Bystyregruppas beretning 2020
1. Den politiske situasjonen
2020 ble et helt spesielt krevende og annerledes år. Et kriseår i nyere moderne historie.
Viruset Covid-19 har fått svært alvorlige konsekvenser over hele verden. For Oslos befolkning
har pandemien fått stor betydning for den fysiske og psykiske helsen: Det vært krevende med
lange perioder med sosial nedstengning. Ensomhet og isolasjon har vært svært vanskelig for
mange som bor aleine i byen. De største kostnadene har trolig barn og unge måtte betale
med stengte eller begrensede åpningstider for barnehage, skole og studiesteder, stengte
idrettstilbud og aktivitetstilbud, stengte ungdomsklubber osv. I tillegg er belastningen stor for
Oslos næringsliv og kulturliv. Ved inngangen til 2021 har Oslo over 35 000 registrerte
arbeidsledige.
Oslo har vært episenteret for pandemien helt siden mars 2020. Oslos befolkning har vært
utrolig flinke til å følge smittevernreglene. I en by med nesten 700 000 innbyggere, der mange
bor tett og der levekårsforskjellene er store er kravene til avstand og isolasjon spesielt
krevende.
Arbeidet i Oslo SVs bystyregruppe var også annerledes og krevende i 2020. Alt ordinært
arbeid i lokalpolitikken enten ble utsatt, avlyst eller gjennomført digitalt. Bystyregruppen
gjennomførte fra mars og ut året kun digitale gruppemøter, alle utvalgsmøter i samme
periode ble gjennomført digitalt og også bystyremøtene ble gjennomført digitalt, men med
gruppelederne fysisk på rådhuset. Dette påvirket det politiske arbeidet sterkt, samtidig har
bystyret greid å ivareta alle sine viktige funksjoner som beslutningsorgan og bystyregruppa
har ivaretatt alle nødvendige prosesser for å forankre SVs standpunkter.
Det er krevende å ha god nok kontakt med organisasjoner, kommunens tjenester,
bydelsutvalg og innbyggere når alt skjer digitalt. I bystyregruppens arbeid er det svært viktig å
møte folk i byen, se og besøke steder som beslutninger påvirker samt få innspill fra lokale
organisasjoner, lag og foreninger. Dette er arbeid som gjøres best gjennom fysiske møter
ansikt til ansikt. I 2020 ble det gjort mindre av dette enn vanlig, noe som påvirker det politiske
arbeidet. Samtidig har veldig mange møter blitt gjennomført digitalt, og det har gjort det
enklere for noen å delta også.
Bystyregruppen har fulgt koronasitasjonen tett sammen med SVs byråder og
byrådssekretærer. Alle gruppemøter i perioden etter mars har drøftet koronasituasjonen og
særlig har bystyregruppen vært opptatt av å følge opp tiltak for barn og unge, grep for å
skjerme sårbare grupper og gruppa har jevnlig fulgt opp behovet for informasjon til
innbyggerne om korona på andre språk enn norsk.

Utvalgte saker
Bystyret har behandlet mange viktige saker i 2020. SVs bystyregruppe har særlig prioritert å
jobbe med saker som handler om miljø og reduserte forskjeller i makt og rikdom. Her kommer
en kort oversikt over de største og viktigste sakene:
•

Klimastrategi 2030: Kommunens strategi for kutt av 95% av klimagassutslippene
innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå ble endelig vedtatt i bystyret i 2020 etter at
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byrådet la saken frem høsten 2019. Nå må strategien følges opp hvert eneste år i
kommunens klimabudsjetter.
Nye veier til egen bolig: Kommunens strategi for å utvikle en ny, sosial boligpolitikk
der flere får muligheten til å eie sin egen bolig ble vedtatt i bystyret i 2020. De neste
årene skal strategien følges opp gjennom pilotprosjekter og utvikling av modeller for
sosiale boligprosjekter. For å kunne ta større grep om politikken har også kommunen
fulgt opp med innspill til Stortinget om nødvendige endringer i Plan og Bygningsloven.
Regulering av boliger: Oslo vokser og behovet for regulering og bygging av nye
boliger er prekært. Med bystyrets vedtak i 2020 endte Oslo opp med ca. 4550 nye
boliger regulert i 2020. Det er det beste tallet siden 2016 og det tredje beste på 10 år.
En viktig del av årets boligreguleringer er områdereguleringen for Filipstad, som
legger til rette for utvikling av en helt ny bydel ved fjorden med blant annet 2600
boliger, skole og en ny stor park på størrelse med Torshovparken (40 dekar).
Stolt og fri - Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023:
Bystyret vedtok i 2020 en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo
kommune. Handlingsplanen inneholder et bredt mangfold av tiltak som skal
gjennomføres de neste årene og det skal utarbeides et indikatorsett og verktøy for
vurdering av gjennomføringen av tiltakene.
En psykt bra by - Strategi for psykisk helse i Oslo: Bystyret har i 2020 vedtatt ny
strategi for arbeidet med psykisk helse i kommunen. Strategien har tre hovedmål og
fire strategiske satsingsområder.
Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge i Oslo: Bystyret vedtok i 2020
en sak som slår fast hvordan kommunen skal jobbe for at alle barn og unge som
ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. I dag er det store klasseskiller
i idretten og saken handler om arbeidet med å bekjempe disse.
Endringer i Oslo kommunes pensjonsvedtekter: Bystyret vedtok i 2020 en svært
viktig endring av pensjonsvedtektene til kommunen som innebærer at minstegrensen
på 20 prosent stilling for innmelding i pensjonsordningen bortfaller.
Budsjett for 2021 og justering av budsjett for 2020: Koronasituasjonen har rammet
kommunens budsjett hardt. Kommunen ble i 2020 ikke tilstrekkelig kompensert for
merkostnader fra regjeringen. Budsjettet for 2021 ble vedtatt i bystyret i desember
2020 og det er et svært stramt budsjett. SV fikk likevel betydelige gjennomslag og
både bydelene og skolene ble skjermet fra kutt. Se i kapittelet for byrådsgruppas
beretning for våre viktigste gjennomslag i byrådets forslag til budsjett 2021.

