
Ditt navn Type forslag Linje Forslagstekst Merknad

1 Gamle Oslo SV Legge til

18-19

Frist for å fremme endringsforslag til vedtektene er 6 uker før årsmøtet. Frist 

for å fremme forslag til årsmøtet er 2 uker før møtestart, MED UNNTAK AV 

UTTALELSER SOM FREMMES PÅ SELVE ÅRSMØTET. 

2 Gamle Oslo SV Legge til

18-19

Saker må være meldt og sakspapirer og forslag må være innlevert 

fylkesstyret senest to uker før møtet skal holdes, jfr. SVs vedtekter § 6-3. 

UNNTAK KAN GJØRES FOR UTTALELSER SOM FREMMES PÅ SELVE ÅRSMØTET, 

ETTER VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN, MEN FØR ANDRE ÅRSMØTESAKER 

BEHANDLES.

3 Gamle Oslo SV Legge til

74-75

Frist for å fremme endringsforslag til vedtektene er 6 uker før årsmøtet. Frist 

for å fremme forslag til  årsmøtet er 2 uker før møtestart, MED UNNTAK AV 

UTTALELSER SOM FREMMES PÅ SELVE ÅRSMØTET.

4 Steinar Heldal Endre

62-63

Endre "få 12%" til "øke sin" (så det i begge punkter blir "Oslo SV skal øke sin 

oppslutning..")

5 Grünerløkka SV Endre 136 Bedre kontakt mellom fylkesstyret, representantskapet og lokallagene.

6 Nordstrand SV Legge til

143

Bystyregruppa skal henvende seg til respektive lokallag før vedtak som angår 

lokallaget spesielt. JF. Paragraf 11-2B i vedtektene.

7 Grünerløkka SV Endre
143-144

Alle lokallag får en egen kontaktperson i fylkesstyret som tar initiativ til dialog 

og til å delta på enkelte styremøter.

8 Sidsel Fjelltun, Sagene 

SV

Merknad

144

Sagene SV oppfordrer til en evaluering av fadderordninger og hvorvidt dette 

fungerer etter hensikten. Vi har hatt flere faddere før, og har opplevd at det 

har vært vanskelig å få til opplæring o.l. fordi fadderne allerede har vært 

overbelastet med verv og oppgaver.

9 Sidsel Fjelltun Legge til

171

Nytt kulepunkt: Ivareta medlemmers langsiktige engasjement og forebygge 

utbrenthet.

Sak 1. Forretningsorden og konstituering

Sak 4. Arbeidsplan
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10 Karl Magnus NCD 

Nyeng, Sagene SV

Stryke

178-179

Stryk siste setning "Dette skal fortrinnsvis gjøres med zetkin." Begrunnelse: 

Det er ulike erfaringer med zetkin og vi ønsker at tidligere problemer må 

være løst og at man får god opplæring i zetkin før man forplikter seg til å 

bruke dette. Neste års valgkamp vil være en gyllen anledning til å begynne for 

fullt med zetkin, men vi trenger mer testing, opplæring og evaluering.

11 Sidsel Fjelltun, Sagene 

SV

Legge til

183

Nytt kulepunkt: Ha jevnlige arrangementer med lav terskel for deltakelse, og 

der sosialt fellesskap er et mål, ikke kun et middel. åpner for lavterskel 

deltakelse

12 Eivind Eidheim Elseth Endre

203

Sette opp et Slack workspace hvor en kan opprette kanaler for de ulike 

gruppene.

13 Alejandro Decap Legge til

272

Vi skal delta på markeringen av FN dagen for funksjonshemmede sammen 

med interesseorganisasjonene. 

14 Steinar Heldal Legge til

291

Nytt kulepunkt: Forsøk med lavterskelarrangementer med vekt på det sosiale 

sammen med alliansepartnere (eks. Rød pub med fagbevegelsen, Quizkveld 

med fredsbevegelsen etc.)

15 Gamle Oslo SV Endre

0

Gjeldene for hele uttalelsen: Endre alle «funksjonshemmede» og «nedsatt 

funksjonsevne» til «funksjonshindrede»

16 St. Hanshaugen SV Tillegg

1-77

Legge til underoverskrifter og tydeliggjøre tittel i tråd med uttalelsens 

innhold

Kom etter fristen

17 St. Hanshaugen SV Endring

1-77

Konsekvent begrepsbruk om personer med nedsatt funksjonsevne. Endre 

ordlyden til "personer med nedsatt funksjonsevne" alle steder i uttalelsen 

hvor denne gruppen nevnes. 

Kom etter fristen

18 Gamle Oslo SV Stryke 1 Stryke "arbeid til hele Oslo"

U1: Arbeid til hele Oslo: Gi ungdom sjansen
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19 St. Hanshaugen SV Endring

15-16

Vi har liten tilgang til informasjon om denne gruppen og vet ikke hvorvidt de 

har kontakt med offentlige tjenester.

Kom etter fristen

20 St. Hanshaugen SV Tillegg

18-19

Som på andre områder må vi spørre «hva er viktig for deg?» når vi forbedrer 

og utvikler nye tjenester.

Kom etter fristen

21 Gamle Oslo SV Stryke

3 til 35

Flytt denne delen av teksten til U4 og gjør U1 til en mer spisset uttalelse om 

ungdom

22 Gamle Oslo SV Legge til

21

64% av elever med funksjonshindringer dropper ut av videregående 

opplæring. Oslo har rekordhøy bruk av spesialskoler for denne gruppen. All 

forskning tilsier at bruk av spesialskoler er et hinder for senere integrering i 

samfunnet og i arbeidslivet, men det gir også en pekepinn på hvor dårlig 

Osloskolen er på å tilrettelegge for elever med ulike behov.

23 St. Hanshaugen SV Endring

21-23

I 2015 var andelen personer med nedsatt funksjonsevne registrert med ingen 

sysselsetting, aktivitetstiltak eller dagtilbud hele 53 prosent, en drastisk 

økning siden 2008 (11,7 prosent)

Kom etter fristen

24 St. Hanshaugen SV Endring

24-25

Holdninger må endres i samfunnet slik at ansettelser foretas på bakgrunn av 

kompetanse, og ikke basert på fordommer

Kom etter fristen

25 St. Hanshaugen SV Endring

27-28

Det er positivt både for den enkelte og for samfunnet at personer med 

funksjonsnedsettelser kommer ut i arbeidslivet i ordinære stillinger og med 

ordinær lønn. Dette bidrar til å synliggjøre denne gruppen og deres ressurser.

