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Fylkesstyrets beretning 2020 
 

1. Politisk oppsummering 
2020 var preget av koronapandemien både politisk og organisatorisk. Bare få dager etter 
fjorårets årsmøte, ble landet «stengt ned», og møtevirksomheten fikk digital form. Sunniva 
Holmås Eidsvoll gikk 18. mars ut i foreldrepermisjon og nestlederne overtok som fylkesledere 
i fellesskap. Møtene i fylkesstyret ble ledet nestlederne i tur og orden – men innimellom også 
andre fylkesstyremedlemmer – og AUs politiske og organisatoriske funksjon ble ivaretatt av 
Hanne og Carl Morten sammen. Landsstyretrepresentasjonen ble ivaretatt av Carl Morten 
som var første varamedlem i LS. 

 Alle møter i AU, fylkesstyret og representantskapet ble i 2020 gjennomført på digital 
plattform. 

Fylkesstyret prioriterte første mai-feiringen som vi raskt forstod ville måtte bli alternativ. Det 
ble lagt opp til en feiring i oslo-partiets regi koordinert med SV sentralt og LO i Oslo. Vi skulle 
sett at samarbeidet med LO i Oslo og partikontoret hadde vært bedre og med åpnere 
informasjonskanaler. Oslo SV ble enig om å avvikle en felles virtuell førstemai-frokost med 
taler, musikk, paroler, underholdning, i samarbeid med lokallagene. Resultatet ble en slags 
fjernsynssending med over 100 deltagere. Gitt at vi aldri hadde gjort noe sånt, var dette 
ganske vellykket. Det vi på dette tidspunktet ikke visste, var at denne arbeidsmåten kom til å 
prege virksomheten i fylkeslaget i et helt år. Vi vet ennå ikke hvor lenge digital partiaktivitet vil 
være det normale. Første mai-feiringen ble en ilddåp, og gav oss erfaring og selvtillit. Når vi 
nå planlegger en valgkamp som kanskje for en stor del vil bli digital vil erfaringene fra 2020 
hvor dette arrangementet var det første, kunne bety mye. Både positive og negative 
erfaringer må kunne benyttes. Ganske raskt etter første mai begynte diskusjonene om 
nominasjonsprosessen. 

Det ble tidlig planlagt et nominasjonsmøte som kunne bli arrangert heldigitalt. Ulike scenarier 
og varianter ble diskutert på forsommeren og i august. Dette bidro nok også til at 
nominasjonsprosessen kunne gå så vidt vellykket for seg. Nominasjonskomiteen arbeidet 
parallelt med kandidatutvelgelse, mens AU, fylkessekretæren og fylkesstyret arbeidet med 
den tekniske gjennomføringen. 

Forbløffende smertefritt har den digitale driften av fylkeslaget skjedd. Ordinære møter og 
politisk arbeid har ikke blitt satt tilbake. Det sosiale livet i fylkespartiet har stått på vent, om 
det har oppstått uheldige sider i politikulturen gjenstår å se. 

SV har to byråder i koalisjonen i Rådhuset. Oppvekst- og kunnskapsområdet har vi hatt 
ansvaret for i hele periodenes Inga Marte Thorkildsensom byråd, mens vi i løpet av våren 
skiftet politikkfelt for Omar Gamal, fra sosial og arbeid, til idrett, kultur og frivillighet. 
Fylkesledelsen tok dette valget på våren, og det ble effektuert i løpet av sommeren. Alle disse 
politikkfeltene ble sterkt påvirket av pandemien, men det er grunn til å berømme byrådene, 
bystyrepolitikerne, byrådssekretærene og fylkesledelsen for det nære samarbeidet i en 
vanskelig tid. Arbeidet med viktige politiske saker har fortsatt også i denne tiden både med for 
eksempel omorganisering av oslo-skolen, innføring av gratis AKS og fritidstilbud for barn og 
unge. Det økonomiske handlingsrommet er blitt sterkt påvirket av pandemien, og arbeidet 
med både revidert budsjett for 2020 og budsjett for 2021 ble krevende. Partiet har stått 
sammen om prioriteringene og vunnet godt frem i koalisjonen. 
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Oslo SV sitter med ordføreren i byen. Marianne Borgen er en sentral lederskikkelse i Oslo og 
har lagt ned stor innsats i en vanskelig periode for å bevare demokratiske verdier i styringen 
av kommunen. 

Det ukentlige fredagsmøtet har vært sentralt når det gjelder å stå så samlet politisk og 
organisatorisk. Her har ordføreren, byrådene, stortingsrepresentantene, byrådssekretærene, 
og sekretariat, rådgiver, gruppeleder og arbeidsutvalget i fylkesstyret møttes digitalt. Dette 
har vært et viktig praktisk organ for informasjon og politisk arbeid. 

Høsten 2020 skrudde den politiske stemningen seg til på skolepolitikkfeltet. Det er tydelig at 
SV er blitt utpekt som Høyres skolepolitiske hovedmotstander. Debatten har vært tidvis giftig, 
men det er ikke grunn til å være lei seg for at politikken gir resultater.  Dette bekreftes av 
større gjennomføringsgrad i den videregående skolen, skoleresultater og reaksjoner fra blant 
annet lærerorganisasjonene. 

På feltet idrettspolitikk er et arbeid for deltagelse av alle startet. Det samme er arbeidet for å 
øke antallet som får opplæring i kulturskolen og en gjennomgang av tildeling av kommunale 
kulturbevilgninger. SV tar sikte på å skape en offensiv kulturpolitikk for  Oslo. 

2. Partiorganisasjon 

Fylkesstyret 
Fylkesstyret har i 2020 bestått av: 

Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) (i permisjon fra 18.3-10.9) 
Carl Morten Amundsen (nestleder) 
Hanne Lyssand (nestleder) 
Kristian Takvam Kindt 
Gunnell Erika Sandanger 
Assad Nasir 
Margrethe Gustavsen 
Alejandro Decap 
Karianne Hansen Heien 
Steinar Heldal 
Karin Harnæs 
Kajsa Falsen frem til sommeren og etter det Viktor Moe Hegerberg (Oslo SU) 
Jan Breivoll (1. vara) 
Nadya Tahir (2. vara) 
Solvei Skaugvoll Foss (3. vara) 

Fylkesstyret har i perioden avholdt 18 møter. I tillegg til faste saker som konstituering, 
godkjenning av protokoller og eventuelt har følgende saker blitt behandlet: 

FS 4/2020   Den politiske situasjonen v/ Sunniva Eidsvoll 
Dato: 12.03.2020  Presentasjonsrunde (Orienteringssak) 

Fadderordning 
Konstituering 
Trygge møteplasser og arbeid mot seksuell trakassering 
Den store konferansen 9. mai 
Fylkesstyrets evaluering av årsmøtet og 8. mars 
 Uttalelse: Frihet, verdighet og selvbestemmelse for befolkningen i 
Kashmir! 
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Landsstyresak: Endringer i bioteknologiloven  
Neste FS 26.3 

FS 5/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Kari Elisabth Kaski 
Dato: 26.03.2020  Gjennomgang av arbeidsplan herunder fordeling av kontaktpersoner for  

lokallag 
 Arbeidsprogramdebatten i Oslo SV 

Fylkesstyrets forretingsorden 
Uttalelse: Solidaritet med den sosialistiske venstresiden i Latin-Amerika 
Neste FS: 23. april 
Opprettelse av en Helsepolitisk gruppe i Oslo SV 