2. Ordførerens prioriteringer og aktiviteter
Pandemien har ført til at også Ordførerens arbeid har blitt svært annerledes. Det er viktig
ordføreren å ha tett dialog med folk i byen, og hele tiden lytte til innspill. Mye av denne
kontakten har i perioder skjedd digitalt. Det er avholdt nettmøter med barn og unge, det er
vært nettmøter med organisasjoner og en rekke interessegrupper. Ordføreren har også sittet
på Kirkens SOS Chat telefonlinje i flere netter, for å få innsikt i situasjonen for noen av de
som er vanskeligst stilt i byen.
På slutten av 2020 begynte ordføreren også å hedre «Oslos Hverdagshelter», for å vise fram
byens helter som gjør en stor innsats for sine medmennesker, og som bidrar til samhold og
omsorg for andre.
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Representasjonesoppgavene har naturlig vært færre enn planlagt, da mange arrangementer
ble avlyst eller er utsatt.
Ordføreren har laget 89 videohilsener til ulike jubileer og nettarrangemeneter og har deltatt på
203 representasjonsoppdrag utenfor Rådhuset i 2020.
En av de viktigste oppgavene til ordføreren er å sikre at lokaldemokrati fungerte også i en
krisesituasjon, der de folkevalgte ikke kunne fysisk møtes.
I hele perioden fra mars 2020 og fortsatt inn i 2021 har alle politiske møter knyttet til Bystyre
og alle utvalgene foregått digitalt på Teams.
Dette har fungert bra, selv om møtene på Teams har vært krevende å gjennomføre for alle
deltakerne.
Ordførerens oppgave har også vært å sikre tett og god dialog mellom Byrådet,som har
ansvar for kriseberedskapen i byen, og bystyrets ulike organer. Dette har fungert godt i denne
tida, og som også har betydd at det har vært omforent og bred politisk støtte i bystyret til
byrådets arbeid og tiltak.
Vaksinen kom mot slutten av året til Oslo og det har gitt oss håp for et bedre 2021.
Vi ser frem til at vi kan gi hverandre en god klem igjen og at vi kan ta noe av hverdagen
tilbake. Samtidig blir det viktig å styrke arbeidet for barn og unge som har betalt en høy pris
under pandemien, at vi styrker de sosiale møteplassene og ikke minst får oppstart av kulturliv
og næringslivet i byen.

3. Byrådsgruppas beretning
SVs byrådsgruppe består av seks personer. Omar Samy Gamal er byråd for kultur, idrett og
frivillighet (KIF), mens Hanne Lyssand utgjør resten av politisk ledelse i avdelingen som
byrådssekretær.
Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap. Kristian Takvam Kindt og
Tarjei Helland utgjør resten av politisk ledelse i avdelingen, som byrådssekretærer.
Åsmund Strand Johansen er byrådssekretær for finans, i en byrådsavdeling ledet av
finansbyråd Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet de grønne.
Det har vært flere endringer i byråd og i SVs byrådsgruppe i 2020. Frem til juni 2020 var
Omar Samy Gamal byråd i byrådsavdelingen for arbeid, sosiale tjenester og mangfold (ASM).
Der jobbet han sammen med Åsmund Strand Johansen (byrådssekretær i ASM frem til
1.5.2020) og Solveig Tesdal fra februar 2020 til og med bytte av byrådsavdeling. Fra juni
2020 har Omar Samy Gamal fungert som byråd i KIF. Solveig Tesdal fratrådte som
byrådssekretær i KIF i oktober 2020, Åsmund Strand Johansen virket i KIF en
overgangsperiode før Hanne Lyssand ble utnevnt i november. Oslo SVs byrådsgruppe vil
gjerne takke Solveig Tesdal for solid innsats i to byrådsavdelinger.
I løpet av året har også Celia Vilde Têtu Lima og Liv Guneriussen vikariert i lengre perioder
i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap ved fødselspermisjoner og behov. Tusen takk
for at dere har gjort en stor innsats og tusen takk til SVs stortingsgruppe som avsto Liv
Guneriussen som stortingsrådgiver i en viktig og krevende periode for byrådet og byen under
pandemien.
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SVs byrådsgruppe jobber for øvrig tett og nært med bystyregruppa til SV.
Politisk gjennomslag er en kontinuerlig prosess. Når et vedtak er fattet må politisk ledelse
påse at politikken blir gjennomført. Listen over saker som byrådsgruppa har jobbet med
inneholder derfor saker hvor vedtakene ikke bare nødvendigvis ble fattet i 2020.
Byrådsgruppa til SV vil spesielt trekke frem to saker som har preget arbeidet i 2020.

3.1. Korona
Korona har selvsagt vært det som har preget arbeidet til alle kommunens ansatte i 2020 som
for resten av befolkninga. Hovedmålsetninga til SVs byrådsgruppe har vært å jobbe frem tiltak
som har begrenset smitte slik at vi raskest mulig kan komme oss tilbake til et åpent samfunn.
Samtidig har det også vært et mål at mest mulig av kommunens tilbud og tjenester til
befolkninga skulle fungere som normalt, og at barn og unge så langt som mulig skjermes for
de mest inngripende tiltakene. Dette har selvsagt ikke vært fullt ut mulig, og kostnaden for
dette har mange mennesker måttet bære. Det er beklagelig og SVs byråder har jobbet mye
med å spesielt unngå at de menneskene som trenger det mest blir rammet for hardt av
nedstengning. Konsekvensene av at store deler av næringslivet og kulturlivet har måttet
stenge ned i kortere og lengre perioder er dramatisk for mange og vi må fremover jobbe for at
arbeidsledigheten ikke forblir på et høyt nivå. Skulle vi ikke lykkes å skape arbeid til alle vil
det være alvorlig for målsetningene om å utjevne forskjellene mellom folk i byen.
I tillegg var det spesielt i den første delen av pandemien mye arbeid med å hjelpe folk som
hadde behov og ønske om det det transport til hjemlandet og gi mennesker som ønsket å bli
værende i Oslo et trygt overnattingstilbud. Også spesialtilpasset informasjon til forskjellige
grupper i befolkningen har det blitt jobbet mye med. Det har vært imponerende å se hvor mye
arbeid som har blitt lagt ned av kommunens ansatte, bydeler, etater, ideelle organisasjoner
og private bedrifter og næringsliv i forbindelse med denne pandemien.

