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Spørsmål 1. Fra Per Østvold til Bystyregruppa 

 

Forslag til vedtak på Oslo SVs representantskapsmøte 19. mai 

Vedlagt følger en uttalelse fra Bjørg Vatnedalen, Gro Standnes og Per Østvold som tidligere 
er sendt fylkesstyret og bystyregruppa, samt våre byråder. Da vi ikke har fått noen 
tilbakemelding, velger vi å ta saken opp på representantskapets møte tirsdag 19. mai. 
Primært vil vi fremme uttalelsen som et forslag til vedtak, alternativt (hvis dagsorden ikke gir 
plass til forslag til vedtak) fremme det som en sak under spørrehalvtimen. Vi forutsetter at vår 
uttalelse sendes representantene på forhånd, slik at alle kan sette seg inn i saken.  

Per Østvold vil delta på møtet, og ber om talerett.  

Vedlegg 
 

Spørsmål 2. Fra Bjørn Halvorsen til Kari Elisabeth Kaski 

Staten har innført en arealnorm på 23m2 bruttoareal per ansatt. Såkalte aktivitetsbaserte 
løsninger, med færre pulter enn antall ansatte og uten faste plasser, promoteres av 
Statsbygg i hele offentlig sektor. Har departementet regnet på hva økt sykefravær, 
dokumentert i STAMI-rapport fra desember 2019, vil koste sett opp mot innsparinger på 
areal? 

Hva vil ombygginger som følge av Arbeidstilsynets og Helsedirektoratets anbefalinger koste 
og hvordan kan ekstrakostnader unngås ved framtidige byggeprosjekter?  

https://stami.no/mer-sykefravaer-blant-ansatte-i-delte-kontorer/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/rad-ved-tilbakeforing-til-
arbeid-for-kontorarbeidsplasser/ 

Vennlig hilsen Bjørn Halvorsen, medlem av Sagene SV 

https://docs.google.com/document/d/1wXrqp1pGu8atI3UUZ55itrXtJal7mUb-fVljjKvLkPc/edit#heading=h.k9rmrbld5s44
https://docs.google.com/document/d/1wXrqp1pGu8atI3UUZ55itrXtJal7mUb-fVljjKvLkPc/edit#heading=h.cog37ylesis9
https://docs.google.com/document/d/1wXrqp1pGu8atI3UUZ55itrXtJal7mUb-fVljjKvLkPc/edit#heading=h.wiqspg8ajmme
https://docs.google.com/document/d/1wXrqp1pGu8atI3UUZ55itrXtJal7mUb-fVljjKvLkPc/edit#heading=h.ct8u7psk15m0
https://docs.google.com/document/d/1wXrqp1pGu8atI3UUZ55itrXtJal7mUb-fVljjKvLkPc/edit#heading=h.rztchywujta0
https://drive.google.com/open?id=1J8kYEpAGbF-HZFLfL37enxHnemqvAp_Z
https://stami.no/mer-sykefravaer-blant-ansatte-i-delte-kontorer/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/rad-ved-tilbakeforing-til-arbeid-for-kontorarbeidsplasser/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/rad-ved-tilbakeforing-til-arbeid-for-kontorarbeidsplasser/


Spørsmål 3. Fra Thor Holen til Inga Marte Thorkildsen 

Besvares av:  

Hei! 

Spørsmål til spørrehalvtimen til Inga Marte: Det gjelder de elektriske sparkesyklene som 
ligger henslengt overalt - fullstendig anarki. Det er et overmodent problem som skriker etter 
handlekraft. Vi ville få masse sympati fra hele det pol. spekteret hvis vi rydda opp. Hva 
gjøres? Hvorfor skjer det ingenting? Hva er vitsen med å engasjere seg i byens trivsel og 
miljø når private selskaper kan ta seg til rette og prege et helt bybilde over natta? 

  

Hilsen Thor Holen 
Frogner SV 
 

Spørsmål 4. Fra Nordstrand SV til Omar Samy Gamal og Marianne Borgen 

Tilsynsutvalg 

Oslo kommune har ifølge Sykehjemsetaten bestemt at det for tiden ikke skal føres tilsyn ved 
bydelens boligtilbud og sykehjem pga. smittesituasjonen. 

Som følge av koronapandemien er det sterke begrensninger i mulighetene for å besøke 
beboerne på slike institusjoner. Dette fører til at særlig eldre og utsatte er mer isolert fra sine 
nærmeste og dermed mer sårbare enn vanlig. Nordstrand SV mener at tilsynsutvalgene er 
ekstra viktige i den situasjonen vi er i, og at fokus må være på hvordan tilsyn kan utføres på 
en smittevernsmessig og ressursmessig forsvarlig måte. 

Nordstrand SV ber derfor om en redegjørelse for Oslo SV sitt standpunkt i saken i byråd og 
bystyre. 