FS 6/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Inga Marte Thorkildsen 
Dato: 23.04.2020  1. mai: Vedtak av paroler og status på Oslo SVs digitale opplegg 

Gjennomgang av arbeidsplanen  
Evaluering av årsmøtet 
Fadderordningen  
Innstilling til Repskapet 
Status på gruppene 
Neste møte 30.4 

FS 7/ 2020   Oslo SVs innspill til arbeidsprogrammet 
Dato: 30.04.2020  Neste møte 28.5 

FS 8/ 2020   Landsstyresaker: Langtidsplan for forsvaret 
Dato: 14.05.2020  (Ekstraordinært møte) 

FS 9/ 2020   Grønn Ny Deal v/ Lars Haltbrekken  
Dato: 28.05.2020  Evaluering av 1. mai 
   Regnskapsrapport per 30.4.2020 

Status i lokallagene 
Forberedende valgkampgruppe 
Neste møte 4.6 

FS 10/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Karin Andersen 
Dato: 15.08.2020  Landsstyresaker 

Status i lokallagene 
Oslo Pride 
Neste møte 18.6 

FS 11/ 2020   Uttalelse: BPA - et frigjørings- og likestillingsverktøy 
Dato: 11.06.2020 Orientering fra Landsstyret 

Grønn ny deal 
  Status i lokallagene 
  Gjennomføring av nominasjonsmøtet 
  Møteplan neste halvår. 
  Neste møte 20.8 

FS 12/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Omar Gamal og Trine Dønhaug 
Dato: 20.08.2020  Status i lokallagene 

Valgkampen v/ Audun Herning og Arun Ghosh 
Zetkin-prosjektet 

  Gjennomføring av nominasjonsmøtet 
Neste FS-møte 10.09  
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FS 13/ 2020    Den politiske situasjonen v/ Kari Elisabeth Kaski 
Dato: 10.09.2020  Status i lokallagene 
   Landsstyresaker 
   Innstillinger til Repskapet 
   SIAN og den antirasistiske mot-kampen 
   Neste møte 15.10 

FS 14/ 2020  Den politiske situasjonen v/ Trine Dønhaug og Åsmund Strand 
Dato: 15.10.2020  Johansen 
   Innspill til SVs alternative budsjett  

Møte med Antirasistisk gruppe 
 Status på arbeidsplanen 
Regnskap per 01.10 2020 
Neste møte 29.10 
Leder for boligpolitisk gruppe 

FS 15/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Sunniva Eidsvoll 
Dato: 29.10.2020  Valgkampen og studentlaget v/styret i OSS 

Innspill til vedtektskomiteen 
Innspill til valgkomiteen 1. gang 
Nominasjonsmøtet 
Neste møte 12.11 

FS 16/ 2020   Den politiske og organisatoriske situasjonen v/ Inga Marte Thorkildsen, 
Dato: 21.11.2020  Åsmud Strand Johansen, Arvid Ellingsen og Ørn Terje Foss. 

Valgkampen og Groruddalen v/lokallagsledere og BU-representanter 
Innspill til valgkomiteen 2. gang 

   Landsstyresaker 
Innstillinger til RS 
SVs rolle på Globaliseringskonferansen 2021 og NSF generelt  

  Brudd på Arbeidsmiljøloven i Oslo kommune 
Neste møte 26.11 

FS 17/ 2020   Konstituering på nominasjonsmøtet 
Dato: 26.11   Hva gjør vi ved teknisk svikt på nominasjonsmøtet 

En kort status på gjennomføringen av møtet 

FS 18/ 2020   Den politiske situasjonen v/ Sunniva Eidsvoll 
Dato: 10.12   Evaluering av nominasjonsmøtet 1. gang 
   Svar til valgkomiteen 
   Frister og prosesser frem til Oslo SVs årsmøte 
   Frister og prosesser frem mot Landsmøtet 
   Møter fremover 
   Neste møte 14.1 

FS 01/ 2021   Innstilling til RS 1/21 26.01 2020 
Dato: 14.01   Landsstyresaker 

Evaluering av nominasjonsmøtet 2. gang 
Årsmøtesaker: 
Arbeidsplan 1. runde 
Møteplan 2021 
Neste FS-møte 04.02 

FS 02/ 2021   Den politiske situasjonen 
Dato: 04.02   Årsmøte: Konsstituering, forretningsorden og dagsorden 

Årsmøte: Regnskap 1. gang 



 

post@sv.no | sv.no 5 

 

Årsmøte: Fylkesstyrets beretning 1. gang 
Årsmøte: Arbeidsplan 2. gamg 
Årsmøte: Budsjett 
Årsmøte: Innstille på alle innkomne saker 
Neste FS-møte 18.2 

FS 03/ 2021   Valg av LM-delegasjon 
Dato: 18.02   Årsmøte: Regnskap 1. gang 

Årsmøte: Fylkesstyrets beretning 2. gang 

Liste over uttalelser vedtatt av Fylkesstyret 

Fylkesstyret har vedtatt følgende uttalelser denne perioden. 

12.03 2020: Frihet, verdighet og selvbestemmelse for befolkningen i Kashmir! 
26.03.2020: Solidaritet med den demokratiske venstresiden i Latin-Amerika 
18.06.2020: BPA - et frigjørings- og likestillingsverktøy 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Hanne 
Lyssand (nestleder) og Carl Morten Amundsen (nestleder). I Eidsvolls permisjon har de to 
nestlederne byttet på å lede møter og ellers vært likestilte. Arbeidsutvalget har møttes hver 
uke på Zoom. Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, 
inkludert arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, 
saksforberedelser for fylkesstyret, effektuering av vedtak og hastesaker.  

Partikontorets sammensetting 

Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt én fast fulltidsstilling som fylkessekretær og 
politisk rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling. 

Lokallagene 
I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett 
utdanningslag ved studiestedene i Oslo: Oslo SVs studentlag.  

Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per 31.12.2020 

Lokallag Lokallagsleder Medlemstall 

Alna SV Heidrun Ullerud 
128 

Bjerke SV Nadia Tahir  
124 

Frogner SV Petter Sommervold 
201 

Gamle Oslo SV Stine Solvoll Navarsete 514 

Grorud SV Tale Pleym 68 

Grünerløkka SV Mari Arntzen Østvoll  433 

Nordre Aker SV Gyda Kjenshus 203 

Nordstrand SV Helene Bakkland 152 

Oslo SVs studentlag Frida Indregard/Inga Viola Solberg 16 

Sagene SV Sidsel Fjelltun 374 

https://www.sv.no/oslo/2020/03/12/frihet-verdighet-og-selvbestemmelse-for-befolkningen-i-kashmir/
https://www.sv.no/oslo/2020/03/26/solidaritet-med-den-demokratiske-venstresiden-i-latin-amerika/
https://www.sv.no/oslo/2020/08/13/bpa-et-frigjorings-og-likestillingsverktoy/
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St. Hanshaugen SV Jan Breivoll  252 

Stovner SV Ageirr Flø Rasmussen  54 

Søndre Nordstrand SV Judith Kvernes  155 

Ullern SV Beate Bruun 71 

Vestre Aker SV Viktoria Dahl 112 

Østensjø SV Ann Nordal  229 

 

Fylkesstyrets møter med lokallagene 

Fylkesstyret og representanter for lokallagene har de siste årene møttes 2-3 ganger i året til 
gjensidig informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. Det 
er avholdt tre møter mellom lokallagslederne og fylkesstyret. Følgende saker har blitt 
behandlet: 

LL 02/2020  Valgkampen: Hvordan blir den v/ Kristian Fjellanger 
Dato: 30.08  En liten runde på status i lokallagene 

LL 03/2020  Gjennomføring av nominasjonsmøtet v/ Ane Fidjestøl 
Dato: 09.11  Gjenbetalingsdugnad 

LL 01/2021   Valgkampen v/ Kari Elisabeth Kaski og Jens Aas-Hansen 
Dato: 12.01  Evaluering av nominasjonsprosessen 
   Frister og prosesser frem mot landsmøtet 

Representantskapet 
Periodens sammensetning av representantskapet er gitt i tabell 2.  

Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap 

Alna 3 

Bjerke 3 

Frogner 5 

Gamle Oslo 13 

Grorud 2 

Grünerløkka 11 

Nordre Aker 5 

Nordstrand 4 

Studentlag 2 

Sagene 9 

St. Hanshaugen 6 

Stovner 2 

Søndre Nordstrand 4 

Ullern 2 

Vestre Aker 3 

Østensjø 6 

Totalt 80 
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I tillegg har våre faste stortingsrepresentater og byråder, tre representanter fra fylkesstyret, 
tre representanter fra bystyregruppa og fire representanter fra Oslo SU fulle rettigheter. 

Representantskapet har i perioden avholdt fire møter i perioden. Følgende saker har blitt 
behandlet: 

RS 2/2020  Den politiske situasjonen v/ Borgen, Kaski, Thorkildsen og Gamal 
Dato: 19.05 Spørrehalvtime (Orienteringssak) 
  Ny inntaksordning til videregående skole 
  innledning ved Tarjei Helland 

RS 3/2020   Spørrehalvtime 
Dato: 29.09 Ungdoms oppvekstvilkår og rekruttering til ungdomskriminalitet (vedtakssak) 
  Prinsipper for gjennomføringen av et digitalt nominasjonsmøte (Vedtakssak) 

RS 4/2020   Spørrehalvtime (Orienteringssak) 
Dato: 26.11 Oslo SVs innspill til arbeidsprogrammet (Vedtakssak) 
 Valgkomite til årsmøtet (Vedtakssak) 

RS 1/2021  Spørrehalvtime (Orienteringssak) 
Dato: 26.01 Levekår i byer — Gode lokalsamfunn (diskusjonssak) 

Innledning ved Frank Jenssen 
Uttalelse: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv 
Uttalelse: Ufravikelig støtte til FNs atomvåpenforbud 
Fordelingsnøkkel for Landsmøtedelegasjonen 
Sammensetning av valgkampgruppa 

Liste over uttalelser vedtatt av Representantskapet  

• Slik vil SV bevare Oslo som en trygg by (29.09 2020) 

• Full støtte til FNs atomvåpenforbud (26.01.2021) 

3. Organisatorisk 
Årsmøte (foregående år) ble avholdt i Hagegata 23, den 28.februar-1. mars 2020. Alle vedtak 
fra årsmøtet er tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/arsmotet-2020/  

Medlemmer 
Medlemstallet har fortsatt å stige til tross for et år der det har vært vanskelig å møtes. Oslo 
SV har nå for første gang over 3000 medlemmer. Mens vi i 2019 hadde en kraftig vekst på 
18,1% hadde vi med 3103 betalende medlemmer 31.12.2020 en forsiktig økning på 3,7%. 

https://www.sv.no/oslo/2020/10/21/slik-vil-sv-bevare-oslo-som-en-trygg-by/
https://www.sv.no/oslo/2021/01/27/full-stotte-til-fns-atomvapenforbud/
https://www.sv.no/oslo/arsmotet-2020/
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Økonomi 
2020 har vært et år hvor vi har blitt forhindret fra å drive normal utadrettet aktivitet og fysisk 
møtevirksomhet. Dette har resultert i et overskudd på 1 241 489. Vanligvis sparer partiet 
penger i mellomvalgår, og går med underskudd i valgår – men årets resultat er 767 989 bedre 
enn budsjettert.  

Dette innebærer at Oslo SVs egenkapital styrkes ytterligere, og er per 31.12.2020 på kr 
3 315 895. Dette er et svært godt utgangspunkt for det kommende valgkampen. 

Medieomtale i 2020 
SV har hatt jevn høy synlighet i mediene i 2020 på tross av at det ikke var valgår. Ifølge 
Retriever er SV i Oslo nevnt i mediene 13.801 ganger i 2020, noe som faktisk er litt høyere 
enn valgåret 2019 (13.305). Det meste har i 2020 naturligvis handlet om korona og byrådets 
håndtering av pandemien. 

Antall artikler som omtaler SV i Oslo fra Retriever. Fordelt på måneder.  
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Mens Marianne Borgen var vår mest synlige politiker i 2019, har Inga Marte Thorkildsen 
overtatt den posisjonen i 2020. Håndtering av korona er årsaken til det. I tillegg har saker 
knyttet til Utdanningsetaten også generert mange medieoppslag. Omar Gamals synlighet har 
tatt seg opp gjennom året, særlig i siste kvartal. Sunniva Eidsvolls har vært store deler av året 
i foreldrepermisjon, og har derfor ingen merkbar synlighet, særlig i 2. og 3. kvartal. 

Koronapandemien har tatt det meste av fokuset i 2020. Håndteringen er byrådets operative 
ansvar, dermed har byrådslederen hatt vesentlig større synlighet enn ordføreren som leder 
bystyret.  

Våre fire hovedprofilers synlighet gjennom året. Tall fra Retriever. 

 

Arrangementer og merkedager 

8. mars 

Feiringen av kvinnedagen var det siste vi som parti gjorde før den sosiale nedstegnignen av 
Oslo og Norge.  

Siden 8. mars falt på en søndag arrangerte vi frokost på det tradisjonelle plakatverkstedet. 

Gjennomsnittsalderen bar preg av at noen i risikogruppene ikke ville delta på grunn av 

korona. Til tross for at flere andre byer hadde avlyst, ble det tog i Oslo hvor SV deltok med 

parolen: Fjern nemdene. 

1. mai 

I år kunne vi ikke møtes fysisk til frokost, tog og fest – men en feiring av arbeidernes 
internasjonale dag skulle det likevel bli. Da det ble klart at Oslo SVs markeringer av 1. mai 
måtte bli digital ble det satt ned en festkomite ledet av Carl Morten Amundsen.  
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Lokallagene ble oppfordret til å sende inn innslag, og det kom inn flotte og varierte bidrag fra 
Nordstrand, Alna, Sagene, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Frogner i form av appeller, 
dikt, film og bildeshow med musikk. 

Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen, og Omar Gamal holdt politiske appeller. SV 
sentralt hadde også en digital sending, og når Kari Elisabeth Kaski stod på programmet der 
hadde Oslo SV samsending med SV sentralt.  

I tillegg til de lokale innslagene var det flere kulturinnslag: Diktet «1. mai på Karl Johan» av 
Rudolf Nielsen, lest av Mathias Ambjør, sang og foredrag om arbeidersangene «Et rødt 
flagg» og «Internasjonalen» fremført av Knut Anders Sørum og Knut Kjeldstadli. Det var også 
en Kahoot om 1. mai laget av Jan Breivoll. 

Den digitale 1.mai-sendingen til Oslo SV var godt besøkt med over 100 tilstede under hele 
sendingen som varte fra 8:30-11:30. 

Fylkesstyret hadde vedtak følgende paroler som vi meldte inn til LO i Oslo sitt digitale tog:   

▪ Nei til løsarbeid – ja til fast arbeid 

▪ Grønn og Rettferdig omstilling nå! 

