse som gir adgang i 392 

alle sonene.  393 

• At kommunen skal vurdere om flere virksomheter i kommunen selv kan benytte seg av delte 394 

biler, og om kommunens bilpark kan gjøres tilgjengelig til bildeling. 395 

Klima 396 

Oslo kommune har nå et verdensberlømt klimabudsjett og det pågår kontinuerlig arbeid med å 397 

utrede og vedta nye tiltak som kan kutte kommunens klimagassutslipp. Innen 2030 skal Oslo være 398 

praktisk talt nullutslipp ved at 95% av klimagassutslippene skal bort. Fraksjonen har jobbet med å 399 

følge opp dette og det er særlig to viktige saker vi har jobbet med.  400 

Den første er Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn. Planen innbærer 17 tiltak som skal 401 

gjøre at klimagassutslippene fra Oslo Havn kuttes med 85% innen 2030, planen skal rulleres og det 402 

skal jobbes med flere tiltak slik at alle utslippene kan kuttes på sikt. Eksempler på tiltak er landstrøm 403 

til utenlandsfergene, utslippsfri drift på Nesodden-fergene og Ruters øybåter. 404 

Den andre saken vi har jobbet med er endring i drosjeforskriften og innføring av krav om nullutslipp 405 

til løyvehavere i Oslo. Privatbiler står stille mesteparten av døgnet, mens for drosjer er det motsatt. 406 

Drosjene i Oslo er blant de privatbilene som kjører aller mest på veiene, og derfor er det viktig at 407 

disse går over til nullutslippsløsninger så fort som mulig. Det var i sin tid Oslo SVs 408 

stortingsrepresentant som fremmet og fikk gjennomslag for forslag i Stortinget om lovendring slik at 409 

fylkene skulle få myndighet til å kreve nullutslipp fra drosjer, og etter mange års arbeid er endelig er 410 

forskriften i Oslo endret. Det følger av loven at det må settes en frist på minst fire år for å oppfylle 411 

miljøkravet. Vi regner med at det vil kunne skje i løpet av 2023. Dette tidspunktet avhenger av 412 

prosesser knyttet til Oslo og Akershus” felles løyvedistrikt, og ny nasjonal drosjeregulering. 413 
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Sykkel 414 

En viktig satsning i 2017 har vært å sikre videre høyt tempo i sykkelveiutbyggingen og 415 

tilretteleggingen for sykkel og arbeid for flere trygge sykkelparkeringer. I 2018 behandlet vi Oslo 416 

kommunes Plan for sykkelveinettet i komiteen og i bystyret og innebærer. Planen erstatter Plan for 417 

hovedsykkelveinettet i Oslo som har vært gjeldende siden 1999.  Målene i planen er at minst 80 % av 418 

Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet og at sykkelveinettet skal være trafikksikkert 419 

og attraktivt å sykle i for alle. Planen sykkelveinett i fremtiden utgjør omtrent 530 kilometer. Frem 420 

mot 2025 innebærer planen at det bygges ut omtrent 100 km nytt sykkelveinett, hvorav ca 70 km 421 

bygges av Oslo kommune og 30 km av Statens vegvesen.  Bystyret vedtok sammen med planen 422 

følgende punkter: 423 

• Byrådet bes legge Oslostandarden for sykkeltilrettelegging til grunn for videre arbeid med 424 

utbygging av sykkelveier.  425 

• Bystyret ber byrådet inkludere sammenkopling av sykkelvei sørfra til Hauketo med sykkelvei 426 

nordfra til Ljabru i planene for 2025-nettet.  427 

• Bystyret ber byrådet arbeide for eget sykkelanlegg, i stedet for sykkeltilrettelegging i blandet 428 

trafikk, i området på og rundt Mortensrud.  429 

• Bystyret ber byrådet i neste rullering av plan for sykkelveinettet prioritere tilførselsveier for 430 