Kom etter fristen

26 St. Hanshaugen SV Endring

29-31

Dagens arbeidsliv er i stadig utvikling. Blant annet stilles det i større grad krav 

til formell kompetanse og språkkrav, samt at flere arbeidsoppgaver 

automatiseres. Med denne utviklingen er det en stor risiko for at gapet 

mellom de som befinner seg i arbeidslivet og de som er langvarig utenfor 

fortsetter å øke

Kom etter fristen

27 Tone Salthe Endre

29, 46, 68

Språkkrav endres til norskkrav. Språkutfordringer endres til lave 

norskferdigheter. Hvorfor: Ord er makt. De fleste med migrasjonsbakgrunn 

mangler ikke språk, har språkvansker eller utfordringer med å snakke. Flere 

kan til og med veldig mange språk. En borger med kompetanse på feks 8 

forskjellige språk har ikke språkutfordringer...
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28 St. Hanshaugen SV Endring

44

Heldigvis er det mye som kan gjøres for å forbedre situasjonen for disse 

gruppene i samfunnet av det offentlige, private bedrifter, ideelle 

organisasjoner og på individnivå. Oslo SV vil at Oslo kommune som landets 

største arbeidsgiver, skal ta større ansvar med å skape de jobbene som 

innbyggere som i dag faller utenfor har behov for. Det innebærer også at 

disse gruppene må synliggjøres i initiativ for jobbskaping. Kommunen må 

derfor gjøre en aktiv innsats for å gjennomgå behov for endringer slik at flere 

kan komme ut i jobb og bidra til samfunnet.

Kom etter fristen

29 Maylén Mago Pedersen Stryke

44-49

Jeg mener disse linjene burde strykes eller endres. Oslo kommune må 

ansette kandidater som er kvalifiserte til stillinger. I tillegg er visjonen til Oslo 

kommune å bygge tjenestetilbudet rundt innbyggeren, slik jeg leser denne i 

dag fremstår det som at vi skal skape jobber uten at dette er basert på 

innbyggernes behov og tjenestene Oslo kommune tilbyr i dag. SV har i 

byrådsplattformer og budsjetter vært med på å skape en visjon for Oslo 

kommune og mantraet er at vi skal digitalisere det som digitaliseres kan. Slik 

linje 44-49  mener jeg dette bryter med visjonen om en fremoverlent 

kommune som setter innbyggeren i fokus.

30 Gamle Oslo SV Stryke 44-49 Uklart om dette avsnittet styrker uttalelsen

31 St. Hanshaugen SV Tillegg

54-55

Politiet i Oslo har også anerkjent at kommunens sommerjobbprosjekt bidrar 

til en positivt effekt ved å redusere kriminaliteten

Kom etter fristen

32 Tone Salthe på vegne 

av Østensjø SV

Stryke
64

Ungdom er allerede en av tre prioterte grupper i NAV når det gjelder 

arbeidsrettede tiltak. Det går ikke an å prioritere høyere enn førsteplass.

33 Gamle Oslo SV Legge til

64

Nytt kulepunkt:Oslo kommune skal bedre sitt utdanningstilbud slik at 

nærskolen er det naturlige valget for alle elever. Nærskolen skal ivareta alle 

elever, og bruk av spesialskoler skal kun skje unntaksvis. Fullføringsgraden i 

videregående opplæring for elever med funksjonshindringer må utredes og 

tiltak iverksettes
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34 Maylén Mago Pedersen Stryke

67-68

Jeg mener disse linjene burde strykes eller endres. Oslo kommune må 

ansette kandidater som er kvalifiserte til stillinger. I tillegg er visjonen til Oslo 

kommune å bygge tjenestetilbudet rundt innbyggeren, slik jeg leser denne i 

dag fremstår det som at vi skal skape jobber uten at dette er basert på 

innbyggernes behov og tjenestene Oslo kommune tilbyr i dag. SV har i 

byrådsplattformer og budsjetter vært med på å skape en visjon for Oslo 

kommune og mantraet er at vi skal digitalisere det som digitaliseres kan. Slik 

linje 67-68 er formulert idag, mener jeg dette bryter med visjonen om en 

fremoverlent kommune som setter innbyggeren i fokus.

35 Gamle Oslo SV Endre

69

At Oslo kommune ansetter flere med funksjonshindringer. Oslo kommune 

skal være en foregangskommune ved å gjøre alle sine arbeidsplasser 

universelt utformet innen 2025.

36 Østensjø SV (Tone 

Salthe)

Annet

70 og 72

Enkelte på medlemsmøtet var usikre på om det blir brukt riktige termer. Det 

ble stilt spørsmålstegn ved om ordene funksjonshemmet og 

utviklingshemmet fremdeles brukes. Vi ber om at redaksjonsgruppa går 

igjennom og vurderer termene i uttalelsen

37 Berit Kåvik Tillegg

75

Linje 75: ….Oslomodellen i tett samarbeid med fagforeningene, og arbeide 

for at det juridiske grunnlaget for modellen styrkes. 

38 Grünerløkka Legge til
77

Å etablere kommunal veiledningstjeneste for unge som ønsker å etablere ny 

virksomhet.

39 Jonas Finnanger, 

Sagene SV

Endre

1

Styrk velferdsstaten på barns premisser

40 St. Hanshaugen SV Strykning

1

En velferdsstat på barns premisser Kom etter fristen

U2: En ny verferdsstat på barns premisser
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41 Gamle Oslo SV Legge til

7

Oslo SV mener derfor det er på tide å styrke velferdsstaten. Vi vil ha en 

velferdsstat som lytter til folk, som gir tillit til fagfolk og som lykkes bedre i å 

utjevne sosiale forskjeller.

42 Gamle Oslo SV Endre

11

Styrkingen av velferdsstaten må starte med tjenestene som barn og unge 

møter

43 St. Hanshaugen SV Tillegg 

11-12

Barn og unge har i alt for liten grad blitt hørt og inkludert med reell 

innflytelse og medvirkning når vi har bygget opp dagens barnehager, skole, 

barnevern og helsevesen. 

Kom etter fristen

44 Gamle Oslo SV Legge til
15

Oslo SV mener en velferdsstat på barns premisser i samspill med foreldrene 

skal bygges på følgende prinsipper:

45 Gamle Oslo SV Stryke
33

stryk følgende: og ikke skyves ut fordi de oppfører seg på en uakseptabel 

måte.

46 Gamle Oslo SV Legge til

33

Oslo SV vil jobbe for at alle barn skal inkluderes i trygge fellesskap. 

Fattigdomsperspektiver for hele familiens situasjon er viktig. Dette 

omhandler gode boligforhold og anstendig økonomi og relevante hjelpetilbud 

for hele familien.

47 Gamle Oslo SV Endre

39

Oslo SV har i byråd satt i gang tiltak for styrke velferdsstaten på barn og 

unges premisser, etter disse prinsippene. De tiltakene må forsterkes og 

videreutvikles.

48 St. Hanshaugen SV Endring 39-40 En velferdsstat på barns premisser Kom etter fristen

49 Gamle Oslo SV Endre

43

At Oslos NAV-kontor skal være tilpasset behovene til sine brukere for å få 

likeverdige offentlige tjenester, for eksempel timeavtale på NAV-kontoret 

ved å møte opp i publikumsmottaket.

50 St. Hanshaugen SV Endring

59-69

"Nye familier" Kom etter fristen

51 Gamle Oslo SV Endre

71-72

Å samarbeide med barn om hvordan barnehagene og skolene skal utformes 

er helt nødvendig for å styrke velferdsstaten på barns premisser.

52 Gamle Oslo SV Endre
77

Erstatte «det sees på alternativer til hjemmelekser» med «hjemmelekser 

erstattes av skolelekser», siden det er det som er SVs vedtatte politikk.