▪ Mer sosial boligpolitikk – bygg ikke-kommersielle boliger i Oslo 

▪ Evakuer barnefamiliene fra Moria nå! 

▪ Løft for lavtlønnsyrker – applaus er ikke nok 

Miljøfestivalen 5. juni 

Miljøgruppen hadde planlagt en sykkelaksjon for å markere verdens miljødag, men på grunn 

av dårlig vær og få syklister inviterte vi i stedet til søppelplukking sammen med Gamle Oslo 

SV. Sagene SV hadde en tilsvarende aksjon. 

Pride 

Oslo Pride er vanligvis en arena der vi møter mange velgere samtidig som vi viser fram at SV 

har den beste skeive politikken. I 2020 var den digitale gjennomføringen avlyst, men 

medlemmer av Oslo SV figurerte i videosnutten som var Skeive sosialisters bidrag til Oslo 

Pride sin digitale paradesending. Skeive sosialister hadde også to sendinger på Facebook 

live som var en del av Oslo Pride sin kalender og som Oslo SVere bidro sterkt til: «Stolt og fri 

- en plan for en bedre by» med Maria Christophersen, Hasti Hamidi og Omar Samy Gamal, 

og «Skeive sosialisters spørrelek» med Solveig Skaugvoll Foss og Elin Espmark Wibe. 

FN dagen for funksjonshemmede 

På årsmøte 2020 vedtok vi for første gang at vi skulle delta på markeringen av FN dagen for 

funksjonshemmede sammen med interesseorganisasjonene. På grunn av pandemien ble det 

ikke noe av dette denne gangen.  



 

post@sv.no | sv.no 11 

 

4. Oppfølging av organisasjons- og 
arbeidsplanen 
2020 har vært et mellomvalgår, der vi hadde planlagt å bruke tiden på interne aktiviteter som 

skolering, programarbeid og nominasjon. I tillegg la arbeidsplanen opp til en rekke utadretta 

åpne møter i regi av Oslo SV og de politiske gruppene, samt en stor miljøkonferanse.  

De utadretta møtene ble enten avlyst eller flyttet over på en digital plattform. De store 

partipolitiske prosessene: Program og Nominasjon ble gjennomført digitalt. Deltakelsen har 

vært god på disse møtene, og både fylkes-, lokallag og medlemmer har vist en stor evne til 

omstilling, til tross for at det digitale landskapet for mange var et ukjent terreng. FS er spesielt 

imponert over alle de lokale nominasjonshøringene, møtene om det nye arbeidsprogrammet 

og oppmøtet på nominasjonsmøtet. 

Oslo SVs hovedmålsetninger 

Et av de overordnede målene vi satte oss i planen var å fornye og tilpasse metodene vi 

bruker til å nå ut til velgere og medlemmer, samtidig som vi skulle styrke lokallagene i bruken 

av og jobbe med å skape nye møteplasser, både digitale og fysiske.   

Av åpenbare grunner er det de digitale møteplassene som har vært dominerende det siste 

halvåret. Her har mange lokallag hatt en bratt læringskurve, men alle har klart å gjennomføre 

medlemsmøter på Zoom. Oslo SV har også hatt store og til dels kompliserte møter og 

arrangementer på Zoom som 1. mai og representantskapsmøter med over 300 forslag.  

Arbeidsplanens overordnede og langsiktige mål finner du her. Nå følger en evaluering av 

hvordan fylkeslaget har fulgt opp de organisatoriske prioriteringene i arbeidsplanen: 

Fylkeslaget 

Det skal være spennende og meningsfullt å engasjere seg i Oslo SV, og terskelen for å bidra 

skal være lav. Alle nye medlemmer skal bli godt tatt imot, og et Oslo SV-arrangement skal 

oppleves inkluderende for nye medlemmer. Det skal være morsomt og hyggelig å være 

medlem i Oslo SV. Det skal så langt det er mulig legges opp til sosiale samlinger i forbindelse 

med møter.  

Mål og tiltak 

● Et godt samarbeid mellom stortingsgruppa, byrådet, bystyregruppa, 

landsstyrerepresentantene og fylkeslaget. 

Stortingsgruppa, byrådet og bystyregruppas medlemmer deltar på representantskapsmøtene 

og andre aktiviteter i fylkeslaget. 

Hver uke møtes alle heltidsfolkevalgte, arbeidsutvalget og ansatte til et møte for å orientere 

hverandre om viktige saker, diskutere utspill og drøfte saker av både politisk og 

organisatorisk art. Dette er et viktig forum for å sikre et godt samarbeid mellom de ulike 

parlamentariske partiorganene. 

https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Oslo-SVs-arbeidsplan-2020-2023.pdf
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Fylkesstyret har «Den politiske situasjonen» som fast punkt på dagsorden og bytter på å 

invitere stortingsrepresentanter, byråder og bystyrepolitikere til denne saken. 

LS-representanten sitter både i FS og bystyregruppa, og tar jevnlig opp landsstyresaker i 

disse organene. Møteplanen til fylkeslaget er lagt opp etter landsstyrets kalender slik 

fylkeslaget får gitt innspill i forkant av vedtak i Landsstyret. Alle sakspapirer og vedtak gjort i 

LS videresendes Fylkesstyret til orientering.  

● Representantskapet skal være et spennende, kreativt og ledende organ. 

Representantskapet bør diskutere og kjenne bystyrepolitikken bedre for å involveres i 

lokalpolitikken. 

Hovedtemaene for representantskapene vedtas i fylkesstyret. Det har i perioden blitt avholdt 

fire representantskap. Under spørretimen har alle medlemmer mulighet til å stille spørsmål til 

byråder, stortingsrepresentanter, bystyregruppa og fylkesstyret. 

Fylkesstyret har som mål at representantskapsmøtene skal være en politisk arena for å 

diskutere og vedta politikk. Dersom det ikke er politiske vedtakssaker på et møte, er det alltid 

en diskusjonssak med innledning på et område det er viktig at partiets høyest organ 

diskuterer. Eksempler på slike diskusjonssaker er Ny inntaksordning til videregående skole, 

og geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de større byene i Norge. 

Det har vært godt oppmøte på repskapene denne perioden. Lokallagene har blitt oppfordret til 

å velge et tilstrekkelig antall varaer – slik at særlig de små lagene alltid har mulighet til å stille 

på møtene. FS opplever at det er en kontinuitet blant representantskapsdelegatene, og at 

delegatene er forberedt. 

Alle representantskapene har vært digitale, så det har ikke vært mulig å arrangere noen av 

dem utenfor Oslo sentrum, men debatten i ungdomskriminalitetsprosjektet forut for repskapet 

som vedtok en uttalelse om saken, ble avholdt på Forandringshuset på Holmlia. 

Fylkesstyret satt i januar ned en gruppe som skal innhente kunnskap, arrangere et 

debattmøte og skrive et forslag til uttalelse om ungdoms oppvekst- og levekår og 

rekrutterings til kriminalitet i Oslo. Gruppa ble ledet av Petter Eide, og bestod for øvrig av 

Sulaksana Sivapatham, Dara Goldar, Olivia Salles, Arun Ghosh, Amanda Anvar, Benjamin 

Larsen og Olivia Salles. Debattmøte ble som nevnt arrangert på de nystiftede 

Forandringshuset på Holmlia. Debatten, som ble streamet på Facebook og youtube, hadde et 

panel bestående av: 

– Houssam Zamour, skuespiller med livserfaring 

– Jane Bechmann, leder for forebyggende avdeling på Manglerud politistasjon 

– Younas Mohammad Roe, leder av barnevernvakten i Oslo 

– Hoodo Ahmed, ansatt på K1 og aktiv i Tøyen sportsklubb 

– Mikael Ali, tidligere sentralt gjengmedlem og jobber nå med exit-programmet til 

Forandringshuset 

– Ragnhild Bjørnebekk, forsker Politihøgskolen 

Uttalelsen ble behandles på representantskapet, og er tilgjengelig på nettsiden. 