sykkel fra øst i Oslo sør til Mosseveien.  431 

Idrett og friluftsliv 432 

Oslo SV vedtok en uttalelse i representantskapet om våre prioriteringer i Oslos behovsplan for idrett 433 

og friluftsliv. Denne uttalelsen har fraksjonen jobbet med å følge opp i behandlingen av planen og i 434 

arbeidet med idretts- og friluftslivsinvesteringer i kommunens budsjett. Med kommunens budsjettet 435 

for 2019 og økonomiplan 2020-2022 så skal vi investere 6,5 mrd. i friluftsliv og nye idrettsanlegg de 436 

neste fire årene. Særlig er fraksjonen og bystyregruppa til SV fornøyd med satsingen på bad og 437 

friluftsliv i planen.  438 

Nytt bad på Mangerud har byggestart til våren, og Stovner bad og Tøyenbadet er heller ikke langt 439 

unna oppstart. Holmlia bad skal rustes opp slik at det kan stå i minst 20 år til. Behovsplanen varsler at 440 

kommunen starter arbeidet med å planlegge for bad i Sognsveien 80, og at det skal gjennomføres en 441 

konseptvalgutredning for Frognerbadet. Planen legger også til rette for at flere skal få tilgang til gratis 442 

friluftsliv med gode og grønne møteplasser. Oslo har store grøntområder som flere bør få muligheten 443 

til å bruke. Nå skal vi bruke 180 millioner kroner til nye investeringer i friluftsliv. I tillegg skal 444 

kommunen bruke 175 mill. kroner på vedlikehold og oppgraderinger på øyene, i parker og langs 445 

turveier. 446 

Av viktige eller større saker som komiteen har behandlet i 2018 kan nevnes: 447 

• Innbyggerforslag av 05.09.2017 - Gjør Hellerudveien trygg. 448 

• Oslo kommunes høringsuttalelse til Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) - 449 

Byrådssak 240 av 30.11.2017 450 
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• Forskrift om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg i Oslo kommune 451 

• Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020 - Byrådssak 22 av 25.01.2018 452 

• Plan for sykkelveinettet i Oslo - Byrådssak 18 av 18.01.2018 453 

• Privat forslag fra Odd Einar Dørum (V) og Espen Ophaug (V) av 25.01.2018 - Lokk over E6 på 454 

Furuset 455 

• Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H) Odd-Einar Dørum (V) Camilla Wilhelmsen (F) og Erik 456 

Lunde (KrF) av 23.03.2018 - Om å avvente gjennomføring av endring i kjøremønster til 457 

bystyret har behandlet sak om mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum 458 

• Privat forslag fra Guri Melby (V) av 16.05.2017 - Trafikktiltak i Løkkeveien 459 

• Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum - Byrådssak 42 av 20.02.2018 460 

• Privat forslag fra Andreas Halse (AP) Sirin Hellvin Stav (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) 461 

av 25.01.2018 - Flere delte biler i Oslo 462 

• Oppgradering av Storgata - Sak om kostnadsramme - Byrådssak 107 av 15.05.2018 463 

• Oppgradering av Thorvald Meyers gate - Sak om kostnadsramme - Byrådssak 108 av 464 

15.05.2018 465 

• Oslo kommunes høringssvar til NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og 466 

farvannslov - Byrådssak 142 av 31.05.2018 467 

• Innbyggerforslag av 29.01.2018 - Forslag til tiltak for bedring av trafikksituasjonen på 468 

Rodeløkka 469 

• Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2019-2022 470 

• Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting - Heving av kontrakten med Veireno og 471 

rekommunalisering av renovasjonen - Kontrollutvalgets møte 29.05.2018 sak 40 472 

• Deloittes rapport om anskaffelse og kontraktsoppfølging av avfallsinnhenting ved Veireno AS 473 

- Kontrollutvalgets sak 38 av 23.05.2017 474 

• Foreløpig innberetning - Overfakturering av arbeider vedrørende kunstgressbaner - 475 