U3: Inkludering, ikke utestengning og utenforskap
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53 Benjamin Endré Larsen Ses i sammenheng 

med U1

1

Relevante poenger fra uttalelsen bakes inn og ivaretas i U1

54 Benjamin Endré Larsen Endre

1

Ny tittel: Gode og inkluderende tjenester hos NAV

55 Benjamin Endré Larsen Endre

3 til 11

Det er viktig at også mennesker med migrasjonsbakgrunn får et godt tilbud 

om utdanning som er tilpasset deres livssituasjon. Det er viktig at tiltakene 

som tilbys gir mestring, og at de i størst mulig grad gir formelle kvalifikasjoner 

og leder fram mot varig arbeid. Da er det også viktig at man tar i bruk 

muligheten til å kombinere livsoppholdsytelser med utdanning, også på 

grunnskolenivå, dersom dette er det riktige for innbyggeren.

56 Benjamin Endré Larsen Stryke

11

Stryk setningen: "Likevel fortsetter gammel praksis fra det høyrestyrte Oslo i 

enkelte bydeler". Vi har styrt i snart 5 år. Vi må ta ansvar for praksis. Dette er 

dessuten vagt.

57 Benjamin Endré Larsen Endre
12

endre "vil" til "kan"

58 Benjamin Endré Larsen Endre

13-16

NAV har de siste årene gjort et viktig arbeid med å digitalisere tjenester. 

Noen innbyggere har negative erfaringer med dette, og det må vi ta på alvor. 

NAV må sikre alle brukere god og tilstrekkelig hjelp, også mennesker som 

ikke har høy digital kompetanse.

59 Benjamin Endré Larsen Endre

16-18

Det er viktig å legge til rette for at innbyggerne kan kommunisere godt. For 

noen kan fysiske møter lette kommunikasjonen. Det er viktig at tilbudene om 

tolk, herunder tegnspråktolk, holder høy kvalitet og har god nok kapasitet.

60 Benjamin Endré Larsen Legge til

19

Likevel er det ingen motsetning mellom å gi innbyggerne et bedre tilbud 

digitalt og å gi personlig oppfølging. Det er også slik at kontorene i seg selv 

virker avskrekkende på en del brukere, og i noen tilfeller kan det å binde 

tjenesten til kontorene føre til at mindre ressurser blir tilgjengelige til å gi 

innbyggerne et godt tilbud. Det er derfor nødvendig å finne en god balanse 

mellom ulike arbeidsformer og måter å være tilgjengelig på.

Side 7 av 25



61 St. Hanshaugen SV Tillegg

20

Nytt avsnitt:

Et stort problem er at mange voksne ikke har rett til opplæring. Det rammer 

først og fremst personer som trenger norskferdigheter. Det må satses på å gi 

opplæring til ALLE som trenger slik opplæring for å komme i varig arbeid og 

flere voksne må få mulighet til å fullføre et videregående opplæringsløp. Man 

må også se på mulighetene for voksenopplæring i et foreldreperspektiv ved å 

tilby norskopplæring i kombinasjon med foreldreveiledning.

Kom etter fristen

62 Benjamin Endré Larsen Endre

20-33

Grunnleggende ferdigheter er viktig for å kunne være en fullverdig 

samfunnsborger på mange ulike måter. Gode grunnleggende ferdigheter 

styrker foreldre i foreldrerollen og er viktig for å kunne være økonomisk 

selvstendig. Derfor er det viktig å ha en god voksenopplæring med 

tilstrekkelig kapasitet. Det er også viktig at kommunens medarbeidere har 

den kompetansen som trengs i møte med innbyggere som har mange ulike 

bakgrunner.

63 Benjamin Endré Larsen Stryke
35

Stryk punktet. Dette er ivaretatt i dagens politikk og følges opp.

64 St. Hanshaugen SV Tillegg

39

Nytt kulepunkt:

-- Gi opplæring til ALLE som trenger opplæring for å komme i varig arbeid og 

flere voksne må få mulighet til å fullføre et videregående opplæringsløp. 

Kom etter fristen

65 Benjamin Endré Larsen Endre
40

endre "samarbeider" til "styrker samarbeidet"

66 St. Hanshaugen SV Tillegg
40

At Oslo Voksenopplæring, bydelene og NAV samarbeider om språk- og 

yrkesopplæring og lærlingplasser for voksne.

Kom etter fristen

67 Benjamin Endré Larsen Stryke
41-42

Det er uklart hva elevforsikring er. Dette problematiseres heller ikke i teksten 

hvorfor dette ikke er et problem.

68 St. Hanshaugen SV Endring

41-42

Gi elever i "Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16-19 åringer" 

elevforsikring og de rettigheter elever i norsk grunnskole og videregående 

skole har.

Kom etter fristen
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69 Gamle Oslo SV Endre

43-45

Endre punktet til: "At innbyggerne skal få god hjelp og støtte gjennom NAV, 

og at det blir lagt til rette for god kommunikasjon og lave terskler, 

eksempelvis ved at det fortsatt skal være mulig å gjøre timeavtaler ved 

personlig oppmøte.

70 Gamle Oslo SV Stryke 46 stryk: bestilling av

71 Gamle Oslo SV Endre

0

Endring i hele dokumentet:Endre alle «funksjonshemmede» og «nedsatt 

funksjonsevne» til «funksjonshindrede»

72 Benjamin Endré Larsen Innarbeide 

relevante punkter 

fra uttalelsen i U1 0

Innarbeide relevante punkter fra uttalelsen i U1

73 Sidsel Fjelltun, Sagene 

SV

Begrepsbruk

0

Sagene SV er skeptiske til bruken av ordet inkluderingsdugnad av flere 

grunner: 1, det impliserer midlertidighet og at inkludering er en form for 

veldedighet heller enn solidaritet, og 2, vi er også skeptiske til å ta opp 

regjeringas ordbruk på dette feltet.

74 Gamle Oslo SV Endre 1 Endre tittel til: Arbeid for alle!

U4: Inkluderingsdugnad Oslo
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75 Benjamin Endré Larsen Endre

1-32

Kommunen er Oslos største arbeidsgiver. Det gjør at kommunen har et særlig 

ansvar for å bidra til å sikre arbeidsplasser til mennesker som har vanskelig 

for å komme i arbeid. Mens SV har sittet i byråd har kommunen satt i gang 

mange ulike tiltak for å sikre flere innbyggere trygge arbeidsplasser. Gjennom 

Oslo-modellen har vi bidratt til å sette en ny standard for arbeidsforholdene i 

utsatte næringer. Gjennom sommerjobbordningen har vi bidratt til at 

ungdom som har vanskelig for å finne jobb selv har fått mening i hverdagen 

og en egen inntekt. Gjennom Rekrutteringsordningen får mennesker med 

funksjonsnedsettelser komme foran i køen når kommunale virksomheter 

trenger folk. Dette er eksempler som viser at vi tar dette arbeidet på alvor.. 