● Kontinuerlig involvering av medlemmer i utvikling av SVs politikk sentralt 

https://www.youtube.com/watch?v=iiw5J4R-wdA
https://www.sv.no/oslo/2020/10/21/slik-vil-sv-bevare-oslo-som-en-trygg-by/
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Oslo SV har lagt til rette for at medlemmer har kunnet involvere seg i arbeidet med SVs nye 

program. Det har blitt arrangert tre godt besøkte møter med innledninger på fem ulike tema i 

programmet, og med mulighet til gruppearbeid i etterkant. Innledere på disse møtene var de 

fem komitemedlemmene som bor i Oslo: Kari Elisabeth Kaski, Arvinn Gadgil, Ingvild Reymert, 

Marian Hussein og Andreas Unneland. 

Alle de politiske gruppene har også arrangert egne møter om arbeidsprogrammet. 

Skolepolitisk gruppe lagde i tillegg et fellesmøte med AP og MDG om ny inntaksordning til 

videregående skole. 

● God organisasjonskultur 

Det at vi utelukkende har møttes på digitale møter har synliggjort behovet for å jobbe for en 

god organisasjonskultur. Uenighet oppleves ofte kvassere når man ikke kan møtes ansikt til 

ansikt, eller gå ut sammen og sosialisere etter et møte. Fylkesstyret er bevisst på dette, og tar 

opp tematikken i starten av store møter. 

● Det skal arrangeres strategisamlinger for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa, og 

Oslos stortingsrepresentanter minst én gang hvert år.  

Strategisamlingen ble gjennomført lørdag 9. januar. Innledere på samlingen var Audun 

Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski, og tema var maktstrategi i forhold til regjeringsskifte, 

hovedsaker i Oslo valgkampen og et gruppearbeid på forslag til medieutspill og kampanjer i 

sosiale medier. 

● Vi skal oppfordre lokallag, medlemmer, grupper og nettverk til å reise politiske 

debatter og saker ved å levere inn uttalelser til representantskapet 

Repskapet har i perioden behandlet to uttalelser som ble sendt inn av lokallag i Oslo SV. Den 

ene uttalelsen ble utsatt til neste representantskap. Internasjonal gruppe i Oslo SV har 

dessuten skrevet en uttalelse om situasjonen i Hongkong som ble fremmet videre av 

Internasjonalt utvalg og vedtatt av Landsstyret. 

● Hver sommer skal det arrangeres en familievennlig sommerfest for alle medlemmer i 

første halvdel av juni. 

Sommerfesten var en av de tiltakene som dessverre måtte avlyses. 

Lokallagene  

Oslo SV har mange sterke og aktive lag, som både lykkes med å lage spennende aktiviteter 

til sine medlemmer, og med å markere seg utad. Samtidig er det lokallag som sliter med å 

aktivisere sine medlemmer. Vi må derfor sørge for god erfaringsutveksling.  

Fylkesstyret skal løpende vurdere lokalorganisasjonenes tilstand, og på bakgrunn av dette 

foreslå tiltak for å styrke de lokallagene som trenger eller ønsker det. Problemer som det kan 

være nødvendig å ta tak i er: Lav andel aktive medlemmer, svak økonomi, manglende 

rekruttering til styre- og andre verv og manglende kapasitet til systematisk 

medlemsoppfølging. Alle lokallag har en fadder i fylkesstyret. Kontaktpersonen er bindeleddet 

mellom lokallagene og fylkesstyret.  

https://www.facebook.com/events/1101121046989192/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A180922468616209%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22active_posts%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1101121046989192/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A180922468616209%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22active_posts%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 

post@sv.no | sv.no 14 

 

Mål og tiltak 

● Bedre kontakt mellom fylkesstyret og lokallagene. Alle lokallag får en egen 

kontaktperson i fylkesstyret som tar initiativ til dialog og til å delta på enkelte 

styremøter.  

Fylkesstyret har hatt minst et møte med lokallagsledere i halvåret. Det har også blitt 

gjennomført en spørreundersøkelse blant lokallagslederne for å evaluere fadderordningen og 

finne ut hvilke forventninger og behov lagene har til kontakt med og oppfølging fra 

Fylkesstyret. Et av spørsmålet i evalueringen var frekvensen på fellesmøtene mellom FS og 

LL, og flertallet mente at det var tilstrekkelig med en gang i halvåret så lenge fadder i FS var i 

kontakt med laget før store saker skulle opp i FS. Fadderne i fylkesstyret har også 

gjennomført intervjuer med sine lokallag for å høre om det er noe lokallagene ønsker å ta 

opp, hva som er de viktigste politiske sakene lokalt, hvordan styret er organisert og om 

lokallagsleder ønsker noen spesiell oppfølging. Alle lokallagsintervjuene er lagt frem for 

Fylkesstyret og eventuelle tiltak og oppfølginger er diskutert der.  De fleste fadderne i 

fylkesstyret har dessuten vært til stede på lokallagets årsmøte. 

● De minst aktive lokallagene skal bli sterkere 

De minst aktive lokallagene har selv bedt om tettere oppføling. Dette arbeidet er påbegynt, og 

vil bli fulgt opp i vår, bl. a gjennom hjelp til å gjennomføre ringedugnad i forbindelse med 

medlemsundersøkelsen, besøk fra toppolitikere og støtte til medieutspill. 

• Lokallagene skal bli synlige politiske aktører i sine nærmiljøer. Alle lokallag skal ha 

aktivitet gjennom hele året og ha minst en medlemsaktivitet i halvåret 

I den situasjonen vi har vært i det ikke vært like lett å være en synlig politisk aktør i 

nærmiljøet. Noen lag har likevel lyktes godt med dette, f. eks gjennom åpne folkemøter på 

Facebook om lokale saker. Det er også mange av SVs lokale folkevalgte som har markert 

seg godt i media dette året. Samtlige lokallag har også hatt aktivitet og minst en 

medlemsaktivitet i halvåret. Alle lagene hadde f. eks høringsmøter i forkant av 

nominasjonsmøtet. 

● Erfaringsoverføring mellom lokallagene for å få ny inspirasjon og ideer 

Møtene mellom Fylkesstyret og lokallagene er et fora som kan brukes til erfaringsoverføring 

mellom lokallagene. Vi har gjennomført runder blant alle de tilstedeværende lag på disse 

møtene, men ikke hatt erfaringsoverføring eksplisitt på dagsorden på de digitale møtene i 

2020. 

● Det skal være større grad av ny rekruttering til verv i lokallagene 

Oslo SV har ikke hatt kapasitet til å jobbe spesielt med dette området i året som har gått, men 

SV sentralt har arrangert egne møter med det formål å rekruttere flere medlemmer til verv i 

lokallag. Vi har også et eget spørsmål i spørreundersøkelsen i Zetkin som er sendt ut i 

medlemsrevet tre ganger – hvor vi spør om det er aktuelt å stille til et tillitsverv for partiet. 