Nordstrand SV ved Kristian Høy Horsberg 

Relevant bakgrunn 

Vedtak i sak 48/20 i Nordstrand Bydelsutvalgs møte 07.05.2020 

Artikler i Nordstrand blad 

https://www.noblad.no/865-uonskede-hendelser-ved-tre-sykehjem-i-nordstrand-bydel-han-
slo-meg-med-knyttneve-i-skulderen/s/5-56-
226609?fbclid=IwAR3pLza9gnyJjVkQKq1Lirn25tk1dRPFIdu5Cmo37V6w9cq1NLAQXJvFXY
s 

https://www.noblad.no/aina-stenersen-frp-vil-gi-tilsynsutvalg-rett-til-a-sjekke-sykehjem-
trengs-mer-enn-noen-gang/s/5-56-253588 

https://www.noblad.no/utvalg-far-ikke-se-nordseterhjemmet-i-kortene-stoppes-nar-de-trengs-
som-mest/s/5-56-252595 

  

https://www.noblad.no/865-uonskede-hendelser-ved-tre-sykehjem-i-nordstrand-bydel-han-slo-meg-med-knyttneve-i-skulderen/s/5-56-226609?fbclid=IwAR3pLza9gnyJjVkQKq1Lirn25tk1dRPFIdu5Cmo37V6w9cq1NLAQXJvFXYs
https://www.noblad.no/865-uonskede-hendelser-ved-tre-sykehjem-i-nordstrand-bydel-han-slo-meg-med-knyttneve-i-skulderen/s/5-56-226609?fbclid=IwAR3pLza9gnyJjVkQKq1Lirn25tk1dRPFIdu5Cmo37V6w9cq1NLAQXJvFXYs
https://www.noblad.no/865-uonskede-hendelser-ved-tre-sykehjem-i-nordstrand-bydel-han-slo-meg-med-knyttneve-i-skulderen/s/5-56-226609?fbclid=IwAR3pLza9gnyJjVkQKq1Lirn25tk1dRPFIdu5Cmo37V6w9cq1NLAQXJvFXYs
https://www.noblad.no/865-uonskede-hendelser-ved-tre-sykehjem-i-nordstrand-bydel-han-slo-meg-med-knyttneve-i-skulderen/s/5-56-226609?fbclid=IwAR3pLza9gnyJjVkQKq1Lirn25tk1dRPFIdu5Cmo37V6w9cq1NLAQXJvFXYs
https://www.noblad.no/aina-stenersen-frp-vil-gi-tilsynsutvalg-rett-til-a-sjekke-sykehjem-trengs-mer-enn-noen-gang/s/5-56-253588
https://www.noblad.no/aina-stenersen-frp-vil-gi-tilsynsutvalg-rett-til-a-sjekke-sykehjem-trengs-mer-enn-noen-gang/s/5-56-253588
https://www.noblad.no/utvalg-far-ikke-se-nordseterhjemmet-i-kortene-stoppes-nar-de-trengs-som-mest/s/5-56-252595
https://www.noblad.no/utvalg-far-ikke-se-nordseterhjemmet-i-kortene-stoppes-nar-de-trengs-som-mest/s/5-56-252595
https://www.noblad.no/aina-stenersen-frp-vil-gi-tilsynsutvalg-rett-til-a-sjekke-sykehjem-trengs-mer-enn-noen-gang/s/5-56-253588


Spørsmål 5. Fra Gamle Oslo SV til Omar Samy Gamal og Inga Marte 
Thorkildsen 

Fra Ørn Terje Foss på vegne av flere i styret i Gamle Oslo SV 
 
  
Vi er mange i SV som mener det er ille at virksomheter bryter arbeidsmiljøloven 

gjentatte ganger uten at det får negative konsekvenser for virksomhetens ledelse, og det 

er helt uakseptabelt at virksomheter hvor SV har lederansvar gjør dette. Etter 

nyhetsoppslag er det for en god stund siden avdekket en mengde brudd på 

arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, og Arbeidstilsynet har foretatt et tilsyn. Rapporten fra 

dette tilsynet er foreløpig holdt tilbake etter anmodning fra kommunen, men det er liten 

tvil om at den vil være svært ufordelaktig for kommunens omdømme som seriøs 

arbeidsgiver. 
  
For å unngå at SV blir satt i gapestokken når rapporten kommer, mener vi det er viktig å 

bruke tiden fram til offentliggjøringen til å ta ansvar og rydde opp i alle forhold som kan 

medvirke til de mange bruddene på arbeidsloven i hele kommunen, men spesielt i de 

etatene hvor SV sitter med den politiske ledelsen. Fra styret i Gamle Oslo SV har vi 

tilbudt oss å stille med flere med god kompetanse på området (arbeidsmiljøloven med 

arbeidstidsbestemmelser) for å hjelpe til med å få ryddet opp i dette. Det hjelper lite å 

skylde på tidsregistreringssystem, lokale ledere utover i etaten som ikke skjønner 

reglene, infløkte arbeidstidsbestemmelser i loven, ansatte som bytter vakter og innleide 

firmaer som ikke bryr seg om arbeidstidsbestemmelsene som årsak til bruddene; Det er 

som arbeidsmiljøloven sier: "Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i 

medhold av denne lov blir overholdt." 
  
Styret har ikke fått noen tilbakemelding på vårt tilbud, og vi er bekymret for 

konsekvensene for SVs troverdighet spesielt hos de ansatte i Oslo kommune og i 

fagbevegelsen om ikke drastiske tiltak blir gjennomført. Hvorfor blir ikke dette prioritert 

av SVs politiske ledelse i Oslo? 
  
Mvh Ørn 
Representantskapsmedlem Gamle Oslo SV 
 