NYTT AVSNITT Arbeid er viktig for selvfølelse, økonomisk selvstendighet og 

for å føle seg som del av et fellesskap. Oslo SV vil gjøre mer for at alle skal ha 

mulighet til å få en jobb, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. Vi vil 

bruke vår posisjon til å fortsette å utvikle en bred portefølje av tiltak, slik at vi 

kan treffe så mange som mulig med gode rekrutteringsordninger og 

tilrettelegging. NYTT AVSNITT Oslo SV vil jobbe for: * At kommunen fortsetter 

å utvikle gode tiltak for et trygt og inkluderende arbeidsliv * At byrådet løfter 

fram gode tiltak for å skape engasjement og gode holdninger * At kommunen 

fastsetter et måltall for andelen kjøp av tjenester og varer fra 

arbeidsinkluderingsvirksomheter, og bruker reserverte konkurranser til å 

anskaffe disse * At kommunen samarbeider med ideelle og frivillige aktører 

som Fontenehus og iJobb for å sikre et mangfold av ulike tiltak
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76 Maylén Mago Pedersen Oversendes

1-32

Ber om at den sendes til FS for endringer før den sendes til rep.skapet for 

vedtak.   Begrunnelse: det er  mange viktige poenger og argumenter i 

uttalelsen, jeg synes allikevel at det ikke fremgår en gjennomgående 

argumentasjon i uttalelsen, men at en del argumenter tas for gitt og som 

allmennkjent uten at der uttalt. Eksempelvis linje22-23 mener jeg Oslo 

kommune må legge til rette for at alle får muligheten til å ta fagbrev, men at 

det settes inn ekstra virkemidler for å oppnå dette blant ansatte med 

minoritetsbakgrunn. Jeg mener heller ikke det fremgår godt nok hvorfor 5 

prosent av nyansettelser skal være med inngå i inkluderingsduganden, dette 

burde utdypes. Jeg mener videre heller ikke at det å bruke ordet "dugnad" 

om et seriøst seriøst og viktig tema er heldig (selvom dette etablert konsept 

fra regjeringen).

77 Gamle Oslo SV Stryke 5, 6, 7 og 8 styrker ikke uttalelsen

78 Gamle Oslo SV Endre

9, 10, 11 og 12

 Erstatte tekst med: Mennesker med funksjonshindringer, manglende formell 

kompetanse og hull i CV-en har verdifull kompetanse for kommunen og 

arbeidslivet. Oslo SV vil at kommunen skal sette seg mål om at minst 5 

prosent av nyansatte i kommunen skal være funksjonshindrede eller ha hull i 

CV-en.

79 Gamle Oslo SV Legge til 12 Legg til linje 14-35 fra U1.

80 Camilla Huggins Aase Endre

15

Det er viktig at Oslo kommune forplikter seg at minst 5 % av nyansettelser 

skal være funksjonshindrede

81 Camilla Huggins Aase Endre
19

 At Oslo kommune forplikter seg til at minst 5 prosent av nyansettelsene skal 

være for funksjonshindrede.

82 Gamle Oslo SV Endre 26 Styrke og øke bruken av lærekandidat- og praksisbrevkandidatordningen.

83 St. Hanshaugen SV Endrig
26-27

Endre kulepunktet til "At ungdom i Oslo får tilbud om alternative løp til 

fagbrev der man kan reduserer antallet skoledager hver uke"

Kom etter fristen

84 Marian Hussein og 

Stian Amadeus 

Antonsen

Legge til

33

•	At kommunen må tilrettelegge for en systematisk medvirkningsprosses slik 

at vi kan lære av erfaringene til de menneskene  som har stått utenfor 

arbeidslivet og finne hvilke hindringer de identifiserer som de største og hva 

som skal til for å lykkes med arbeidslivsdeltakelse. Disse erfaringene må tas 

med i utformingen av tiltak og tilskuddsordninger. (Empowerment og 

brukermedvirkning) 
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85 Marian Hussein og 

Stian Amadeus 

Antonsen

Legge til

33 eller 34

At Kommunen må vurdere å innføre fagutdanning gjennom praksisbrev 

ordningen. Dette har vist seg å være et godt tiltak for elever med lave 

karakterer  https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-

opplaring/andre-varianter/praksisbrev/  Det er viktig at man tilrettelegger for 

kompetanseløft for voksne som ikke har en lang skolebagrunn. Kortere 

fagutdanning gjennom praksisbrev kan være et godt tiltak.

86
Benjamin Endré Larsen Endre 1 til 2 Stans regjeringas angrep på retten til abort!

87

Sidsel Fjelltun, Sagene 

SV Stryke 2

Vi foreslår å stryke undertittelen da denne er misvisende for uttalelsens 

innhold, som jo ikke krever full selvbestemmelse, men legger til rette for 

utredning.

88

 Benjamin Endré Larsen Stryke 3 til 6 Stryk fra "Noen av..." til "..kvinner"

89

Grünerløkka SV Endre 6-7

Vi har hatt rekordoppmøter på 8. mars, og kvinner kledd i røde kapper og 

hvite hodeplagg fra TV-serien The Handmaid's Tale.

90

Eivind Eidheim Elseth Endre 6 til 7

Vi har hatt rekordoppmøter på 8. mars og kvinner kledd i røde drakter og 

hvite kyser fra TV-serien The Handmaid's Tale

91
Benjamin Endré Larsen Stryke 10-14 Stryk avsnittet

92

Benjamin Endré Larsen Stryke 15-23 Stryk avsnittet

93
Benjamin Endré Larsen Legge til 38 Oslo SV mener

94 Gamle Oslo SV Legge til 41 Oslo SV vil:

95

Gamle Oslo SV Stryke 42-50

Stryk det som handler om distriktspolitikk. Dette står i strid med Oslo SVs 

sykehuspolitiske prioriteringer og vil gjøre det enda dyrere å nå det vedtatte 

målet om å fortsette drift av Ullevål sykehus. Det er ikke tid til å gå 

tilstrekkelig inn i problemstillingen til å formulere ny, økonomisk forsvarlig 

tekst i tide til årsmøtet.

96 Berit Kåkvik Stryke 48 Slett ordet "det"

U6: Stans regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter
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97

Berit Kåkvik Tillegg 48

At det skal arbeides for å skape en felles forståelse for at ansvaret for et 

mangfoldig samfunn ikke kan påhvile abortsøkende kvinner. Mangfoldet i 

samfunnet må sikres gjennom gode og pålitelige velferdsordninger, og 

gjennom inkludering av alle i arbeid og samfunnsliv.

98
Berit Kåkvik Tillegg 48

At det skal arbeides for at abort ikke skal bekjempes med skamlegging, men 

med enda bedre tilgang på gratis prevensjon og veiledning.

99 Gamle Oslo SV Endre 50 At Helsetilsynet pålegges å følge opp at disse tiltakene fungerer.

100

Gamle Oslo SV Legge til 58

Nytt kulepunkt:(linje 59) Alle gravide kvinner må sikres ultralyd senest innen 

uke 18.