3.2. Ny inntaksmodell i videregående skole
I 2019 begynte et kommunalt offentlig utvalg (KOU) sitt arbeid med å evaluere
inntaksordningen til videregående skoler i Oslo. De anbefalte i fjor endringer for å nå målene
om en mer mangfoldig elevsammensetning på skolene og sikre elevers muligheter til reelt
valg mellom ønskede studieprogram og skoler. Utvalget evaluerte dagens ordning mer rent
karakterbasert opptak, og simulerte hvordan 4 andre modeller ville slått ut. I tillegg vurderte
utvalget modeller som har vært utarbeidet og/eller prøvd ut andre steder i verden, og de
utarbeidet et viktig kunnskapsgrunnlag særlig for de lokale forholdene i Oslo. Utvalget leverte
sin rapport i februar 2020. Rapporten har vært på høring og skapt stor interesse i media,
fagmiløene, skolesektoren og i lokal- og rikspolitikken. Inntaksutvalgets rapport viser at
dagens karakterbaserte opptak i Oslo bidrar til en svært segregert skole og et stort flertall i
utvalget anbefaler endringer i dagens system.
Basert på rapporten og høringsinnspillene har byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap satt i
gang arbeidet med videre utredning av mulige justeringer i dagens modell og mulige
alternative ordninger. Dette arbeidet pågår nå, og målet er å starte den politiske debatten og
behandlingen av alternativer i løpet av vinteren/våren 2021.
Arbeidet med ny inntaksmodell i videregående skole har skapt betydelig politisk debatt helt
siden dette byrådet besluttet å nedsette utvalget. Også nasjonalt er temaet aktuelt, da
regjeringen har ute et forslag til forskriftsendring der de ønsker å pålegge karakterbasert
opptak i alle fylker og fjerne fylkenes egen beslutningsmyndiget. Det er grunn til å se
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regjeringens forskriftsforslag som et svar på det arbeidet som gjøres i Oslo. Saken vil bli
svært aktuell i valgkampen og det er viktig for SV å presentere gode alternativer som kan
bidra til å motvirke segregeringen i skolen samtidig som ordningen har legitimitet blant elever
i byen.

3.3. Andre gjennomslag for god politikk
Budsjettprosessen i 2021 var preget av koronakrisen og en krevende økonomisk situasjon
der kommunen har reduserte inntekter og store ekstraordinære utgifter. Byrådet fikk vedtatt at
2,9 milliarder kroner skal settes av til koronatiltak i 2021. Dette skal blant annet gå til testing,
sporing og andre utgifter forbundet med korona. Det settes også av midler til å opprette et
beredskapslager for smittevernutstyr. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor store kostnadene
til å håndtere koronapandemien faktisk vil være. I en vanskelig økonomisk situasjon er god
politisk styring og evne til å gjøre riktige prioriteringer viktigere enn noen gang. Til tross for en
usikker situasjon i kommuneøkonomien, har SV fått gjennomslag for flere andre viktige
prioriteringer (en ikke uttømmende liste):
1. Skjerme skoleøkonomien for kutt:
Til tross for kutt i Utdanningsetatens budsjetter, har byrådet skjermet skolenes
driftsbudsjetter. Det betyr at de store satsingene dette byrådet har bidratt med i skolen
videreføres. Det inkluderer mer enn 900 flere lærere sammenlignet med før vi overtok
styringen av byen, store tilleggsbevilgninger slik at lærernormen sikres på alle skoler
samtidig som det gis mer der behovene er aller størst, og tidligere økninger i
grunnfinansieringen i grunnskole og videregående beholdes.
2. Alle sykehjem vil bli drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører:
Byrådet har fått gjennomslag for å sette av midler til at alle sykehjem innen 2023 vil bli
drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører. Kostnaden er 135 millioner kroner, og går i
all hovedsak til bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for medarbeidere sammenlignet
med kommersielle kontrakter.
3. Økt bemanning på barnehager og skoler i utsatte områder:
Byrådet øker grunnbemanningen i barnehager i utsatte områder for å sikre tettere og
bedre oppfølging av blant annet barns språkutvikling. Byrådet setter også inn ekstra
ressurser til skoler i utsatte områder. Det settes av til sammen 101 millioner kroner til
dette i økonomiplanperioden.
4. Styrke arbeidet mot brudd på arbeidstidsbestemmelsene
Det skal ikke være brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommune, men over tid
har nettopp det vært tilfellet. Arbeidstilsynet har i 2019 gjennomført et tilsyn med
kommunens overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene i fem virksomheter i Oslo
kommune. De tok for seg timelistene for de 10 arbeidstakerne med mest registrert
arbeidstid i august, september og oktober 2019 på disse utvalgte tjenestestedene.
Arbeidstilsynet påpekte at retningslinjer, rutiner og kontroll ikke har vært godt nok, derfor
har byrådet det siste året satt i verk en rekke tiltak som de fortsetter å jobbe med.
Opplæring i arbeidstidsbestemmelsene er blant annet derfor satt tydeligere på dagsorden,
både sentralt og lokalt i kommunen. Oslo kommune har nylig også anskaffet nytt tids- og
timeregistreringssystem for dagarbeidende som vil gi systemstøtte for
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arbeidstidsbestemmelsene. Nytt system skal etter planen være tatt i bruk av
virksomhetene i løpet av 2021/tidlig 2022.
Oslo kommune innfører rapportering på antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i
byrådets årsberetning og den enkelte virksomhets årsberetning for 2020, og vil også
presisere og tydeliggjøre oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene i samtlige
tildelingsbrev til virksomhetene i 2021.
5. Aktivitetsskole:
Byrådet fikk gjennomslag for å utvide ordningen med gratis aktivitetsskole til 2. trinn i
skolene i St. Hanshaugen og Frogner. Dermed vil 17 500 barn ha gratis aktivitetsskole i
Oslo fra skoleåret 2021–22.
6. Ny boligpolitikk:
Det er satt av midler til å gjennomføre to pilotprosjekter som skal gjøre det lettere å
komme inn i boligmarkedet.
7. Løft for kommunale boliger:
Det settes av 2,5 milliarder til å skaffe flere kommunale boliger i Oslo frem mot 2024.
Arbeidet for å vedlikeholde de kommunale boligene styrkes med 130 millioner kroner i
2021 og 2022, og 100 millioner kroner i 2023 og 2024.
8. 5000 nye plasser i kulturskolen:
Byrådet etablerer de neste fire årene 5000 nye plasser i den kommunale kulturskolen.
Ambisjonen er å styrke den kulturelle grunnmuren med tilbud som når ut til alle. Byrådet
vil de neste årene bygge nye kulturstasjoner på Voldsløkka, Manglerud og på Mortensrud.
9. Aldersvennlig transport:
Byrådet utvider pilotordningen med aldersvennlig transport (rosa busser), som er en dørtil-dør-service for innbyggere over 67 år, til bydelene Alna og Bjerke, samt etableres et
tilbud til Marka. Busstilbudet videreføres i Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene og Ullern,
noe som gjør at totalt 33 000 innbyggere over 67 år vil ha tilgang til tilbudet i løpet av
2021.
10. Ny bostøtteordning:
Byrådet har fått vedtatt en ny bostøtteordning for kommunale boliger som innebærer at
alle som i dag betaler gjengs leie i kommunale boliger, med unntak av Omsorg+, vil betale
en lavere leie enn gjengs leie.
11. Sommerjobber og sommeraktiviteter:
Byrådets satsing på sommerjobber for ungdom videreføres, slik at fritid, ferier og fridager
kan fylles med meningsfulle aktiviteter. Det forebyggende arbeidet styrkes med 20
millioner til 88 millioner kroner i 2021.
12. Nye idrettsanlegg:
Det er satt av nær 6 milliarder kroner til investeringer i idrettsanlegg frem mot 2024. Dette
inkluderer ferdigstilling nye og oppgradering av rehabiliterte idrettsanlegg i 2021.
Anleggene inkluderer blant annet Tøyenbadet, Manglerud bad og Stovner bad, samt nye
flerbrukshaller på Majorstuen, Korsvoll, Tokerud og Tøyen. Midlertidig kunstgressbane,
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fritidsklubb og klubbhus i forbindelse med nytt skolebygg på Mortensrud. Byrådet utløser
nå tidligere avsatte midler, slik at kommunen kan sette i gang bygging og rehabilitering av
Valle Hovin isbane, Dælenenga flerbrukshall og landhockey- og kunstisbane på
Mortensrud, og ikke minst ble det flertall for betongskateanlegg på Jordal og og
rehabilitert klubbhus.
13. Universell utforming:
Til sammen settes det av 100 millioner kroner til universell utforming. Av dette går 30
millioner til skolene. 35 millioner settes av til universell utforming av T-banestasjoner.
14. Billettprisene i kollektivtrafikken holdes uendret:
Billettprisene på kollektivtransporten holdes uendret i 2021. Det settes av 84 millioner
kroner i 2021.
15. Nye trikker:
I 2021 starter innfasingen av 87 nye trikker i Oslo, som vil doble kapasiteten i trikkenettet
sammenliknet med i dag.
16. Lettere å velge miljøvennlig bil:
Byrådet intensiverer utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbiler. Det gjennomføres egne
satsinger for utbygging av ladeinfrastruktur for drosjer, borettslag og tungtransport.
17. Sykkelveier:
Det er satt av midler til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i
2021.
18. Nytt filmfond:
Det blir etablert et regionalt filmfond for Oslo med hovedmål å skape nye arbeidsplasser
og styrke produksjonsmiljøet i Oslo.
19. Syv sykehjem innen 2024:
De neste ti årene får Oslo en dobling i antall innbyggere over 80 år. Til sammen setter
byrådet av 4,5 milliarder kroner til investeringer i syv nye sykehjem frem mot 2024. Dette
omfatter totalt 862 sykehjemsplasser. I tillegg kommer et nytt sykehjem og et nytt
helsehus som åpner snart. Byrådet har også satt av 2,4 milliarder kroner til bygging av
nye Omsorg+-leiligheter og lokale omsorgsboliger frem mot 2024.
20. 476 millioner kroner i områdesatsinger:
Byrådet setter av 476 millioner kroner til områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og
indre øst frem mot 2024. Midlene skal gå til å skape gode og trygge boområder, blant
annet gjennom tiltak for utdanning, arbeid, frivillighet og byutvikling.
21. Bilfritt byliv:
Byrådet videreutvikler bylivssatsingen for å skape trivelige områder med mindre biltrafikk.
Målet er en mer levende by der menneskene står i sentrum og offentlige arealer er
tilgjengelige for aktivitet, lek og kultur. Sentrum, Tøyen og Grønland er kjerneområdene.
Det settes av 50,8 millioner kroner i 2021.
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4. Saker i fraksjonene
Her oppsummeres de viktigste sakene som er behandlet i de fem utvalgene i bystyret i 2019
(eller “komiteene” som de het tidligere). Noen av sakene som er nevnt er fortsatt under
behandling, og noen av sakene er behandlet i flere utvalg. Her inngår også ovennevnte
forslag og initiativer.
Bystyret har behandlet 376 saker i 2020. SV er representert i alle fem utvalg med faste
medlemmer. I byutviklingsutvalget har vi to faste representanter, resten én. I tillegg har vi
varaer i alle utvalg. Faste representanter og varaer i de enkelte utvalgene utgjør SVs fraksjon
på området. Alle fraksjonene har en fraksjonsleder, som også er fast representant i bystyret.