Kontrollutvalgets sak 64/18 av 25.09.2018 476 

• Innbyggerforslag av 09.03.2018 - Trafikkbelastning Schweigaards gate - Strakstiltak 477 

• Innbyggerforslag av 17.04.2018 - Strakstiltak for trafikksikkerhet i Strømsveien 478 

• Privat forslag fra Hallstein Bjercke (V) av 20.08.2018 - Om trygging av skoleveier i Gamle Oslo 479 

bydel 480 
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• Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H), Grete Horntvedt (H) og Yassine Arakia (H) av 481 

06.04.2018 - Samferdselsplan for Groruddalen 482 

• Byrådets handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn - Byrådssak 168 av 28.06.2018 483 

• Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027 - Byrådssak 484 

211 av 02.10.2018 485 

• Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028 486 

• Endring i drosjeforskriften - Innføring av krav om nullutslipp til løyvehavere i Oslo - Byrådssak 487 

273/2018 - Byrådssak 273 av 22.11.2018 488 

• Oppgradering av Bispegata - Sak om kostnadsramme 489 

 490 

Byutviklingskomiteen   491 

SV har ingen medlemmer i byutviklingskomiteen.  Trine Dønhaug som er vara til bystyret skygger 492 

komiteen på vegne av bystyregruppen, deltar på storfraksjonsmøter og jobber med store 493 

byutviklingssaker. Politisk rådgiver Lena Jensen deltar på fraksjonsledermøter og andre møter med 494 

byråden om saker som skal drøftes i byutviklingskomiteen. Komiteen har hatt 16 møter i 2018 og 495 

behandlet 234 saker. 496 

SV har noe redusert kapasitet til å følge byutviklingssaker, vi jobber så godt vi kan og forsøker å følge 497 

opp viktige saker.  498 

I 2018 har vi hatt en rekke møter og dialoger med ulike lokallag om ulike utbyggingssaker og arbeid 499 

med ny kommuneplan og den tredje boligsektor har vært viktig 500 

 501 

5. Utadrettet arbeid 502 

Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, organisasjoner, 503 

interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs bystyrerepresentanter har jevnlig 504 

medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har personer og organisasjoner tatt initiativ 505 

til møter med SV på Rådhuset. 506 

Kontakt med bydeler   507 

Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet. Det er god 508 

kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker, i en rekke sentrale saker har bydelene vært 509 

kontaktet. Og det har vært drøftinger og dialog.  510 
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Kommunikasjonsarbeid 511 

Medieomtale i 2018 512 

2018 har vært et veldig godt år for mediesynligheten til Oslo SV. I snitt har Oslo SV har 742 omtaler 513 

pr måned i 2018 (mot 660 i 2017, 436 i 2016 og 430 i 2015). Dermed er omtalen den høyeste vi har 514 

hatt de siste fire årene på tross av at det er mellomvalgår. Noen av toppene har kommet i periodene 515 

der konflikten rundt skolepolitikken har stått på som verst, men dette er kun en del av forklaringen. 516 

Vi har også hatt jevnt høyt medietrykk de øvrige månedene, noe som viser at politikken vår og 517 

profilene våre får stadig mer oppmerksomhet. At SV nå styrer skolepolitikken i Oslo og at vi har en 518 

stadig mer profilert ordfører har satt oss tydeligere på kartet i det offentlige ordskiftet. To synlige 519 

stortingsrepresentanter drar også opp. 520 

Medieomtale Oslo SV fire siste år ifølge InterMedium: 521 

 522 

Våre profilers medieomtale i 2018 (og 2017): 523 

 524 

0

250

500

750

1000

1250

1500

Januar Mars Mai Juli September November

Medieomtale Oslo SV

2018 2017 2016 2015



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                post@sv.no  
  44 

Sosiale medier i 2018 525 

Ved utgangen av 2018 hadde facebooksiden til Oslo SV 5269 følgere. Dette var en økning fra 4846 i 526 