101 Einar Braathen Endre

1

"Etter flere år med framgang for venstreorienterte politikk og tilløp til 

utjamning og demokratisering av Latin-Amerika har det kommet store 

tilbakeslag. Dessverre har dette blitt hjulpet av mangel på evne til å ta tak i 

korrupsjon, løse de mest nærliggende utfordringer i økonomien og til dels 

vilje til berike seg selv fra venstresidepolitikere. Høyrepopulister har kommet 

til makten og har startet med systematisk nedbygging av demokrati, og i 

mange tilfeller tilbakefall til undertrykkende metoder for å bekjempe 

kritikere og aktivister for miljø, menneskerettigheter, fagforeninger og urfolk. 

Dette er svært bekymringsverdig sett i lys av et innskrenket handlingsrom for 

sivilt samfunn og økt press på menneskerettighetene"

102 Østensjø SV Endre 1 Solidaritet med folkene og venstresiden i Latin-Amerika

103 St. Hanshaugen SV, 

Internasjonal gruppe

Endring

1 til 4

"Etter flere år med framgang for venstreorienterte politikk og tilløp til 

utjamning og demokratisering av Latin-Amerika har det kommet store 

tilbakeslag. Dessverre har dette blitt hjulpet av mangel på evne til å ta tak i 

korrupsjon, løse de mest nærliggende utfordringer i økonomien og til dels 

vilje til berike seg selv fra venstresidepolitikere. Høyrepopulister har kommet 

til makten og har startet med systematisk nedbygging av demokrati, og i 

mange tilfeller tilbakefall til mafiametoder for å bekjempe kritikere og 

aktivister for miljø, menneskerettigheter, fagforeninger og urfolk."

Kom etter fristen

104 Østensjø SV Endre 2 Solidaritet med den demokratiske venstresiden i Latin-Amerika

U7: Solidaritet med den sosialistiske venstresiden i Latin-Amerika
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105 Einar Braathen Endre

2 til 4

Det siste året har vi sett en vridning fra en til dels venstreorientert politikk til 

«radikal» høyrepolitikk med sterke nyliberalistiske, kristenkonservative og 

autoritære trekk  i enkelte land i Latin-Amerika. Dette har medført at den 

politiske, sosiale og økonomiske   situasjonen har blitt forverret for folk flest..

106 Hanne Lyssand Endre

2 til 4

Etter flere år med framgang for venstreorienterte politikk og tilløp til 

utjamning og demokratisering av Latin-Amerika har det kommet store 

tilbakeslag. Dessverre har dette blitt hjulpet av mangel på evne til å ta tak i 

korrupsjon, løse de mest nærliggende utfordringer i økonomien og til dels 

vilje til berike seg selv fra venstresidepolitikere. Høyrepopulister har kommet 

til makten og har startet med systematisk nedbygging av demokrati, og i 

mange tilfeller tilbakefall til mafiametoder for å bekjempe kritikere og 

aktivister for miljø,  menneskerettigheter, fagforeninger og urfolk.   

107 Kaski Endre

2-8

Oslo SV er bekymret for utviklingen i flere land i Latin-Amerika. Vi er vitne til 

enorme miljøødeleggelser, storstilt privatisering og en enorm glemt 

flyktningkrise på store deler av kontinentet. Samtidig har Norge trappet ned 

sine partnerskap med Latin-Amerika i bistanden og kuttet betydelige midler i 

regionen. Vår solidaritet og oppmerksomhet kan bidra til fredeligere og mer 

demokratiske løsninger!

Kom etter fristen

108 Østensjø SV Slett 4 til 5 Slett setnignen som starter med: "Latin-Amerika får stort sett bare …"

109 Internasjonal Gruppe. Tillegg

5

Mexico er blitt tvunget av Trump-administrasjonen til en fullstendig inhuman 

behandling av fortvilte ofre for vold spesielt i Honduras, El Salvador og 

Guatemala. Norge bør kreve at USA bidrar til å løse situasjonen for 

flyktninger fra vold.

Kom etter fristen

110 St. Hanshaugen SV Endring
7

"fire" endres til "fem" Kom etter fristen

111 St. Hanshaugen SV,  

Internasjonal Gruppe,

Endre
7

Stryk ordet: fire og erstatt det med fem Kom etter fristen

112 St. Hanshaugen SV. Legge til

7

Som resultat av at norsk bistand konsentreres om stadig færre land har 

støtten til Latin-Amerika sunket betraktelig over de siste årene. Oslo SV 

støtter en økning av norsk bistand til Latin-Amerika. 

Kom etter fristen
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113 St. Hanshaugen SV Tillegg

7-8

Som resultat av at norsk bistand konsentreres om stadig færre land har 

støtten til Latin-Amerika sunket betraktelig over de siste årene. Oslo SV 

støtter en økning av norsk bistand til Latin-Amerika. 

Kom etter fristen

114 Einar Braathen Endre
7 til 8

Stryke siste setning og erstatte med “Vil vil trekke fram fire land der Norge 

må stille seg tydelig bak rettighetskamp og demokrati”

115 Kaski Endre

10-16

Venezuela har i flere år vært i politisk, sosial og økonomisk krise. I samme 

periode har to presidenter rivalisert om makten, uten å løse de sosiale og 

økonomiske problemene. Norge har utvist lite engasjement for å bidra til å 

løse krisen. Oslo SV vil at Norge skal yte humanitær bistand til folket og ta 

klart og tydelig standpunkt for en politikk som gjenoppretter demokratiske 

prosesser i Venezuela.

Kom etter fristen

116 St. Hanshaugen SV Endring

12-13

Siden mai 2019 har Norge bistått med å tilrettelegge for forhandlinger 

mellom opposisjonen og regjeringen i Venezuela. Disse forhandlingene ble 

suspendert i august 2019. Kaoset i Venezuela fortsetter og det haster med å 

få på plass en fredelig og langsiktig løsning.  Landet står nå ovenfor en mulig 

voldelig konflikt samt at den humanitære krisen forverres. 

Kom etter fristen
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117 Internasjonal Gruppe, St. Hanshaugen SVEndre

12 til 13

Siden mai 2019 har Norge bistått med å tilrettelegge for forhandlinger 

mellom opposisjonen og regjeringen i Venezuela. Disse forhandlingene ble 

suspendert i august 2019. Kaoset i Venezuela fortsetter og det haster med å 

få på plass en fredelig og langsiktig løsning.  Landet står nå ovenfor en mulig 

voldelig konflikt samt at den humanitære krisen forverres. 

Kom etter fristen

118 Internasjonal Gruppe. Endring

12-14

Norges regjering har gjort en viktig jobb og lagt grunnlag for en rolle som 

fredsmegler ved å ikke akseptere Guaido som president, men disse 

prosessene står nå i fare.

Kom etter fristen

119 Østensjø SV Stryke

15

 "yte humanitær bistand til 15 folket og"  kan misforstås, vi har vel ikke tenkt 

å sette i gang en egen operasjon med humanitær bistand ? Alternativt:  

"oppfordre til at det gis nødvendig humanitær bistand via internasjonale 

organisasjoner"til 15 folket og

120 St. Hanshaugen SV Endring og tillegg

18

Den skjøre fredsprosessen i Colombia står i fare for å gå i oppløsning. 