Utover dette jobber noen av de lokale valgkomiteene godt i forkant av lagenes årsmøter for å 

rekruttere nye styremedlemmer. 
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• Bystyregruppa skal henvende seg til respektive lokallag før vedtak som angår 

lokallaget spesielt.  

Viktige saker for lokallagene settes på dagorden på BU-forum. Bystyrerepresentantene er 

også i hyppig kontakt med lagene: Fraksjonsleder i Byutviklingsutvalget, Sunniva Eidsvoll, 

sender f. eks alltid reguleringssaker til lokallagets BU og BUK-representanter før fraksjonen 

tar stilling til dem. 

• Oslo SVs ansatte, bystyrerepresentanter og byråder skal engasjere lokallagene og 

lokale folkevalgte når byråder eller bystyremedlemmer er på besøk i bydelen og 

samarbeide om eventuelle medieutspill. 

Les mer om dette i bystyregruppas beretning. Eksempel på saker hvor det har vært kontakt 

mellom Bystyregruppa og lokallag er Torshovtoppen, Møllergata AKS, Ekebergsletta og 

Ullevål sykehus for å nevne noen. Stortingsrepresentantene har også jobbet tett med 

lokallagene for å stoppe nedleggelsen av Manglerud politistasjon og utbyggingen av Bredtvet 

fengsel.  Marianne Borgen hadde dessuten planlagt en turne til alle bydeler dettet året, som 

dessverre måtte avlyses.  

● Fylkesstyret skal hjelpe lokallag som trenger det med verving av medlemmer, 

rekruttering til tillitsverv og gjennomføring av arrangementer. 

Dette har vært et spesielt år for organisasjonen, og det har ikke latt seg gjøre å drive med 

fysisk verving til partiet – utover deling av verve-memer som har kommet med jevne 

mellomrom fra sentralt. Lokallagene har fått hjelp til å gjennomføre arrangementer på zoom. 

Og i noen tilfeller også filming og streaming på Facebook: 

✓ Østensjø SV hadde et bokbad med Anja Røyne og Heikki Holmås som ble filmet i sofaen 

på Sunniva Eidsvoll sitt kontor på rådhuset og livestreamet på Facebook. 

✓ Gamle Oslo hadde et digitalt folkemøte om oppvekstvilkår på Grønland 11.11 med 

Marianne Borgen. 

✓ Frogner SV hadde et møte 22.10 landbruks- og distriktspolitikk med bonde, forfatter og 

statsviter Svenn Arne Lie. 

● Fylkesstyret skal avholde minst ett møte i halvåret samarbeid med et lokallag med 

fokus på et aktuelt tema i bydelen. 

FS har hatt to slike møter: Et med studentlaget og et med alle de fire Groruddalslagene 

sammen – hvor både lokallagsledere og BU-representanter var invitert. 

Medlemmene 

Medlemmene er Oslo SVs viktigste ressurs. Flere aktive medlemmer med ulik bakgrunn er 

viktig for økt oppslutning og økt politisk gjennomslagskraft. Oslo SV skal ha en mer aktiv, mer 

mangfoldig medlemsbase som kan bidra til partiets organisasjon, politikk- og 

demokratiutvikling, økt politisk gjennomslagskraft og høyere valgresultat.  

Alle med tillitsverv i Oslo SV har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og 

førstegangsdeltakere på møter i fylkeslaget. Leder og fylkesstyret, samt de mest profilerte 

https://www.facebook.com/events/3582703818463782/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A180922468616209%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22active_posts%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2991558024404797/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A180922468616209%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22active_posts%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://fb.watch/3ubOCtEol4/
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medlemmene våre, har et særlig ansvar for å hilse på nye medlemmer eller medlemmer de 

ikke kjenner fra før.  

Lokallagenes medlemsansvarlige skal ha faste rutiner for oppringing av nye medlemmer. FS- 

kontaktpersonen må følge opp dette arbeidet, og sikre at medlemmer ringes dersom 

lokallaget ikke har kapasitet.  

Mål og tiltak 

● 3200 medlemmer i løpet av 2020. 

● Økt medlemslojalitet målt i gjenbetaling. 

● Flere aktive medlemmer.  

Oslo SV hadde 3103 medlemmer per 31.12 2020, så dette målet ble ikke nådd – men vi 

registrerer likevel en fremgang til tross for at all vår aktivitet har vært digital og samfunnet har 

være nedstengt lange perioder. Dette er også et år hvor det kan ha vært høyrere terskel for å 

bli aktiv, men det er igangsatt et arbeid – en medlemsundersøkelse – for å kartlegge hvilken 

kompetanse medlemmene besitter og hva som skal til for at de skal bli aktive i SV. I 2020 fikk 

vi 390 nye medlemmer og 161 utmeldinger. Antall gjenbetalinger økte med over 300 fra 

fjoråret: I 2020 var tallet 2 896. Mens det i 2019 var 2 593. 

● Alle medlemmer bli gitt mulighet til å engasjere seg politisk og organisatorisk i partiet  

Alle som melder seg inn i SV blir kontaktet av sitt lokallag. Med jevne mellomrom sendes det 

ut en oppfordring om å bli aktiv i en av Oslo SVs 10 politiske grupper. Det er også mulighet 

for å komme med tilbakemeldinger i medlemsundersøkelsen dersom medlemmer har 

interesser som enda ikke er dekket opp av en politisk gruppe. 

● Tettere samarbeid mellom sentralt, fylkeslag og lokallag om oppfølging av medlemmer 

for å sikre gode rutiner og jevnt arbeid med medlemspleie. 

Hvordan lagene tar imot medlemmer er et fast punkt på intervjuet med ny lokallagsleder. Alle 

lokallag får beskjed når noen melder seg inn eller flytter til laget. Nye medlemmer blir 

kontaktet innen den første måned etter innmelding, og får tilbud om aktivitet. Medlemspleie er 

en del av programmet når vi gjennomfører tillitsvalgtskolering. I år ble tillitsvalgtkonferansen vi 

skulle hatt i mars erstattet av en skoleringsrekke hvor blant annet «Få flere og aktive 

medlemmer i lokallaget» var et av kursene. 

● Større rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn. 

2020 har ikke vært det året vi har hatt kapasitet til å jobbe aktivt med rekruttering av nye 

medlemmer, men gjennom nominasjonsprosessen har Oslo SV nå som eneste fylkeslag i SV 

satt en kandidat med minoritetsbakgrunn, Marian Hussein, på sikker plass på stortingslisten. 

En av to byråder har minoritetsbakgrunn, Omar Samy Gamal, og bystyregruppen har når man 

inkluderer de faste vararepresentantene 7 representanter med minoritetsbakgrunn: Sarah 

Safavifard, Abdi Said, Assad Nasir, Nadya Tahir, Attia Mirza Mehmood, Gülay Kutal og 

Sulaksana Sivapatham. 

https://www.zetk.in/o/470/surveys/304
https://www.sv.no/oslo/politiske-grupper-i-oslo-sv-2/
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● Lokallagene skal invitere medlemmer til å være med på å utføre oppgaver i 

forbindelse med arrangementer og aktiviteter, og til å bidra politisk når 

de arbeider med lokale saker. Dette skal fortrinnsvis gjøres med Zetkin. 

● For å breie ut partiet skal vi arrangere aktiviteter på arenaer der vi kan møte nye 

grupper, med temaer som angår dem. 

● Vi skal lage vervekampanjer i samarbeid med medlemmer som tilhører gruppene vi 

ønsker å nå  

● Ha jevnlige arrangementer med lav terskel for deltakelse, og der sosialt fellesskap er 

et mål, ikke kun et middel. 

