Protokoll fra RS 3/2020 Oslo SV
Dato: Tirsdag 29.09 2020
Tid: 18:00
Sted: Zoom
Delegater:
74
Observatører: 9

Tilstede:
Alna SV
Alna SV
Bjerke SV
Bjerke SV
Frogner SV

Gamle Oslo SV

Grorud SV
Grünerløkka SV

Nordre Aker

Heidrun A. Ullerud
Sunniva Myrene Braaten
Sabahudin Seceragic
Ola Skaalvik Elvevold
Nadya Tahir
Hans Vold Husum
Karin Harnæs
Rolf André Oxholm
Lars Oscar Vik
Ester Robstad
Stine Solvoll Navarsete
Stian Juell Sandvik
Linn Helmich Pedersen
Stina Hassel
Sigrid Valberg
Marian Hussein
Camilla Hughins Aase
Ørn Terje Foss
Magnus Delsett
Maylén Mago Pedersen
Magnus Sveen Hidle
Julia Myklebost Giæver
Stian A. Antonsen
Ingen
Carolina Maira Johansen
Hussein Aden Yussuf
Ingrid Hødnebø
Liv Guneriussen
Carl Morten Amundsen
Mari Arntzen Østvoll
Kristian Myhre
Gyda Elisabeth Kjekshus
Hanne Lyssand
Berit Riise Kåvik
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Nordstrand SV

Sagene SV

St. Hanshaugen SV

Stovner SV
Søndre Nordstrand SV

Ullern SV
Vestre Aker SV
Østensjø SV

Studentlaget
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Lilly Næss
Helene Sommerseth Bakkland
Kristian Høy Horsberg
Jonas Finnanger
Astrid Rommerud
Per Botolf Maurseth
Gry Bruland Larsen
Bjørn Halvorsen
Charlotte Lysa
Finn Hanstad
Johannes Saastad
Gulay Kutal
Jan Breivoll
Margrethe Gustavsen
Martin Petrie
Atgeirr Flø Rasmussen
Frode Hjelde
Judith Kværnes
Erlend Tynning Larsen
Enja Sæthren
Caroline Hals
Jan Krohg
Guro Berge
Torunn Bragstad
Hanne Eldby
Tom Rellsve
Martine Smerud
Asbjørn Eidhammer
Tone Salthe
Ingen

Oslo SU

BSG
FS
Stortingsrepresentant
Byråd

Jack Schønberg
Viktor Moe Hegerberg
Milla Bjerknes Sjølie
Mari Løyte Harboe
Sarah Safavifard
Arvid Ellingsen
Sunniva Holmås Eidsvoll
Karianne Hansen Heien
Kari-Elisabeth Kaski
Petter Eide
Inga Marte Thorkildsen
Omar Samy Gamal

Observatører

Åsmund Strand Johansen
Marianne Moltke-Hansen
Vegard Kjendsli
Kenneth Arctander Johansen
Solveig Tesdal
Eivind Elseth
Dara Goldar
Ane Fidjestøl
Kristian Kindt

Sunniva Holmås Eidsvoll ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 14/20:
Taleliste:
Vedtak:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll (vedtakssak)
Kristian Høy Horsberg
Innkalling, dagsorden og protokollen ble godkjent med følgende merknad: Kristian
Høy Horsberg er stavet feil.

Sak 15/20:
Innstilling:

Konstituering (vedtakssak)
Sunniva Holmås Eidsvoll og Kristian Takvam Kindt innstilles som ordstyrere og Ane
Fidjestøl innstilles som referent.
Det innstilles på en redaksjonskomite bestående av Solveig Tesdal (leder), Arun
Ghosh, Judith Kvernes, Kenneth Arctander og Milla Bjerknes Sjølie fra Oslo SU.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 16/20:
Taleliste:

Spørrehalvtime (diskusjonssak)
Tone Salthe, Inga Marte Thorkildsen svarte, Martine Smerud, Sunniva Holmås
Eidsvoll svarte, Ørn Terje Foss, Arvid Ellingsen og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte,
Marian Hussein, Inga Marte Thorkildsen svarte, Hans Vold Husum, Olav Wolff
Elvevold svarte.