Fredsavtalen ble signert i 2016 og ble sett på som en milepæl for det 

voldsherjede landet sterkt preget av over femti år med borgerkrig med 

enorme konsekvenser for sivilbefolkningen.. Det er stadig en lang ivei til et 

fredelig samfunn. Det har vært en negativ utvikling de siste årene. I spissen 

for dette er den høyrevridde regjeringen som aktivt har motsatt seg 

fredsavtalen og bidrar til at implementering på bakken ikke finner sted. 

Kom etter fristen

121 Østensjø SV Tillegg 18 … oppløsning og det går ut over både befolkningen i Colombia og  Amazonas. 

122 Østensjø SV Stryke 18 Sett punktum etter “oppløsning”. Stryk: og det går utover Amazonas.

123 Hanne Lyssand Stryke/Endre
18

yte humanitær bistand til / eventuelt omformulere til å: "...støtte andre som 

allerede bidrar"

124 Kaski Endre

18-26

Den skjøre fredsprosessen i Colombia står i fare for å gå i oppløsning. Den 

høyrevridde regjeringen trenerer fredsavtalen, og politiske, økonomiske og 

sosiale situasjonen i landet er forverret sammenlignet med før 

fredsforhandlingene begynte. Tidligere geriljaledere og medlemmer er utsatt 

for forfølgelse og utenomrettslige drap. Det fører til at geriljagrupper igjen 

tar opp våpnene for å forsvare seg.

Kom etter fristen

125 Østensjø SV Tillegg 20 , og som Norge medvirket til.
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126 St. Hanshaugen SV Tillegg

22

Det er svært urovekkende at geriljagrupper igjen har tatt til våpen for å 

forsvare seg. Dette inkluderer landets største geriljagruppe FARC som nå har 

brutt med fredsavtalen som ble inngått i 2016 med Colombias statlige 

myndigheter.  Samtidig er det fortsatt mange tidligere geriljasoldater som 

står fast ved avtaleforpliktelsene. 

Kom etter fristen

127 St. Hanshaugen SV Tillegg

24

Sikkerhetssituasjonen til urfolk og afroetterkommere i Colombia har drastisk 

forverret seg og det har blitt dokumentert flere drap, attentat og trusler. 

Mangel på implementering av fredsavtalen særlig knyttet til fordeling av 

landområder bidrar til at urfolk fortsetter å bli undertrykt i Colombia, og ikke 

får oppfylt sine rettigheter.  

Kom etter fristen

128 St. Hanshaugen SV Endring

25

Oslo SV vil at Norge bistå Colombia med implementering av fredsavtalen 

blant annet gjennom økte bidrag til Oppfølgingskommisjonen,støtte til fred- 

og forsningsarbeid,særlig i områder som har vært hardest rammet av 

konflikten, samt støtte opp om ivaretagelsen av urfolks rettigheter. 

Kom etter fristen

129 Østensjø SV Endre 25 Erstatt ordet "fremover" med "tilbake på sporet igjen"

130 Gamle Oslo SV Endre 28 Brasil har en ekstremt høyreorientert president, som  .....

131 Østensjø SV Endre 28 Erstatt ordet "høyreorientert" med "høyreekstrem"

132 St. Hanshaugen SV Endring

28-29

I Brasil har situasjonen for sivile og politiske rettigheter dramatisk forverret 

seg etter at den høyrepopulistiske Jair Bolsonaro kom til makten i 2018. 

Bolsonaro gikk på valg på motstand mot abort, LHBT+ rettigheter og 

likekjønnet ekteskap. I forkant av det forrige valget i Brasil ble den tidligere 

presidenten Lula fengslet og anklagd for korrupsjon. Lula sto bak en rekke 

sosiale reformer og ble nektet gjenvalg på grunn av arrestasjonene. Det er 

svært bekymringsverdig med reversingen av tidligere seire for å styrke sivile 

rettigheter og likestilling i Brasil. Presidenten står også bak en rekke hatefulle 

ytringer mot blant annet skeive, kvinner, studenter og urfolk og er kjent for å 

undergrave den globale klimakrisen. 

Kom etter fristen
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133 Kaski Endre

28-32

I Brasil står Bolsonaro for en politikk som ignorerer både urfolks rettigheter 

og den globale klimakrisen. Med presidentens godkjenning har enorme 

skogområder i Amazonas blitt satt i brann. Verden står ovenfor en global 

klimakrise, og skogbranner som den i Amazonas bidrar til å forsterke krisen. 

Oslo SV krever tydeligere reaksjoner og sanksjoner på politikk som ikke er 

med på å reversere klimakrisen. 

Kom etter fristen

134 St. Hanshaugen SV Endring

31-32

Oslo SV krever at Norge legger press på brasilianske myndigheter for å 

ivareta menneskerettighetene gjennom å støtte og beskytte 

miljøforkjempere og urfolk i Brasil, prioritere arbeid for likestilling og ikke-

diskriminering, og gjennom tiltak for å verne Amazonas. 

Kom etter fristen

135 Østensjø SV Endre

31-32

Erstatt siste setning i avsnittet med følgende tekst: Oslo SV krever en kraftig 

reaksjon fra norsk side  på politikk som ikke er med på å reversere 

klimakrisen. Det må også gjennomføres tiltak som sikrer at norske firmaer 

som er representert i Brasil ikke bidrar til forverringa av situasjonen i 

Amazonas.

136 Gamle Oslo SV Stryke 32 og sanksjoner

137 Internasjonal Gruppe, 

St. Hanshaugen SV

Legge til

Mellom to av 

de andre 

landene, spiller 

ingen rolle 

hvor.

Overskrift: Bolivia  Brødtekst: Bolivia, som tidligere har vært et av de aller 

fattigste landene i Sør-Amerika, har de siste 15 årene hatt en positiv 

økonomisk utvikling som har tjent landets fattigste. Under ledelsen til 

Movimiento al Socialismo (MAS) og Evo Morales har landet siden 2005 

opplevd økonomisk vekst og utjevning. Andelen som lever under 

fattigdomsgrensa, har gått ned fra 60 til 35 prosent i perioden. I dag er 

situasjonen svært urolig. Evo Morales flyktet landet i november 2019, og 

Jeanine Áñes erklærte seg selv president. Det skal holdes nyvalg i mai i år. 

Norge bør støtte opp under en fortsatt sosial og økonomisk utvikling som 

sikrer større sosial rettferdighet innenfor demokratiske rammer.

Kom etter fristen

138 Østensjø SV Tillegg
34

I Chile blusset urolighetene opp  og misnøyen med den politiske ledelsen 

nådde  nye høyder
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139 Kaski Endre

34-39

I Chile økte misnøyen med den politiske ledelsen i november i 2019.  

Protester mot den politiske ledelsen i landet ble først startet av studentene. 

Situasjonen forverret seg etter at regjeringen i landet satte inn militære 

styrker mot demonstrantene og innførte portforbud. Folk frykter en 

demokratisk tilbakegang. Demonstranter blir arrestert, voldtatt og torturert 

av militæret. Oslo SV krever at Norge fordømmer den militære maktbruken 

mot demonstrantene og at Norge støtter opp om demokratiske prosesser og 

bevegelser i Chile.