2017, 3866 i 2016 og 3214 i 2015. Vi har vært opptatt av å ha en aktiv side med et variert innhold av 527 

lenker, bilder, memer og video. Ved en del innlegg, spesielt i oppkjøringen til valget, brukte vi betalt 528 

spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk innlegg på Oslo SV side har en 529 

rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Enkelte innlegg fikk langt større spredning, særlig innlegg knyttet 530 

til SV-seiere som AKS, budsjettgjennomslag og positive miljøsaker. 531 

Rekkevidde for innlegg på Oslo SVs Facebook-side i 2018: 532 

 533 

Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Førstnevnte 534 

hadde ved utgangen av året 23.555 følgere (opp nesten 2000 i løpet av året) og har den desidert 535 

største facebooksiden blant byrådene etter byrådslederen. Ordfører Marianne Borgen hadde 8937 536 

følgere ved utgangen av 2018 (opp ca 1000 fra året før). 537 

Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 538 

2494 følgere og en instagramkonto med 1096 følgere. Begge har vokst og når bredere ut enn 539 

tidligere år. 540 

Oversikt over tweet-visninger pr måned: 541 
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 542 

 543 

I tillegg til kanalene over har bystyregruppa ansvar for å vedlikeholde og oppdatere Oslo SVs 544 

internettsider jevnlig i samarbeid med Oslo SVs fylkessekretariat. Bystyremedlem Ivar Johansens 545 

blogg og aktivitet i sosiale medier følges dessuten av svært mange.  546 

Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer miljø-, klima og samferdselssaker, skole og gratis 547 

aktivitetsskole, tillitsreform, boligpolitikk, saker knyttet til forskjeller og levekår, Tøyenløftet, barn og 548 

oppvekstvilkår og saker knyttet til kulturliv.  549 

6. Internt arbeid 550 

Gruppemøter og storfraksjonsmøter 551 

Gruppemøter avholdes jevnlig i forkant av bystyremøtene. I 2017 startet vi også opp med korte 552 

gruppemøter før storfraksjonsmøtene. Det har vært avholdt 23 gruppemøter i 2018. 553 

Gruppestyret bestod av Sunniva Eidsvoll- gruppeleder, nestleder Ivar Johansen og Marianne Borgen. 554 

Vara: Celia Lima. Gruppestyret har ansvar for budsjett, samt driften av bystyregruppa og sekretariat. 555 

Storfraksjonsmøter settes opp i forkant av komitémøtene og består av Ap, MDG og SVs 556 

representanter og varaer til de respektive bystyrekomiteene. I storfraksjonene møter også byråden 557 

og byrådssekretærene på de ulike områdene. Noen av byrådene har fagområder som er delt på ulike 558 

komiteer ansvarsområder, og de møter i flere storfraksjoner. Storfraksjonen er de tre 559 

byrådspartienes arena for å diskutere og avgjøre saker. 560 

Intern informasjon 561 

Alle bystyrets medlemmer og varamedlemmer har fått utdelt iPad fra Oslo kommune. All 562 

informasjon til gruppa foregår derfor elektronisk. Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut 563 
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relevant informasjon til og mellom gruppas medlemmer. I tillegg deles en del informasjon på Oslo 564 

SVs hjemmeside, facebook-side og Oslo SVs nyhetsbrev. 565 

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 566 

Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året. Fra årsmøtet 2017 har Sunniva 567 

Eidsvoll både vært fylkesleder og gruppeleder. I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte 568 

bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets ulike arbeidsgrupper.  569 

Kontakten med Oslo SU  570 

SU har i 2018 vært fast representert på gruppemøtene, og er i tillegg representert i den 571 

forberedende valgkampgruppa til Oslo SV. Videre har det vært samarbeid om enkeltsaker, som for 572 

eksempel bystyresaken om retusjert reklame som SU fremmet gjennom ungdommens bystyremøte. 573 