Sak 17/20:

Ungdoms oppvekstsvilkår og rekruttering til ungdomskriminalitet i Oslo (Vedtakssak)
Petter Eide og Dara Goldar innledet til debatt. Solveig Tesdal la frem
redaksjonskomiteens innstilling.

Taleliste:

Nadya Tahir, Hanne Eldby, Erlend Tynning Larsen, Kari Elisabeth Kaski, Marian
Hussein, Stian Antonsen, Gülay Kutal, Guro Berge, Petter Eide, Carl Morten
Amundsen, Sapko Seceragic, Atgeirr Flø Rasmussen, Omar Gamal, Nadya Tahir, Dara
Goldar, Marian Hussein, Sunniva Homås Eidsvoll.
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Redaksjonskomiteens innstilling finner du her.
Opprettholdte forslag: 8, 15, 225 versus 24, 16 versus 21, 34, 36.
Vedtak:

Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt. Helheten i uttalelsen ble vedtatt.

Slik vil SV bevare Oslo som en trygg by
Oslo er en av Europas tryggeste storbyer, med lite kriminalitet, og en lovlydig
ungdomsgenerasjon. Samtidig har det de siste 4 år vært en økning i ungdomskriminaliteten,
som i all hovedsak beror på at en hard kjerne av ungdomskriminelle, såkalte gjengangere,
begår flere og grovere lovbrudd.
Etter fire år med økning i ungdomskriminalitet har vi hittil i 2020 hatt en nedgang. Dette
skyldes trolig en endring av adferd knyttet til smittevern, men også Byrådets storsatsing på
gratis aktiviteter for ungdom, samt kommunale sommerjobber.
Fellesnevneren for dem som begår kriminelle handlinger, samt de såkalte «gjengangerne»,
er at de kommer fra familier med betydelige levekårsutfordringer, dårlig økonomi og ikke
minst trangboddhet. Ungdommene har også ofte opplevd utenforskap. Mange har som ofre
eller pårørende opplevd vold, rus eller psykiske helseutfordringer hjemme.
Oslo SV tar sterkt avstand fra høyrepopulistiske politikere som bruker ungdomskriminalitet
og enkelte dramatiske hendelser til å stemple Oslo som en utrygg by. De bruker
ungdomskriminalitet for å argumentere for færre innvandrere, fengsling av barn og kutt i
sosiale ytelser til foreldre med barn som begår kriminelle handlinger. Med slike forslag
skaper de en tillitskrise mellom byens ungdom og politiet, og de fyrer oppunder allerede
eksisterende fordommer og frykt.
Oslo SV mener at ungdomskriminaliteten, uavhengig av om den øker eller ikke, må
bekjempes og tiltak må settes inn for de unge som i er i risikogrupper for å begå kriminelle
handlinger.
Oslo SV vil iverksette kunnskapsbaserte, konkrete tiltak som vi vet virker.
Økonomiske tiltak for å redusere fattigdom i sårbare familier er viktig. I tillegg er det viktig å
unngå at sårbar ungdom havner i en kriminell løpebane. Her må det settes inn betydelige
målrettede ressurser. Det er også behov for økt kompetanse innenfor traumebevisst omsorg
som jobber forebyggende med barn og unge, samt styrking av det psykiske helsevernet for
disse.
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Selv om Oslo SV har fokus på forebyggende tiltak, er det også viktig at grove og gjentatte
kriminelle handlinger møtes med tydelige reaksjoner. Ingen skal være redde for å gå, eller
redde for at ungene går, i noen områder eller nabolag i Oslo. Ordinært fengsel er likevel en
dårlig løsning for unge, det bryter med grunnleggende rettigheter barn har, og fører til en
risiko for å skape ytterligere kriminell adferd. Oslo SV mener det er viktig å satse på å
gjenoppbygge et synlig nærpoliti, hvor politiet har god kjennskap til ulike forhold og også
sårbare enkeltpersoner. Politiets forebyggende arbeid med å bygge tillit mellom politiet og
minoritetsungdom blir derfor viktig. Oslo SV er bekymret over utviklingen av politiet i Oslo,
spesielt knyttet til planene om ytterligere sentralisering av politistasjoner. I tillegg oppleves
politiets økende bevæpning og også politiets ID kontroller som en utvikling som skaper
avstand og bidrar til konflikt mellom politiet og ungdom.
Oslo SV vil:
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Iverksette omfattende prøveprosjekter med en tredje boligsektor der kommunen
selv og i samarbeid med boligbyggelag bygger boliger som folk har råd til å bo i.
At NAV kan gi støtte til fritidsaktiviteter i tilfeller der familien mottar oppfølging
fra NAV. Dette bør gjøres bedre kjent slik at det kan benyttes mer aktivt for å
sikre barn tilgang til fritidsaktiviteter.
At alle barn og unge skal ha et tilbud om fritidsklubb i sitt nærmiljø. Klubbene skal
være åpne i skoleferiene.
At alle barn trenger å bli sett av trygge voksne. Øke tilstedeværelsen av trygge
voksne på barn og unges arenaer som skoler og fritidsarenaer. Flere
heltidsansatte fritidsklubbarbeidere, utekontakter og miljøarbeidere.
Styrke arbeidet som drives i bydelene rundt Salto (Sammen lager vi et trygt Oslo).
Her har det forebyggende politiet med god lokalkunnskap en viktig rolle.
Styrke samarbeidet mellom skolene og de forebyggende tjenestene i bydelene
rundt barn og unge i risiko.
Sikre lik tilgang til fritidsaktiviteter uavhengig av familienes økonomi
Etablere kommunale sommerjobber til ungdom som en permanent ordning, og
vurdere å utvide programmet til å inkludere helårlige deltidsjobber.
Sikre at flere barn går i barnehage og deltar på AKS gjennom å videreføre gratis
kjernetid i aktivitetsskolen i hele Oslo og billigere barnehage i levekårsutsatte
bydeler.
Sikre at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer i jobb gjennom samarbeid
mellom bydelene og NAV.
Opprette et ambulerende byomfattende sosialt kriseteam (psykologer, politi,
barnevern, skole) for å forsterke arbeidet til bydelene i spesielle situasjoner
knyttet til raskt økende eller særlig alvorlig ungdomskriminalitet
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sak 18/20:

Sikre effektiv oppfølging fra det offentlige til gjengmedlemmer som er motiverte
til å tre ut av kriminelle miljø gjennom egne, lokale Exit-program.
Sikre et tilstedeværende og lokalkjent politi og stoppe nedleggelsen av
Manglerud og Stovner politistasjoner, samt gjenopprette politistasjon på Holmlia.
Innføre en kvitteringsordning ved ID kontroller der politiet registrer hvem og når
de kontrollerer personer.
Utvide bruk av ungdomsstraff, og også elektronisk hjemmesoning, for å redusere
bruk av ordinært fengsel for ungdom i alderen 15-18 år.
Iverksette kompetanseløft med økt kompetansekrav i traumebevisst omsorg i
offentlige instanser som jobber med barn og unge, særlig med
atferdsutfordringer. Dette gjelder også frivillige organisasjoner som får offentlig
støtte til forebyggende arbeid med barn og unge.
Styrke psykisk helsevern for barn og unge, særlig de med atferdsutfordringer.
Styrke forebyggende tiltak som Oslohjelpa, som gir familier lavterskel hjelp til å
løse sine utfordringer.
Styrke det forebyggende barnevernet og sikre at Oslo har et barnevern som
oppleves trygt og samarbeidende sett fra barn.
Styrke laget rundt eleven gjennom at andre yrkesgrupper, som
barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer og psykologer kommer inn i
skolen.
Styrke og intensivere kunnskapsbaserte tiltak som bidrar med bistand og
veiledning til foreldre og familier i utsatte situasjoner. Tiltakene må settes inn
tidlig, før problemene blir for store. Arbeidet må skje gjennom involvering av
foreldre og familie. Styrke frivillige tiltak som bydelsmødre og fedre som arbeider
med foreldreskap, arbeid og helse.
Etablere flere egne fengselsplasser for unge som begår den aller mest alvorlige
kriminaliteten. Ikke benytte ungdomsfengsel for mindre alvorlig kriminalitet.
Gi mer ressurser til utekontakttjenesten
Videreføre og utvide forsøkene med NAV-veiledere ved utvalgte videregående
skoler
Forebygge frafall i videregående skole
Sikre tilgang på lærlingeplasser for å forebygge frafall
Øke tilgang på praksis og hospiteringsordninger, og andre tiltak for praktisk
læring, for å forebygge frafall.