Kultur- og utdanningsfraksjonen
Sarah Safavifard representerer SV i utvalget. Kultur- og utdanningsfraksjonen har i 2020
bestått av fraksjonsleder Sarah Safavifard med en tidvis ulik varakombinasjon. 1. vara Assad
Nasir har vært med hele året, 2. vara Celia Vilde Têtu Lima ble lånt bort som
byrådssekretær i noen hektiske vårmåneder hvor Cato Brunvand Ellingsen deltok i
fraksjonsarbeidet. I løpet av høsten var SV og fraksjonen også heldig å få Mobashar
Banaras med i partiet og i fraksjonen.
Samarbeidet i storfraksjonen med byråder og byrådssekretærer funker godt. Kultur- og
utdanningsutvalget har hatt 11 møter og behandlet mange spennende saker. Fraksjonen har
jobbet mye med ny inntektsmodell for videregående skole og har blant annet arrangert et
tverrpolitisk møte med de andre byrådspartiene.
Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært byråd for kunnskap- og oppvekst og det har vært et
tett, givende og viktig samarbeid med byråden, samt med byrådssekretærene Tarjei Helland,
Kristian Takvam Kindt og vår egen Celia Vilde Têtu Lima. Tross et svært utfordrende
budsjettår har vi fått vedtatt mye viktig politikk på kultur- og utdanningsfeltet. Omar Samy
Gamal ble i løpet av året byråd for Kultur, idrett og frivillighet hvor samarbeidet også har vært
svært godt.
Barnehage og skole
I budsjettet for 2021 ble det vedtatt en historisk satsning på flere barnehageansatte. 50
millioner ble satt av for å gjennomføre økt grunnbemanning i utvalgte barnehager i
levekårsutsatte områder. Det vil føre til mer trygghet for barna, og kan bidra til mindre
sykefravær og vikarbruk i barnehagene. Dette er viktig for de ansatte, men særlig for barna for barndommen varer livet ut.
Byrådets videre satsing på AKS er enda et godt eksempel på hvordan vi gjennom å prioritere
i budsjettet bidrar til å utjevne forskjeller. En videre utvidelse av AKS slik at totalt 17 500
elever i Osloskolen skal få tilbud om gratis AKS er enda et steg i riktig retning for at alle barn
skal oppleve både lek og læring. For foreldrenes økonomi eller hvor du bor i byen skal ikke
avgjøre om du kan delta på AKS.
Utdanningspolitikken har vært mye i media gjennom hele pandemien. Det har vært viktig å
sørge for god og tilrettelagt undervisning også under pandemien. Mot slutten av året ble det
vedtatt at utvalget skulle ha en høring om omorganisering i Utdanningsetaten. Denne
høringen ble avholdt i januar 2021 og konkluderte tydelig at det lenge har vært helt nødvendig
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med en omorganisering av etaten - både for de ansatte administrasjonen, på skolene og for
elevene.
Kultur
I budsjettet ble det vedtatt en historisk satsning på kulturskoleplasser. Flere tusen barn og
unge skal få muligheten til en kreativ fritidsaktivitet i en by som alt for lenge har hatt lav
dekningsgrad. Det er en kjempesatsning for barna at det nå skal bli lagd 5000 nye plasser de
neste årene slik at den kulturelle grunnmuren i Oslo blir sterkere
Åpning av det nye biblioteket på Bjørvika har også vært svært vellykket selv om
koronasituasjonen har satt noen begrensninger i antallet besøkende. Deichmanske Bjørvika
har vært viktig for byens befolkning og vi er stolt over at biblioteket ble kåret som vinner av
“Årets bibliotek 2020” av Norsk Bibliotekforening.