Kontakten med lokallagene 574 

Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte lokalpolitiske 575 

saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med medlemmer fra 576 

bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, for eksempel reguleringssaker og ankesaker. I 577 

tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene, som innledere til 578 

medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet. 579 

Kontakt med stortingsrepresentantene 580 

Bystyregruppas faste medlemmer har faste, ukentlige møter, «fredagsmøter», med ledelse i Oslo SV 581 

og Oslo SVs stortingsrepresentanter, fylkessekretær, byråden, byrådssekretærer og ansatte rådgivere 582 

i bystyregruppa. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske saker. Det 583 

har også vært faste møtepunkter mellom byråden og utdannings- og kulturfraksjonen på Stortinget. 584 

Bydelsutvalgene og BU-forum   585 

Heidi Rømming, BU-representant i Nordre Aker, var koordinator for BU-forumet frem til høsten 2018, 586 

da ble vervet overtatt av Hanne Eldby. 587 

E-postlista osv-bu@sv.no har blitt brukt i varierende grad, men oppleves som nyttig verktøy for oss. 588 

Den gir gode muligheter for viktig samhandling og erfaringsdeling. 589 

Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene har i hovedsak skjedd gjennom direktekontakt 590 

mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med 591 

behandling av enkeltsaker. I tillegg har det vært enkelte felles BU-forum med de tre byrådspartiene. 592 
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7. Representasjon i bystyret og bystyrekomiteer. 593 

Faste medlemmer 594 

• Gruppeleder; Sunniva Holmås Eidsvoll – medlem og fraksjonsleder i Samferdsels- og 595 

miljøkomiteen 596 

• Nestleder; Ivar Johansen- medlem og fraksjonsleder i Finanskomiteen 597 

• Ordfører; Marianne Borgen – medlem i Kultur- og utdanningskomiteen 598 

Varamedlemmer  599 

• 1. varamedlem; Celia Tetu Lima – 1. vara til kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 451 600 

16 560. E-post: celiatl.96@gmail.com 601 

• 2. varamedlem; Gülay Kutal – 1. vara til finanskomiteen, Telefon: 926 04 778, E-post: 602 

kutgul@gmail.com 603 

• 3. varamedlem; Trine Dønhaug – 1. vara til samferdsel- og miljøkomiteen og skygger 604 

byutviklingskomiteen komiteen, Telefon: 481 75 523, E-post: trine.donhaug@oslobystyre.no 605 

• 4. varamedlem; Benjamin Endré Larsen, 2. vara til helse- og sosialkomiteen, Telefon 913 606 

14 585, E-post: benjamil@gmail.com 607 

• 5. varamedlem; Andreas Tangen Borud, 2. vara til kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 608 

915 97 704, E-post: andreas.borud@oslobystyre.no 609 

• 6. varamedlem; Joakim Dyrnes – 2. vara til samferdsels- og miljøkomiteen, Telefon: 416 610 

98 395, E-post: joakim.dyrnes@oslobystyre.no 611 

Komitefordelingen ble justert til slik den er beskrevet over etter vedtak i bystyregruppa 26. februar, 612 
og formelt i bysstyret 21. mars. 613 

8. Bystyregruppas sekretariat 614 

Frikjøpte politikere:   615 

• Gruppeleder frikjøpt 100%: Sunniva Holmås Eidsvoll 616 

• Ordfører: Marianne Borgen 617 

• Celia Lima; frikjøpt som politisk rådgiver i 20%-stilling 618 

Rådgivere:  619 

• Lena Jensen; fast ansatt politisk rådgiver i 100%-stilling    620 

mailto:trine.donhaug@oslobystyre.no
mailto:joakim.dyrnes@oslobystyre.no
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• Jens Aas-Hansen; fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100%-stilling. Fordelt 80/20 621 

mellom bystyregruppen og fylkeslaget. 622 