Koronapandemien har gjort det vanskelig for lokallagene å arrangere aktiviteter, 

vervekampanjer, breie ut partiet og avholde sosiale arrangementer. Vi kommer sterkere 

tilbake. 

● Vi skal arrangere Ny i SV-møter minst 4 ganger i året. 

Det har blitt gjennomført to Ny i SV-møter i 2020. Vi valgte å avlyse et tredje møte ettersom 

SV sentralt skulle ha et nasjonalt Ny i SV med Audun Lysbakken. 

Grupper 

Oslo SVs ressursgrupper skal være fylkeslagets tilbud til folk som er opptatt av eller har 

kompetanse på et spesielt saksfelt. Fylkesstyret har ansvar for å følge opp og sørge for at det 

finnes god ledelse og kontinuitet i gruppene og setter ned ad-hoc grupper ved behov. 

Fylkesstyret, bystyregruppa og byrådet bør i større grad enn i dag komme med konkrete 

forespørsler/oppgaver til gruppene. 

I løpet av denne perioden har Fylkesstyret etablert to nye grupper: En helsepolitisk gruppe, 

under ledelse av Berit Riise Kåkvik og en boligpolitisk gruppe, ledet at Stian Antonsen. Dette 

medfører at Oslo SV har totalt ti politiske grupper.  

Mål og tiltak 

● Etablere digitale kommunikasjonskanaler for de ulike gruppene. 

● Minst ett åpent møte i halvåret i de ulike gruppene evt. i samarbeid med 

organisasjoner som jobber innenfor deres politiske saksområder. 

Alle gruppene er på Facebook, og alle gruppene har hatt møter på zoom dette året. 

Arbeidsutvalget jobber videre med å finne en løsning på kommunikasjon til medlemmer i 

gruppene. Se for øvrig gruppenes egne rapporter helt til slutt i beretningen. 

Folkevalgte 

Det er viktig med god oppfølging og skolering av de folkevalgte Ingen skal oppleve at de 

jobber alene løsrevet fra resten av Oslo SV, men dele erfaringer og forslag. 

  

https://www.sv.no/oslo/politiske-grupper-i-oslo-sv-2/
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Mål og tiltak: 

● Alle folkevalgte skal få god oppfølging, skolering og ha tilgjengelige ressurser for å 

bedre og lette arbeidet.  

● Vi skal arrangere en større årlig konferanse for SVs folkevalgte i bydelsutvalgene (BU) 

og øvrige medlemmer av BU-gruppene i bydelene der formålet er skolering, 

politikkutvikling, nettverksbygging og erfaringsutveksling for BU-representantene. 

● Vi skal arrangere BU-forum minst 4 ganger årlig for å drøfte aktuelle saker. Det skal 

være en person i fylkesstyret eller bystyregruppa som har ansvar for å følge opp BU-

forum. 

Gunnell Sandanger har vært koordinator for BU-forum. Vi har en egen e-postliste (osv-

bu@sv.no) og en lukket Facebook-gruppe som brukes til kommunikasjon med og mellom BU-

representantene. Det har vært fire ordinære BU-forum. I tillegg har det vært enkelte felles BU-

forum med de tre byrådspartiene. Det har ikke blitt arrangert en folkevalgtkonferanse i år, 

men det har blitt avholdt en skolering for Folkevalgte med Sunniva Eidsvoll som innleder. Vi 

har også kartlagt alle ulike verv i bydelen slik at det skal bli lettere å sende ut relevant 

informasjon til de lokale folkevalgte. 

Skolering  

Oslo SV må sørge for å ha et tilbud som dekker behovene for både organisatorisk og politisk 

skolering, hos både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Lokallagene oppfordres også til å 

bruke ressursbanken, lokallagshåndboka og annet sentralt utformet materiell aktivt, og på 

grunnlag av disse utvikle en god organisasjonskultur.  

Mål og tiltak 

● Minst en gang i året skal fylkeslaget arrangere en grunnskoleringsrekke etter mal av 

opplegget som utvikles av SV sentralt. 

Dette er en av de medlemstilbudene som Oslo SV ikke har gjennomført selv, men som er 

dekket opp av det sentrale tilbudet ettersom de har gjort sine skoleringsprogram digitale og 

tilgjengelig for hele landet. 

● I høsthalvåret i mellomvalgår arrangeres det en kursrekke som har som formål å gjøre 

medlemmer trygge på både det politiske budskapet og hvordan man formidler dette. 

Kurset skal inneholde både praktiske verksted og politisk skolering, og tanken er å 

bygge nye folke- og tillitsvalgte.  

Dette er ikke gjennomført. 

● Årlig tillitsvalgtsamling etter gjennomførte årsmøter. 

Denne ble erstattet av en skoleringsrekke på zoom før og etter sommeren. Se hele 

programmet her.  

https://www.sv.no/oslo/2020/09/07/skolering-i-sommer/
https://www.sv.no/oslo/2020/09/07/skolering-i-sommer/
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Allianser og samfunnskontakt 

For å styrke partiets tillit i viktige saker og øke vår sjanse for gjennomslag må vi styrke 

samarbeidet med våre alliansepartnere. Dette arbeidet må følges opp og videreutvikles 

gjennom hele perioden  

Mål og tiltak: 

● Styrke kontakten med minoritetsmiljøer i Oslo, fagbevegelse, kvinneorganisasjonene, 

skeives organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner, friluftslivs - idretts- og 

naturvernorganisasjonene og miljøbevegelsen i Oslo, samt andre relevante 

bevegelser. 

Dette arbeidet har blitt ivaretatt av de politiske gruppene. Det har vært vanskelig å 

gjennomføre utadrettede aktiviteter og lavterskel sosiale arrangementer sammen med 

alliansepartnere, men flere av gruppene har arrangert åpne møter med innledere om aktuelle 

tema. Antirasistisk gruppe har etablert seg med en aktiv gjeng, og har blant annet deltatt i 

arbeidet sammen med en rekke andre organisasjoner for å danne ett nettverk mot 

høyreekstremisme. Dette kom i stand etter et initiativ fra Antirasistisk senter, som svar på 

flere SIAN-demonstrasjoner. 

● Spesifikke kontaktpersoner i fylkesstyret får ansvaret kontakt med relevante 

organisasjoner. 

Alle grupper har en kontaktperson i FS og gjennom dette kontakt med relevante 

organisasjoner. Karianne Heien har deltatt på alle representantskapsmøtene til LO i Oslo 

sammen med Arvid Ellingsen. 

● Alle lokallag skal ha en strategi for samfunnskontakt og kontakt med lokale 

organisasjoner og interessegrupper. 

Dette er et fast punkt på samtalen som gjennomføres mellom fadder og lokallagsleder rett 

etter årsmøtet. I år har de fleste lagene hatt nok med å holde hjulene i gang, men BU-

representantene har tatt tak i viktige lokale saker og samarbeidet med lokale grupperinger. 

Utadrettede arrangement 

Oslo SV skal være et utadvendt, inkluderende, lyttende og mangfoldig parti som inviterer folk 

med på laget. Derfor er den direkte kontakten med velgere og potensielle velgere en viktig del 

av det politiske arbeidet. Oslo SV ønsker å styrke dette arbeidet og utvikle arenaer og 

møteformer hvor vi kan få innspill og øke entusiasmen rundt vårt politiske prosjekt. 

Mål og tiltak: 

● Skape flere og større arrangementer der medlemmer og potensielle medlemmer kan 

bli kjent med Oslo SV. 