Liste over andre viktige saker:
•
•

Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo - byrådssak 341
av 28.11.2019
Inntaksutvalget Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i
Oslo.

Samferdsels- og miljøfraksjonen
Samferdsels- og miljøfraksjonen har siden valget i 2019 bestått av Ola Wolff Elvevold,
Ingrid Wergeland og Sulaksana Sivapatham. Samferdsels- og miljøutvalget har i 2020 hatt
14 møter, 10 av disse som digitale fjernmøter. Utvalget har behandlet til sammen 94 saker,
noe færre enn i 2019.
De største sakene i utvalget
Tidlig på året ble mye tid brukt på Oslos klimastrategi mot 2030, som ble fremmet allerede før
valget i 2019. Innen 2030 skal Oslo bli en by med tilnærmet nullutslipp av klimagasser, og
klimastrategien legger overordnede føringer for dette arbeidet. Byrådspartiene fremmet i
denne forbindelse en rekke forslag for å forsterke strategien, i tråd med nye tiltak og
virkemidler partiene kom fram til i byrådsforhandlingene på Mangelsgården.
En annen viktig sak seinere i 2020 var Oslo kommunes høringsuttalelse til arbeidet med ny
nasjonal transportplan. Dette dokumentet angir Oslos viktigste samferdselspolitiske
prioriteringer, og klargjorde blant annet byrådets omforente syn på de foreliggende planene
for utbygging av E6 Oslo øst.
Samferdsels- og miljøutvalget har også ansvaret for idrett og idrettsanlegg, et område SV nå
også bestyrer i byråd. Gjennom året ble det blant annet arbeidet med den store
behovsplanen for idrett og friluftsliv, som prioriterer ulike anlegg for den neste tiårsperioden.
Utvalget brukte også en hel del tid på byrådssaken om barrierer for deltakelse i idretten for
barn og unge i Oslo.
I tillegg til disse har utvalget også behandlet en rekke mindre saker fra byrådet, private forslag
fra opposisjonspartiene og innbyggerforslag. I sistnevnte kategori er trygge skoleveier en
tematikk som går igjen, og som krever særlig oppmerksomhet.
Saker utenom utvalget
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Utover sakene som er formelt behandlet i samferdsels- og miljøutvalget i 2020, har fraksjonen
også arbeidet med en rekke andre saker på uformelt vis i fraksjonsledermøter og
storfraksjonsmøter. Blant annet:
•
•
•
•
•
•

Oslopakke 3-forhandlingene, hvor arbeidet med en større reforhandling av bomtakster
og prioriterte kollektivprosjekter til slutt havarerte
Elsparkesykler, og et bedre regime for regulering av disse
En tiltakspakke for bedre luft og mobilitet i ytre by, jamfør byrådsplattformen
Nye forpaktningskontrakter for gårdsbrukene i Maridalen
Reversering av kutt i parkdrift
Et privat forslag fra SV og MDG om forbud mot privat fyrverkeri, som blir behandlet i
2021