Prinsipper for gjennomføringen av et digitalt nominasjonsmøte (Vedtakssak)
Sunniva Holmås Eidsvoll la frem saken.
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Oppklarende spørsmål og debatt
Taleliste:

Atgeirr Flø Rasmussen, Hanne Lyssand, Gülay Kutal, Stine Navarsete, Sunniva Holmås
Eidsvoll og Carl Morten Amundsen.

Forslag:

Fremmet av arbeidsutvalget:
På line 10-14 endres "tre dager" til "en uke" ( i hele avsnittet)

Vedtak:

Saken ble vedtatt med de innkomne endringsforslaget.

Tilslutning til prinsipper for gjennomføring av et digitalt møte
For at vi skal kunne gjennomføre et nominasjonsmøte i en tid der det ikke er mulig å ha et fysisk
møte med over 200 deltakere slutter representantskapet seg til følgende to prinsipper:

Påmelding i forkant
I henhold til vedtektene har alle medlemmer av Oslo SV full tale-, forslags-, og stemmerett forutsatt
at de har vært registrert som medlem av fylkeslaget i minst 3 uker og enten:
a) Var medlem av SV i 2019 og har betalt kontingenten for 2020, eller
b) meldte seg inn i SV i 2020 og betalte kontingenten innen 30/08-2020
Frist for å melde seg på nominasjonsmøtet er en uke før møtet, og alle delegater som har planer om
å stille på møtet oppfordres til å melde seg på ved å registrere seg med en gang løsningen er klar.
Hvis man ikke har registrert seg innen fristen en uke før, kan vi ikke garantere at innsjekkingen
fungerer på møtedagen (men vi vil strekker oss så langt som mulig for å ta inn påmeldte også etter
fristen).
Ved en slik frist vil vi også kunne dobbeltsjekke at alle de påmeldte delegatene har de rettighetene
de skal ha innenfor valgte plattform. Vi vil også kunne velge en teknisk løsning som kan skaleres opp
dersom det blir større deltakelse enn først forventet.
Medlemmer uten internett må spesifisere at de melder seg på det fysiske møtet ved påmelding.

Frist for å tegne seg til innlegg og fremme forslag
Delegater som ønsker å ta ordet på møtet – enten til forretningsorden eller for å fremme
benkeforslag – oppfordres på det sterkeste til å melde i fra om dette innen tre dager før møtet.
Absolutt siste frist for å fremme benkeforslag (både nye kandidater inn på listen og andre
plasseringer på innstilte kandidater) er før strek settes på møtet. Vi oppfordrer likevel alle som har
anledning til det å fremme forslaget i forkant av møtet.
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Forskjellen på forslag som fremmes i forkant av møtet og på selve møtet er at de som gjør det innen
tre dager før vil få talerett og gi mulighet til kandidaten de fremmer å ha ordet i debatten.
På selve møtet vil det kun være mulig å fremme forslag skriftlig gjennom et formsskjema, som så
leses opp av ordstyrerne.
Dersom en innstilt kandidat eller en kandidat som blir fremmet som benkeforslag innen fristen taper
en votering, vil denne også kunne utfordre andre kandidater på møtet.
Forretningsorden vil avgjøre om dette utløser en presentasjon og en eller flere støttetale(r) for den
som foreslås og den som blir utfordret. Hvilke rettigheter man har avhenger av hvilken plass forslaget
gjelder.
Dette innebærer at alle kandidater på nominasjonskomiteens innstilling til liste og alle kandidater
foreslått ved benkeforslag bør være til stede i salen på det fysiske møtet og være forberedt på
innlegg / støtteinnlegg.

Sak 19/20:

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Møtet ble hevet kl 20:35.

Sunniva Holmås Eidsvoll /s/
Leder
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Ane Fidjestøl /s/
Fylkessekretær
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