Protokoll fra RS 1/2019 i Oslo SV
Dato: 05.02.2019
Tid: Kl. 18:00
Sted: Hagegata 23
Delegater: 63
Observatører: 2
Tilstede
Alna

Håkon Ragnar Astrup

Grünerløkka

Arild Sverstad Haug

Heidrun A. Ullerud

Mari Arntzen Østvoll

Bjerke

Ola Skaalvik Elvevold

Lise Leroy Wilhelmsen

Frogner

Karin Harnæs Hoel

Kristian Myhre

Aud Grandaunet

Omar Samy Gamal

Karin Beate Theodorsen

Gunvald Ims

Thor Holen

Knut Øygard

Elena Bogen Slydal

Simon Fritzman Laamiri

Einar Braathen

Bjørg Ofstad

Gamle Oslo

Grorud

Stian A. Antonsen

Nordre Aker

Hanne Lyssand

Stian Sandvik

Elisabeth Koren

Sigrid Valberg

Magne Refsnes

Eivind Digranes

Yngvar Andersen

Linn Helmich Pedersen

Kristin Benestad

Magnus Stensaker

Nordstrand

Ingen

Marianne Moltke-Hansen

Sagene

Jonas Finnanger

Ørn Terje Foss

Astrid Rommerud

Steinar Heldal

Finn Hanstad

Åse Sjøstrand

Per Botolf Maurseth

Åsmund Strand Johansen

Gerd Vollset

Randi Reese

Kjetil Bugge Kristoffersen

Abdi Said

Ane Granli Kallset

Ingen

St. Hansh

Jan Breivoll

Stovner

Søndre Nord

Margrethe Gustavsen

Østensjø

Lars Bjarne Kristofersen

Kjetil Mastrander

Studentlag

Elin Espmark Wibe

Oslo SU

Maiken Sætran Lium
Ingen

Martin Petrie

BSG

Marianne Borgen

Tore Ludt

Ivar Johansen

Jens Helgebostad

Sunniva Eidsvoll

Erlend Tynning Larsen

FS

Karianne Hansen Heien

Guro Gravem Johansen

Stortingsr

Ingen

Judith Kvernes

Byråd

Inga Marte Thorkildsen

Observatør

Jostein Jacobsen

Dara Goldar
Ullern

Beate Bruun
Jan Krogh

Vestre Aker

Kim Aila Sæthre

Ingen

Sunniva Holmås Eidsvoll åpnet møtet.
Sak 01/19:
Vedtak:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll
Innkallingen, dagsorden og protokollen ble godkjent.

Sak 02/19:
Vedtak:

Konstituering
Ola Skaalvik Elvevold og Karin Harnæs Hoel ble valgt som ordstyrere og Ane Fidjestøl
ble valgt som referent.

Sak 03/19:
Taleliste:

Spørrehalvtime
Hanne Lyssand, Karin Beate Theodorsen, Sunniva Holmås Eidsvoll svarte, Jostein
Jacobsen, Sunniva Holmås Eidsvoll svarte, Eivind Digranes, Marianne Borgen svarte,
Stian Amadeus Antonsen, Inga Marte Thorkildsen svarte, Bjørg Ofstad, Ivar Johansen
svarte, Jan Breivoll, Ivar Johansen svarte, Per Botolf Maurseth, Marianne Borgen
svarte.

Sak 04/19:

Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv
Karianne Hansen Heien og Åsmund Strand Johansen la frem forslaget til uttalelse og
introduserte innlederne. Frank Ivar Andersen og Petter Vellesen innledet til debatt.

Forslag:

Uttalelsen vedtas og videresendes til Landsmøtet.

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 et skritt lenger med
Oslomodellen. Oslomodellen har seriøsitetskrav som gjelder kommunens anskaffelser, og et
eget sett 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.
Alt for 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
enkelte bransjer har produktiviteten gått ned. Det er alvorlig for en god norsk kultur som har
dyrket fram høyt kompetente og selvstendige fagarbeidere over lang tid med høy grad av
produktivitet.
På tross av økende kunnskap om utviklingen i flere bransjer gjennom år, har ikke regjeringen
vist stor nok vilje til å imøtegå problemene med virkemidler som vil få bukt med
problemene. 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
vilje.
Med en historisk 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 strammes kravene til fast ansettelse inn,
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 bedre arbeidsliv. Kampen for et anstendig arbeidsliv er 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.