Byutviklingsfraksjonen
Fram til midten av mars 2020 var gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll fraksjonsleder og
fast medlem i utvalget, hun var også storfraksjonsleder for AP, MDG og SV til hun gikk ut i
foreldrepermisjon til midten av oktober 2020. I denne perioden fungerte bystyrerepresentant
og fast medlem i utvalget Trine Dønhaug i disse vervene.
Byutviklingsutvalget er et tidkrevende utvalg med mange befaringer og deputasjoner. Det er
en fordel for oss å ha en heltidspolitiker som fraksjonsleder.
Vararepresentanter til bystyret Nadya Tahir og Ingrid Hødnebø er også medlemmer av
fraksjonen.
Det har vært avviklet 16 utvalgsmøter i 2020, 3 fysiske møter og 13 digitale. Det har vært
avviklet mange befaringer, men noe begrenset av smittevernsrestriksjoner. Etter hvert ble det
avviklet noen befaringer digitalt. I 2020 har vi hatt en rekke møter og dialoger med ulike
lokallag om ulike utbyggingssaker og arbeidet med den tredje boligsektor har vært viktig.
Utvalget har behandlet mange saker som berører beboere, naboer, nabolag og hele byen.
Oslo er i sterk vekst og endring. Det har vært viktig for SV å jobbe med byutvikling i et
perspektiv for åpenhet, inkludering, trygghet og gode og trygge bomiljøer og nærmiljøer for
fellesskap. Byen skal gi noe tilbake til folk som bor og lever sine liv her. I denne spesielle
situasjonen med pandemien har SV og utvalget vært særlig opptatt av å behandle saker i så
høyt tempo som mulig for å holde boligbyggingen i gang.
Regulering av boliger: Oslo vokser og behovet for regulering og bygging av nye boliger er
prekært. Med bystyrets vedtak i 2020 endte Oslo opp med ca. 4550 nye boliger regulert i
2020. Det er det beste tallet siden 2016 og det tredje beste på 10 år. En viktig del av årets
boligreguleringer er områdereguleringen for Filipstad, som legger til rette for utvikling av en
helt ny bydel ved fjorden med blant annet 2600 boliger, skole og en ny stor park på størrelse
med Torshovparken (40 dekar).
Det er grunnleggende å sikre tygge gode hjem til folk og at barn og unge kan vokse opp og
leve trygge gode liv. Vi ønsker å skape en by som er god, trygg og spennende for barn å
vokse opp i, da må SV ha et godt grep om byutviklingen.
Det er inspirerende å erfare at lokallagene er særdeles opptatt av nærmiljøene sine og gir
gode tilbakemeldinger på byutviklingssaker til behandling.
Noen saker har vært vanskelig med tanke på alle hensyn som må tas i forhold til behovet for
boliger og hensynet til miljø og natur.
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Viktige saker i perioden:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Sak 30: Voksenåsen vannforsyning og høydebasseng -Detaljregulering – Bydel Marka
– Byrådssak 359 av 19.02.2019
Sak 42: Stortingsgata 28 – Sentrum – Detaljregulering – Forretning – kontor –
bevertning – Bydel Sentrum – Byrådssak 258 av 27.09.2019
Sak 43: Klemetsrudanlegget – Klemetsrud – Detaljregulering med
konsekvensutredning – Bebyggelse og anlegg – Øvrige kommunaltekniske anlegg
(energigjenvinning) – Energianlegg m.m. – Bydel Søndre Nordstrand- Byrådssak 303
av 07.11.2019
Sak 46: Arkitekturpolitikk for Oslo – En bærekraftig by det er godt å leve i – Byrådssak
207 av 08.08.2019
Sak 59: Pastor Fangens vei 26 og 28 – Tåsenhjemmet – Detaljregulering –
Bebyggelse og anlegg – Helse/omsorgsinstitusjon m.m. – Byrådssak 11 av
30.01.2020
Sak 67: Diakonveien 14 m. fl. – Diakonhjemmets østre del – Detaljregulering med
konsekvensutredning – Bolig/barnehage/sykehjem m.m. – Bydel Vestre Aker –
Byrådssak 1 av 23.01.2020
Sak 69: Offentlig ettersyn av forslag til endring av statlig reguleringsplan for Nytt
regjeringskvartal – Oslo kommunes uttalelse – Byrådssak 30 av 17.03.2020
Sak 123: Filipstad – Områderegulering med konsekvensutredning – Bydel Frogner –
Byrådssak 231 av 22.08.2019
Sak 124: E18 og Ring 1 på Filipstad – Detaljregulering med konsekvensutredning for
Fjordtrikken – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Bydel Frogner –
Byrådssak 232 av 22,08.2019
Sak 127: Østensjøbanen (Brynseng- Hellerud) – Detaljregulering med
konsekvensutredning – Byrådssak 68 av 07.05.2020
Sak 133: Gullhaug Torg 2A – Nydalen – Forslag til detaljregulering – Byrådssak 53 av
07.04.2020
Sak 169: Innbyggerforslag av 29.09.2019 – Bevar Torshovtoppen for fellesskapet –
Nei til rasering og kjempeutbygging
Sak 189: Aasta Hansteensvei 2 m.fl. – Detaljregulering med konsekvensutredning –
Idrettsanlegg, omsorgsboliger, boliger og forretning, bevertning, kultur og annen
næring og tjenesteyting – Bydel Stovner – Byrådssak 151 av 03.09.2020
Sak 190: Bautatomten – Midtstuen – Detaljregulering med konsekvensutredning –
Idrettsstadion (tennishall og utendørsbaner) – Bydel Vestre Aker – Byrådssak 155 av
08.09.2020
Sak 227: Hasle og Valle Hovin- Planprogram med veiledende plan for offentlige rom
(VPOR) – Bydelene Bjerke, Grunerløkka og Gamle Oslo – Byrådssak 104 av
04.06.2020
Sak 228: Bogerudveien 15 – Forslag til detaljregulering – Bebyggelse og anlegg –
Bydel Østensjø – Byrådssak 156 av 08.09.2020
Sak 229: Stallerudveien 97 m.fl. – Forslag til detaljregulering – Boliger, forretning, torg
– Bydel Østensjø – Byrådssak 161 av 17.09 2020
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Helse- og sosialfraksjonen
Fraksjonen består av Marianne Borgen, medlem i utvalget og fraksjonsleder, og
varemedlemmene Abdi Said Diriye og Attia Mirza Mehmood.
I løpet av 2020 ble det avholdt 15 møter i HSUV. Alle møtene fra og med mars måned ble
arrangert digitalt, noe som også fortsetter inn i 2021. I 2020 var det 84 saker som ble
behandlet. Noen av sakene ble behandlet mer enn en gang, før endelig innstilling var klar.
Bortsett fra de første ukene i 2020 ble hele dette årets arbeid i utvalget sterkt preget av
pandemien og Covid 19 situasjonen i byen. Alle møtene fra og med februar hadde utfyllende
orienteringer og spørrerunder om smittesituasjonen i byen, der alle de tre byrådene utvalget
forholder seg tett til deltok. Disse er Robert Steen, Rina Mariann Hansen og Inga Marte
Thorkildsen. Utvalget ble orientert om Byrådets smittevernrestriksjoner, årsaken til disse og
hvilken hensikt de hadde. Utvalget ga tverrpolitisk stor støtte til byrådets arbeid, slev om
utvalget også stilte kritiske spørsmål. Et gjennomgående tema, var hvordan tiltakene ellers
rammet folks helse, så som den psykiske helsa, ensomhet og betydning av sosial
nedstengning og isolasjon. Utvalget var også sterkt opptatt av mulighetene for å skjerme barn
og unge så mye som mulig av nedstenging, med en spesiell bekymring knytte til barn som
opplever store konflikter, overgrep og vold i sine familier.
Selv om pandemien naturlig har vært en dominerende og løpende sak i hele 2020, har
utvalget også behandlet en rekke andre viktig saker med innstilling til bystyret. Deriblant;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byrådssaken «Stolt og fr». Handlingsplanen for kjønns og seksualitetsmangfold
«En psykt bra by». Strategi for psykisk helse i Oslo
«Legeplan for Oslo»
«Eldres munnhelse»
Sak om «oppfølging av mennesker med ruslidelser»
Høyres forslag om «skjenking på fotballbaner»
«Arbeidstiltak for ungdom»
Reglement for «Rådet for personer med funksjonsnedsettelser»
Reglement for «Eldrerådet»
«Ungdomsklubbene og fritidsaktivitetenes betydning for barn og unge»
Ungdommens bystyremøtets forslag om «gratis prevensjon og sanitetsbind.»
«Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse og omsorgstjenester»
Flere dagers behandling av budsjettforslaget for 2021, med titalls deputasjoner og
møter med etatene inn under utvalgets ansvarsområde.
Oslo kommunes høringssvar til regjeringen: Rusreform – fra straff til hjelp, hvor Oslo
kommune ga full tilslutning til utvalgets innstilling

SVs fraksjon deltar også på alle storfraksjonsmøtene, der også MDGs og Aps representanter
i utvalget deltar, som alltid avholdes før utvalgsmøtene for å samkjøre oss og diskutere
merknader og forslag som vi fremmer inn i utvalget.
SVs fraksjonsleder deltar også ukentlig i fraksjonsledermøter (SV, MDG, Ap) med byrådene
for å kunne drøfte løpende og aktuelle saker.