Kom etter fristen

140 St. Hanshaugen SV Tillegg

35

Folket tok til gatene i protester mot den politiske ledelsen i landet, først 

igangsatt av studentene i reaksjon til forslag om økte kollektivpriser. Krav om 

demokrati og ytringsfrihet eskalerte raskt til et landsomfattende opprør mot 

et undertrykkende regime. Misnøyen mot den økende ulikheten og 

privatiseringen i Chile mobiliserte millioner av folk.

Kom etter fristen

141 Norstrand Endre
38-39

Oslo SV krever at Norge fordømmer den militær maktbruken mot 

demonstrantene.

142 Østensjø SV Endre 39 Erstatt "involverer seg i" med "støtter"

143 Gamle Oslo SV Endre

39

Stryk "involverer seg i demokratiske prosesser i Chile" og erstatt med "støtter 

de som jobber for demokrati og menneskerettigheter i Chile.

144 St. Hanshaugen SV Tillegg

39

Til tross for at det kan rettes kritikk mot at Evo Morales stilte til valg for nok 

en periode ved hjelp av en lojal høyesterett, var avsettelsen av ham åpenbart 

et statskupp, i stor grad regissert av ytterliggående, sterkt rasistiske 

høyrekrefter. Under og etter kuppet har urfolk og tilhengere av det tidligere 

regjeringspartiet vært utsatt for vold og drap, og det er grunn til sterk 

bekymring for om det kommende valget i mai vil bli rettferdig. Et eksempel 

på dette er at Morales nylig ble fradømt retten til å stille til senatsvalget. Oslo 

sv vil at regjeringen bidrar til å sikre rettferdige valg og urfolks rettigheter og 

trygghet.

Kom etter fristen
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145 St. Hanshaugen SV, 

Internasjonal gruppe

Tillegg

39

Eget avsnitt om Nicaragua legges inn i uttalelsen. Nicaragua. I 2018 var 

Nicaragua preget av folkelige protester mot regjeringens politikk og bruk av 

vold for å undertrykke demonstranter. Protestene ble utløst av planlagte 

pensjonskutt som raskt eskalerte til landsomfattende demonstrasjoner mot 

et undertrykkende regime med tydelig krav om demokrati og ytringsfrihet.  I 

løpet av de første dagene av protestene ble tretti drept. Situasjonen for 

menneskerettighetsforkjempere er prekær. Innføringen av anti-terror 

lovgivning er svært urovekkende i tillegg til myndighetenes knebling av 

ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Oslo SV ber norske myndigheter kreve at 

vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter 

respekteres. 

Kom etter fristen

146 Arvinn Gadgil Endre

1

Endre overskrift til: Frihet, verdighet og selvbestemmelse for befolkningen i 

Kashmir!

147 Østensjø SV Endre 1 Stans militær undertrykkelse i   Kashmir 

148 Østensjø SV Endre
2 til 3

Helt siden India og Pakistan ble selvstendige stater i 1947 har disse landene 

vært i konflikt om Kashmir. 

149 Arvinn Gadgil Endre

fom linje 3 

"Pakistan...." 

tom linje 6.

teksten erstattes med følgende tekst: I over 70 år med fiendskap mellom 

disse to landene, så har befolkningen i Kashmir blitt utsatt for omfattende 

menneskerettighetsbrudd, utenomrettslig frihetsberøvelse og omfattende 

overvåknings- og kontrolltiltak. Verdenssamfunnet har i stor grad latt dette 

utspille seg uten å reagere på det. Nå som situasjonen er blitt enda mer akutt 

for befolkningen i Kashmir, og med tanke på risikoen for en ny militær 

konfrontasjon over Kashmir, så må Norge ta mye tydeligere stilling og støtte 

Kashmirs befolknings kamp for selvbestemmelse og menneskerettigheter. 

150 Kari Elisabeth Kaski Stryke

3 til 6

Stryke «Pakistanske myndigheter har gjentatte ganger invitert India til dialog, 

men blitt avvist av Indias statsminister Modi. Pakistans statsminister, Imran 

Khan, har også bedt om at det internasjonale samfunnet tar ansvar for å få til 

en fredelig løsning på konflikten, uten at verdens ledere har reagert.»

U8: Stans militær okkupasjon av Kashmir
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151 Gamle Oslo SV Stryke 3 til 6  Fra “Pakistanske myndigheter”

152 Østensjø SV Endre

7-9

I august 2019 ble menneskerettighetssituasjonen i Kashmir forverret i de 

delene som India styrer  da indiske myndigheter fjernet Kashmirs autonome 

status fra den indiske grunnloven. Eksperter kalte det den mest radikale 

endringen i Indias Kashmir-politikk siden 1947. Deretter har demokratisk 

valgte... 

153 Arvinn Gadgil Endre 12-13 Endre til "minioriteter" (stryke "den muslimske befolkningen")

154 Kari Elisabeth Kaski Endre

12 til 14

Endre til: President Modi både gir støtte til og tar styrke fra 

hindunasjonalistiske strømninger. Det er alvorlig for den muslimske 

befolkningen i India, og for andre religiøse grupper, men også for den 

regionale stabiliteten i området. En krig mellom India og Pakistan vil få 

konsekvenser for hele verden hvis atomvåpen blir brukt.

155 Arvinn Gadgil Endre 14 Sette punktum etter "... hele verden." og stryke resten av setningen

156 Arvinn Gadgil Stryke 15 stryke "og okkupasjon"

157 Arvinn Gadgil Endre 16 Endre "ytringsfrihet" til "menneskerettigheter"

158 Arvinn Gadgil Endre
18

endre "den militære okkupasjonen av Kashmir" til "de omfattende 

overgrepene"

159 Østensjø SV Endre 18 Erstatt "okkupasjonen av" med "undertrykkelsen i"

160 Celia Lima og Tarjei 

Helland

Endre

36-39

I en realitet med trange budsjetter og prioriteringer, er det risiko for at 

midler gitt til særskilt norskopplæring omdisponeres til andre felt skolene 

opplever som viktige.

161 Celia Lima og Tarjei 

Helland

Stryke
45-46

Strykes, da tiltakene må avvente den foreslåtte evalueringen og 

konsekvensene knyttet til forslaget.

162 Østensjø SV Stryke

45-46

Stryk kulepunktet. Intensjonen dekkes i 49-50 og 51-53. Ikke nødvendig med 

en så bindende formulering.

163 Østensjø SV Endre

47-48

At det gjennomføres en evaluering av ressurstildelingen til særskilt 

norskopplæring der konsekvensene av at tildeling følger enkeltvedtak, og 

tiltak mot at elever uten behov for særskilt norskopplæring likevel får et 

enkeltvedtak blir vurdert.

164 Østensjø SV Stryke 51-53 Ivaretas i godt nok i de andre kulepunktene.

U9: Vi må tenke nytt om særskilt språkopplæring
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165 Østensjø SV Endre
54-55

Ansette flere morsmålslærere som kan gi morsmålsopplæring til barn og 

unge som ønsker det.

166 Benjamin Endré Larsen Endre
56-58

At skoler i levekårsutsatte områder sikres ressurser til å møte sine særlige 

behov på en god måte.