Taleliste:

Sunniva Eidsvoll, Frank Ivar Andersen og Petter Vellesen svarte, Kristian Myhre, Thor
Holen, Randi Reese, Einar Braathen, Petter Vellesen svarte, Knut Øygard, Hanne
Lyssand, Åsmund Strand Johansen,

Vedtak:

Uttalelsen ble vedtatt og videresendt til LM.

Sak 05/19:

Delegatfordeling til Landsmøtet
Sunniva Eidsvoll presenterte FS innstilling til fordeling av Oslo SVs 30 delegater til
Landsmøtet.

Forslag:

FS innstiller på en inndeling der 18 delegater går til lokallagene etter følgende
prinsipp:

En delegat til hvert lokallag og to delegater til de to største lokallagene (Gamle Oslo og
Grünerløkka)
12 delegater går til fylkespartiet etter følgende fordeling:
5 delegater til Fylkesstyret
1 delegat til SVs Byråd
5 delegater til Bystyregruppa / kandidatene og
1 delegat til Oslo SU
Fylkespartiet vedtar en egen intern vararekke for sine 12 delegater.
Lokallagene sender inn et forslag med en mannlig- og en kvinnelig kjønnsidentitet i
prioritert rekkefølge. De to største lagene sender inn to av hver. Frist for å melde inn
lokallagets delegat(er) og vararepresentant(er) er 6. februar.

Lokallaget betaler selv for sin(e) delegater.1 Dersom et lokallag ikke har noen aktuelle
kandidater går plassen videre til det neste laget som bare har fått en delegat etter størrelse
per 31.12 2018.
Dersom det er ingen lokallag som ønsker / prioriterer å sende en ekstra delegat går denne
plassen til fordeling til fylkespartiets delegasjon.
FS lager en innstilling til en delegasjon med god kjønnsrepresentasjon, basert på de navnene
lokallagene har sendt inn. Dersom et lokallag må bytte om på sin prioritering mellom de to
vil dette skje i dialog med det enkelte lag, og ved loddtrekning hvis et slikt bytte ikke skjer
frivillig.
Vararekken
Den lokallagsrepresentanten som ikke velges som delegat er personlig vara for sitt lag.
Dersom et lokallag trenger vara, og lokallagets personlige vara ikke kan stille går plassen
videre til det største lokallaget som ikke har to delegater på Landsmøtet og deretter
prioritert etter størrelse. Det er fortsatt det lokallaget som ikke klarer å stille som betaler for
plassen.
Dersom det ikke er mulig å få noen fra lokallagenes delegasjon til å stille som vara, kan
fylkeslagets varaer få plassen.
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Lokallagsdelegasjonen
Gamle Oslo
Gamle Oslo
Grünerløkka
Grünerløkka
Sagene
St. Hanshaugen
Østensjø
Frogner
Nordre Aker
Søndre Nordstrand
Nordstrand
Vestre Aker
Bjerke
Alna

Bortsett fra Studentlaget.
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Ullern
Grorud
Stovner
Oslo Studentlag

Fylkeslagets delegasjon

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fylkesstyret
Fylkesstyret
Fylkesstyret
Fylkesstyret
Fylkesstyret
Byråd
Bystyregruppa / kandidatene
Bystyregruppa / kandidatene
Bystyregruppa / kandidatene
Bystyregruppa / kandidatene
Bystyregruppa / kandidatene
Oslo SU

Taleliste:

Karin Beate Theodorsen, Sunniva Eidsvoll svarte.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 06/19:

Valg av redaksjonskomite for kommunevalgprogrammet
Sunniva Eidsvoll presenterte FS innstilling til redaksjonskomite for
kommunevalgprogrammet på årsmøtet.

Forslag:

Unni Berge, leder
Åsmund Strand Johansen
Hanne Eldby
Omar Gamal
Karianne Hansen Heien
Trine Dønhaug
Mari Eriksen Nordeng (SU)
Frist for å fremme endringsforslag til programmet et 14. februar. Forslagne sendes
inn i dette skjemaet.
Redaksjonskomiteen sender ut sin innstilling 25. februar.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 07/19:

Eventuelt
Hanne Lyssand orienterte om fakkeltog for Ullevål sykehus.
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