Finansfraksjonen
Finansfraksjonen har i 2020 bestått av SVs fraksjonsleder Arvid Ellingsen som
utvalgsmedlem. Vararepresentant til bystyret Gülay Kutal er også medlem av fraksjonen.
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Byrådssekretær Åsmund Strand Johansen har i store deler av perioden vært hos byråd for
finans.
Finansutvalget (tidligere finanskomiteen) har behandlet 198 saker i 2020. Det har vært 21
utvalgsmøter, og flere høringsmøter.
Finansutvalget har hatt flere høringer som nye veier til egen bolig, oppfølging av rapporter om
håndtering av arbeidsmiljøloven i Oslo Kommunen, Regulert forhandlingsrett - Oslos
hovedtariffavtale (Dok. 25) og Oslo byråds forslag til budsjett 2021.
I forbindelse med Covid-19 satte finansutvalget ned en midlertidig og tverrpolitisk
arbeidsgruppe som jobbet med felles tiltak. Alle partiene i Oslo bystyre bistod gjennom dette
felles initiativet til at Oslo kommune gjorde en innsats for å sikre at folk så langt det er mulig
kan være i jobb, at bedrifter, arbeidsplasser og folk i byen kom seg gjennom krisen på best
mulig måte, og at vi trygget jobber og verdiskaping.
Viktige saker i perioden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Sak 5: Nye veier til egen bolig - Byrådssak 145 av 23.05.2019.
Sak 7: Fremtidig organisering av Oslo kommunes eiendomsforetak - Byrådssak
317 av 14.11.2019
Sak 9: Oslo kommunes oppfølging av FNs bærekraftsmål - Byrådssak 352 av
19.12.2019
Sak 10: Antikorrupsjonsprogram for Oslo kommune - Byrådssak 357 av
19.12.2019
Sak 21: Undersøkelser av Energigjenvinningsetaten - interne utlysninger og
stillingsendringer - Kontrollutvalgets sak 101 av 17.12.2019
Sak 28: Økonomiske konsekvenser av korona-utbruddet
Sak 52: Strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og
journalføring i Oslo kommune - Byrådssak 31 av 24.03.2020
Sak 55: Fastsetting av kostnadsramme for Manglerud bad og
aktivitetshus - Byrådssak 52 av 02.04.2020
Sak 65: Sysselsettingstiltak for unge – Evaluering og veien videre - Byrådssak 63
av 21.04.2020
Sak 99: Revidert budsjett 2020 - Effekt av regnskap 2019 mv -Byrådssak 90 av
19.05.2020
Sak 137: Åpen høring - oppfølging av rapporter om håndtering av
arbeidsmiljøloven i Oslo Kommunen
Sak 120: Sak fra Ungdommenes bystyremøte 2019 - Jobb til ungdom
Sak 157: Privat forslag fra Hallstein Bjercke (V) og Julianne Ferskaug (V) av
03.06.2020 - Innføring av lobbyregister
Sak 162: Oslo byråds forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Byrådssak 177 av 23.09.2020
Sak 172: Privat forslag fra Eivor Evenrud (R), Siavash Mobasheri (R), Sofia Rana
(R) og Maren Rismyhr (R) av 18.05.2020 - Oslo kommune som seriøs
arbeidsgiver
Sak 173: Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Espen Andreas Hasle (KrF)
og Hallstein Bjercke (V) av 27.08.2020 - Regulert forhandlingsrett - Oslos
hovedtariffavtale (Dok. 25)
Sak 180: Budsjett 2020 - Budsjettjustering med fordeling av
kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien,
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•
•
•
•

økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd m.m. - Byrådssak
208 av 05.11.2020
Sak 181: Tariffrevisjonen 2020 - Godkjenning av anbefalt resultat - Byrådssak 205
av 05.11.2020
Sak 182: Oslo byråds forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Byrådssak 177 av 23.09.2020

5. Utadrettet arbeid
Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media,
organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs
bystyrerepresentanter har jevnlig medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har
personer og organisasjoner tatt initiativ til møter med SV på Rådhuset.

Kontakt med bydeler
Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet. Det er god
kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker, i en rekke sentrale saker har bydelene
vært kontaktet. Og det har vært drøftinger og dialog. I 2020 har også ordfører Marianne
Borgen gjennomført en bydelsturné og hatt offisielle besøk til fire bydeler. Dessverre har en
rekke planlagte bydelsbesøk blitt avlyst grunnet smittevern.

Medieomtale i 2020
2020 har i dominerende grad vært preget av koronarelaterte mediesaker. I Oslopolitikken har
det ført til mye synlighet om byrådet, og særlig byrådslederen. Bystyret og ordføreren har hatt
mindre ansvaret for den operative håndteringen og derfor fått mindre mediesynlighet.
Tips: Les mer om Oslo SVs mediesynlighet i 2019 i Fylkesstyrets årsberetning.

Sosiale medier i 2020
Sosiale medier er viktige kommunikasjonskanaler for Oslo SVs bystyregruppe. Både Oslo
SVs sider på Facebook, Instagram og Twitter, og de enkelte byrådene og de folkevalgtes
sider.
Ved utgangen av 2019 hadde facebooksiden til Oslo SV 6796 likerklikk. Dette var en liten
økning fra 6564 i 2020, og litt mer enn en dobling fra 2015. Oslo SV har også en aktiv
twitterkonto med 2990 følgere (opp fra 2861 følgere i fjor) og en instagramkonto med 1793
følgere (opp fra 1621 følgere i fjor).
Viktigere enn sidene til Oslo SV er sidene til politikerne, og de klart mest profilerte er Inga
Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Begge er blant topp 5 mest profilerte rådhuspolitikere
på Facebook.
Det er særlig siden til Ordfører Marianne Borgen som har hatt mye synlighet i 2020. Særlig
mot slutten av året. Det har blitt satset mer på video og på menneskemøter, og flere av
innleggene har hatt svært stor rekkevidde. Siden har vokst med 15% i antall følgere i 2020 og
den mest sette videoen hadde en rekkevidde på over 220.000.
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Men også flere av våre folkevalgte når ut til mange på sosiale medier, som det går frem av
oversikten under (alle tall over 3000 markert i gult). En viktig utfordring i valgåret vi har foran
oss blir å være mer synlig på Instagram.
Antall følgere pr. 5. Februar 2021 (13. februar 2020 i parentes)
Politiker

Facebook

Instagram

Twitter

Inga Marte

28405 (26739)

-

19910 (20196)

Omar

2264 (1945)

739 (539)

-

Marianne

14452 (11582)

3824 (3155)

Inaktiv 2764 (2665)

Sunniva

3321 (3249)

818 (734)

1697 (1650)

Sarah

1164 (1036) Privat

594 (526)

-

Arvid

4059 (3643) Privat

725 (706)

843 (842)

Trine

981 (844) Privat

146 (110)

-

Ola

1669 (1661)

427 (415)

4102 (4078)

Oslo SV

7098 (6672)

1793 (1629)

2990 (2865)

*Her registrerer vi antall følgere, ikke liker på Facebook. Alle tall over 3000 markert i gult
Tips: Les mer om Oslo SVs arbeid i sosiale medier i Fylkesstyrets årsberetning.
I tillegg til kanalene over har bystyregruppa ansvar for å vedlikeholde og oppdatere Oslo SVs
internettsider jevnlig i samarbeid med Oslo SVs fylkessekretariat.