167 Mikkel Berg-Nordlie, 

Jane Vogt Evensen, 

Mari Arntzen Østvoll, 

Celia Lima

Endre

19-24

Oslo SV mener:  ▪ at Cizáš bør finansieres direkte av Oslo kommune i stedet 

for av Bydel Grünerløkka.  ▪ at Oslo kommune må gå i dialog med 

foreldrerepresentanter, barnehagen og Sametinget og legge en plan for 

hvordan det samiske barnehagetilbudet i Oslo skal videreutvikles, med de 

målsetningene at alle samiske barn i Oslo skal få et godt samisk språk- og 

kulturtilbud, og at Cizáš igjen skal bli en formelt selvstendig barnehage med 

egen styrer som har samisk språk- og kulturkompetanse.

168 Maylén Mago Pedersen Endre

21

Oslo kommune skal sikre finansieringen av Cizáš. Begrunnelse: slik 

kulepunktet fremstår nå fremstår det som om fiansiering gjennom bydelen 

ikke er en del av Oslo kommune. Det er en forskjell, i og med at BU er endelig 

beslutter av bydels budsjettet, men det kan allikevel sikres med dagens 

finansieringsmodell i Oslo kommune f.eks ved øremerkemidler i 

budsjettildelingen.

169 Maylén Mago Pedersen Oversendes

Hele

Sendes over til ny fagligpolitisk gruppe for bolig og byutvikling som så kan 

jobbe videre med den og legge frem på et representantskapet. Jeg synes ikke 

denne fanger opp helheten i Oslo SVs boligpolitikk og at den ikke står seg 

alene.

170 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Legge til

1

Med SV i byråd har kommunen satt boligpolitikk på dagsorden slik at flere 

skal ha mulighet for å bo trygt og godt i Oslo.                                                                                                                

Ny boligpolitikk var et av hovedkravene for Oslo SV i valgkampen. Den nye 

boligpolitiske satsingen må gjelde hele livsløpet.

U10: Styrk språktilbudet til samiske barn og unge i Oslo

U11: Boligpolitisk satsning som ivaretar hele livsløpet

Side 22 av 25



171 Karl Magnus NCD 

Nyeng, Sagene SV

Endre

1

Endre overskrift til: Eldre trenger også bolig! Begrunnelse: Dette er et mål om 

bedre bovilkår for eldre, og det bør komme tydelig fram i overskriften. 

Samtidig hinter nåværende overskrift til at dette er en plan for hele livsløpet, 

men jeg kan ikke se at f.eks. enslige unge er med her.

172 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Legge til

4

En ny sosial boligpolitikk for Oslo er viktig for å sørge for en mindre segregert 

by med mindre forskjeller, og en slik politikk må også inkludere eldre.

173 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Flytte

9 til 11

Flytt teksten frem slik at det blir et nytt avsnitt 2 (etter vårt forlag til nytt 

første avsnitt).

174 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Legge til

Nytt tredje 

avsnitt (etter 

de to 

avsnittene som 

etter våre to 

andre forslag 

er avsnitt 1 og 

2).

Oslo er landets største studentby og for byen må det være et mål å sikre 

tilstrekkelig antall nye studentboliger. I tillegg til studentboliger skal Oslo med 

SV i byråd sette i gang arbeidet med 1000 boliger i en ny tredje boligsektor, 

som kommer i tillegg til studentboliger og kommunale boliger. Den nye 

tredje boligsektoren skal bidra til rimelige boliger slik at flere får mulighet til å 

kjøpe egen bolig eller leie bolig under trygge og stabile forhold i ikke-

kommersielle utleieboliger.   

175 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Endre
20

Endre teksten til: Oslo SV mener følgende er viktig i en sosial boligpolitikk 

som også inkluderer eldre:

176 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Stryke

23-24

Stryk "Eldre som trenger en mer tilpasset bolig, skal få tilbud i sitt 

nærområde slik at de kan beholde sitt gamle nettverk også når de blir mindre 

funksjonsfriske."

177 Benjamin Endré Larsen Endre
26

"10 %" endres til "En andel"

178 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Stryke
26-27

Stryk kulepunkt.
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179 Maylén Mago Pedersen Endre

26-27

I alle nye bolig skal en andel reservers eldre og andre grupper med spesielle 

fysiske behov, og inkludere transporttilgjenglighet og tilpassete 

serviceløsninger.  Begrunnelse: I utbyggingsavtaler mellom kommune og 

utbygger kan kommunen kreve at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett 

til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Det er som oftest 10 % av 

boenhetene det er snakk om, og vi må kunne åpne for at noen av disse også 

går til andre grupper enn eldre som også har behov

180 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Stryke

28-29

Stryk kulepunkt.

181 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Endre

33-34

Endre kulepunkt til: "SV må arbeide for at eldre med dårlig økonomi får 

mulighet til å flytte mer egnede boliger gjennom blant annet å styrke den 

statlige bostøtten. Det vil også komme andre med dårlig økonomi til gode. SV 

må også være en pådriver for bedre trygdeoppgjør."

182 Benjamin Endré Larsen Legge til
35

Legge til "Vurdere" før "Lokale"

183 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Stryke
36-37

Stryk kulepunktet.

184 Benjamin Endré Larsen Stryke

36-38

Stryk kulepunktene. En egen støtteordning for eldre må ses i sammenheng 

med andre boligsosiale ordninger, uten at uttalelsen drøfter dette. 

Intensjonen er ivarretatt i siste kulepunkt. Egne utleieboliger for eldre er en 

overspesifisering av arbeidet med å etablere et kommunalt boligforetak for 

ordinære utleieboliger, og bør vente til dette er etablert.

185 Sunniva Eidsvoll og 

Trine Dønhaug

Endre

38

Endre kulepunkt til: "Prisene på boliger i Oslo er svært høye, derfor jobber 

Oslo SV for en 3. boligsektor hvor et av målene er ikke- kommersielt utleie. 

Det må inkludere rimelige utleieboliger for alle." 

186 Helene S Bakkland Endre 1 Knytt fjordbyen tettere sammen med Oslo sør -øst

187 Helene S Bakkland/ 

Nordstrand SV

Endre
1

Knytt fjordbyen tettere sammen med hele Oslo.

188 Nordstrand SV Endre 9 Knytte fjordbyen tettere sammen med hele Oslo.

189 Nordstrand SV Endre 14 institusjoner er det viktig å sørge for legitimitet blant beboere i hele Oslo.

U12: Knytt fjordbyen tettere sammen med Oslo indre øst
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190 Benjamin Endré Larsen Stryke
19

Stryk kulepunktet. Fin idé, men vanskelig å se at det er forsvarlig å prioritere 

å ansette folk til å informere om Oslofjorden.

191 Muhammad Arif "Minst 2G alders 

pensjon til alle 

Norsk 

statsborgere." 

Dette for å 

bekjempe fattig 

dom blant eldre  

med kort botid i 

Norge. Frp 

sammen med 

Høyre har endret 

regler for Stønad 

fra 01:01:2016.

"Minst 2G alders pensjon til alle Norsk statsborgere over 67 år." Dette for å 

bekjempe fattig dom blant eldre  med kort botid i Norge. Frp sammen med 

Høyre har endret regler for Stønad fra 01:01:2016.

Ikke spesifisert forslag
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