6. Internt arbeid
Gruppemøter og storfraksjonsmøter
Gruppemøter avholdes jevnlig i forkant av bystyremøtene. Det har vært avholdt 15
gruppemøter i 2020. Etter nedstengningen i mars har alle møtene vært på Teams.
Gruppestyret besto av Sunniva Holmås Eidsvoll (gruppeleder), Trine Dønhaug
(gruppenestleder) og Ola Wolff Elvevold. Gruppestyret har ansvar for budsjett, samt driften av
bystyregruppa og sekretariat. Trine Dønhaug fungerte som gruppeleder under Sunniva
Holmås Eidsvolls foreldrepermisjon fra 18. mars til 20. oktober.
Storfraksjonsmøter settes opp i forkant av utvalgsmøtene og består av Ap, MDG og SVs
representanter og varaer til de respektive bystyreutvalgene. I storfraksjonene møter også
byråden og byrådssekretærene på de ulike områdene. Noen av byrådene har fagområder
som er delt på ulike utvalgs ansvarsområder, og de møter i flere storfraksjoner.
Storfraksjonen er de tre byrådspartienes arena for å diskutere og avgjøre saker.

Intern informasjon
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Alle bystyrets medlemmer og varamedlemmer har fått utdelt iPad fra Oslo kommune. All
informasjon til gruppa foregår derfor elektronisk. Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre
ut relevant informasjon til og mellom gruppas medlemmer. For å nå resten av
partiorganisasjonen deles en del informasjon på Oslo SVs hjemmeside, facebook-side og
Oslo SVs nyhetsbrev.

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret
Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året. Fra årsmøtet 2017 har
Sunniva Eidsvoll både vært fylkesleder og gruppeleder. I mange saker har det vært kontakt
mellom enkelte bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets ulike arbeidsgrupper.

Kontakten med Oslo SU
SU har vært fast representert på gruppemøtene. SUs leder er også på bystyregruppas epostliste.

Kontakten med lokallagene
Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte
lokalpolitiske saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med
medlemmer fra bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, for eksempel
reguleringssaker. I tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i
lokallagene, som innledere til medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet.

Kontakt med stortingsrepresentantene
Bystyregruppas heltidspolitikere har faste, ukentlige møter, «fredagsmøter», med ledelse i
Oslo SV og Oslo SVs stortingsrepresentanter, fylkessekretær, byrådene, byrådssekretærer
og ansatte rådgivere i bystyregruppa. På møtene informeres og diskuteres det løpende
arbeidet med politiske saker. I tillegg er det løpende kontakt mellom
bystyregruppa/byrådsgruppa og medlemmer av stortingsgruppa om aktuelle saker.

Bydelsutvalgene og BU-forum
Gunnell Sandanger i fylkesstyret var koordinator for BU-forumet. Vi har en egen e-postliste
(osv-bu@sv.no) og en lukket Facebook-gruppe som brukes til kommunikasjon med og
mellom BU-representantene, og det har vært flere møter.
Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene har også skjedd gjennom direktekontakt
mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med
behandling av enkeltsaker. I tillegg har det vært enkelte felles BU-forum med de tre
byrådspartiene.

7. Representasjon i bystyret og utvalg
Faste medlemmer
•
•
•

Marianne Borgen – ordfører og medlem i Helse- og sosialutvalget (fraksjonsleder)
Sunniva Holmås Eidsvoll – gruppeleder og medlem i Byutviklingsutvalget
(fraksjonsleder)
Sarah Lilleberg Safavifard - medlem i Kultur- og utdanningsutvalget (fraksjonsleder)
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•
•
•

Arvid Ellingsen - medlem i Finansutvalget (fraksjonsleder)
Trine Dønhaug - gruppenestleder og medlem i byutviklingsutvalget
Ola Wolff Elvevold - fast vara for Omar Samy Gamal og medlem i Samferdsels- og
miljøutvalget (fraksjonsleder)

*Trine Dønhaug vikarierte som gruppeleder under Sunniva Eidsvolls foreldrepermisjon
mellom 18. mars og 20. oktober.

Varamedlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdi Said Diriye, 1. vara til Helse- og sosialutvalget
Assad Nasir, 1. vara til Kultur- og utdanningsutvalget
Nadya Tahir, 1. vara til Byutviklingsutvalget
Celia Vilde Tétu Lima*, 2. vara til Kultur- og utdanningsutvalget
Attia Mirza Mehmood, 2. vara til Helse- og sosialutvalget
Gülay Kutal, 1. vara til Finansutvalget
Ingrid Wergeland, 1. vara til Samferdsels- og miljøutvalget
Ingrid Hødnebø, 2. vara til Byutviklingsutvalget
Sulaksana Sivapatham, 2. vara til Samferdsels- og miljøutvalget
Cato Brunvand Ellingsen*, vara for 2. vara til Kultur- og utdanningsutvalget
Mobashar Banaras, vara, overgang fra Aps gruppe

*Celia Lima vikarierte som byrådssekretær i perioden 17. februar til og med tirsdag 1.
september 2020. Under hennes permisjon fra bystyregruppa rykket Cato Ellingsen opp som
vara i samme periode.

8. Bystyregruppas sekretariat
Frikjøpte politikere
•
•
•

Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder frikjøpt 100%. I foreldrepermisjon mellom 18.
mars og 20. oktober.
Trine Dønhaug, fungerende gruppeleder frikjøpt 100% mellom 18. mars og 20.
oktober.
Marianne Borgen, ordfører.

Rådgivere
•
•

Lena Jensen, fast ansatt politisk rådgiver i 100%-stilling
Jens Aas-Hansen, fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100%-stilling. Fordelt
80/20 mellom bystyregruppen og fylkeslaget.
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