● Arrangere en stor konferanse om miljøpolitikk våren 2020. 

Dette er et arbeid som har blitt nedprioritert i koronaåret 2020. Den store konferansen ble 

først utsatt og siden avlyst. 
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Kommunikasjon og digitale plattformer  

En viktig intern informasjonskanal for Oslo SV er nyhetsbrevet som vanligvis sendes ut 

annenhver uke. I 2020 har det vært litt lengre intervaller mellom brevene. Det er sendt ut til 

sammen 17 brev, og de kan leses her.  

Sosiale medier er en av våre viktigste kommunikasjonskanaler, og brukes både til 

mobilisering, spredning av mediesaker og egenprodusert innhold på prioriterte saker.  

Ved utgangen av 2020 hadde facebooksiden til Oslo SV 6796 likerklikk. Dette var en økning 

fra 6564 i 2018, og litt mer enn en dobling fra 2015. Vi har vært opptatt av å ha en aktiv side 

med et variert innhold av lenker, bilder, memer og video. Ved noen innlegg brukte vi betalt 

spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk innlegg på Oslo SV side har en 

rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Enkelte innlegg fikk langt større spredning. 

Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. 

Førstnevnte hadde ved utgangen av året 26.365 likerklikk (opp ca 1000 i løpet av året) og har 

den desidert største facebooksiden blant byrådene etter byrådslederen. Ordfører Marianne 

Borgen hadde en enda sterkere vekst og hadde 12.859 likerklikk ved utgangen av 2020 (opp 

fra 11.187 året før). På ordførerens side har det vært gjort en målrettet innsats for flere 

videoer der ordføreren møter Oslos hverdagshelter. Disse videoene har hatt veldig god 

rekkevidde, mange reaksjoner og gitt mange nye følgere. 

Lokallagene fra hver av de femten bydelene og studentlaget har også egne facebooksider. 

Her skjer det mye solid arbeid og alle sidene har hatt en betydelig økning i antall følgere det 

siste året.  

Oversikt over antall følgere på lokallagenes facebooksider: 

 

https://www.anpdm.com/archive/0/43435B467846405C4671/454250437342435F4371
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Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv Twitter-

konto med 2990 følgere (opp fra 2861 følgere i fjor) og en Instagram-konto med 1793 følgere 

(opp fra 1621 følgere i fjor). Begge har vokst og når bredere ut enn tidligere år. 

Mål og tiltak 

• Nå nye velgergrupper ved bruk av sosiale medier og andre digitale flater.  

• Utforme og spre egenprodusert materiale og videoer for ekstern og intern 

kommunikasjon. 

Dette er en viktig del av stillingen til kommunikasjonsrådgiver, som særlig har jobbet med å 

lage videoer for byrådene og ordføreren i denne perioden. 

● Gjennomføre skolering for lokallag for mer effektiv bruk av sosiale medier. 

Både Oslo SV og SV sentralt har arrangert some-kurs for lokallag. Alle lokallag skal har en 

dedikert some-ansvarlig, som er organisert i egen facebookgruppe. 

● Bruke annonsering på sosiale medier aktivt for å nå nye målgrupper. 

● Streame møter, foredrag, debatter, taler til landsstyret og dele dette internt og 

eksternt.  

De store møtene vi har arrangert dette året har blitt streamet på youtube og/eller facebook. 

Kommunikasjonsrådgiver jobber målrettet med annonsering overfor målgrupper vi ønsker å 

nå. 

● Ta i bruk systemer som Zetkin for lavterskel-involvering av medlemmer og aktivister.  

Vi er i gang med å kartlegge medlemmer i Zetkin gjennom medlemsundersøkelsen med 

tanke på å involvere dem i både politikkutvikling og aktivisme alt etter hva de har svart her. 

Stortingsvalget 2021 

Arbeidet med Stortingsvalgkampen 2021 er allerede i gang, både politisk og organisatorisk. I 

arbeidet med Stortingsvalget 2021, vil man jobbe for at innsatsen som legges ned, også er en 

del av forberedelsene til kommunevalget 2023. SV skal bruke posisjonen i byrådet til å 

markere seg som et handlekraftig parti som setter fordeling og miljø på dagsorden og jobber 

for viktige gjennomslag for folk i Oslo. 

Mål og tiltak:  

● Løfte Oslo SVs saker på dagsorden i forkant av valgkampen. 

Dette arbeidet er i gang. 

● Kandidatene skal være godt forberedte og ha god støtte fra alle ledd i partiet. 

Kandidatene har hatt flere samlinger, og jobber også i team de har satt sammen selv. 

Kandidatene følger også en egen skolering i regi av partiet sentralt. 

● Oslo SVs stortingskandidater skal gjenspeile befolkningen og medlemsmassen på en 

god måte. 
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Nominasjonsmøtet valgte en liste som utgjør et mangfold av kompetanse og bakgrunner: Den 

har kjønnsbalanse med annenhver kvinne og mann, utenom på de øverste plassene, hvor det 

står to kvinner før to menn. En tredel av kandidatene har minoritetsbakgrunn, og nesten en 

fjerdedel innvandrerbakgrunn. Listen har et aldersspenn fra 20 til 76 år. Den har kandidater 

fra 11 ulike bydeler. Listen har flere kandidater med funksjonshindringer. Den har sterke 

profiler fra miljøbevegelsen, og listen har også flere tungvektere fra fagbevegelsen enn på 

mange år. 

● Skolering av særlig kvinner og minoriteter i forbindelse med nominasjonsarbeidet og 

kvinner på topp-kampanjen. 

Det er ikke gjennomført noen særskilt skolering av kvinner og minoriteter i forbindelse med 

nominasjonen. 

● Oslo SV skal i perioden ha politiske og organisatoriske prosesser der medlemmene, 

lokallagene og de politiske gruppene får delta aktivt med mål om systematisk 

politikkutvikling.  

Oslo SV har gjennomført tre fellesmøter med innledninger fra fem av medlemmene i 

programkomiteen, som gav medlemmene mulighet til å bidra i programprosessen. 

Fylkeslaget arrangerte et eget repskap om programmet og tilrettela også for egne møter om 

programmet i lokallagene og de politiske gruppene. 

● Oslo SV skal utarbeide valgkampstrategi for valgkampen som skal vedtas på årsmøtet 

i 2021.   

I juni nedsatte fylkesstyret en forberedende valgkampgruppe bestående av: Arun Ghosh 

(leder), Attia Mirza Mahmood, Kristian Kindt, Anniken Gurijordet, Åsmund Strand Johansen, 

Karin Harnæs, Viktor Moe Hegerberg, Stine Solvoll Navarsete og Jens Aas-Hansen. Målet 

med den forberedende valgkampgruppens arbeid var at vi skulle komme i gang tidlig, og at 

den strategiske planen og den praktiske gjennomføringen av valgkampen er klar til å vedtas 

på årsmøtet 2021.  

 

Rapport fra Fylkesstyrets politiske grupper 

Rapport fra kulturpolitisk gruppe 

Oslo SVs kulturpolitiske gruppe ledes av Erlend Tynning Larsen og består av ca. 50 personer 

som er spesielt opptatt av kunst- og kulturpolitikk. Gruppa jobber for å utvikle og synliggjøre 

Oslo SVs kulturpolitikk gjennom innspill til programprosesser, budsjettforhandlinger og ved å 

arrangere møter og seminarer. 

Som mange andre startet vi 2020 offensivt. På vårt møte 25.02. planla vi et større 

kulturpolitisk seminar med flere innledere i juni og satt ned et AU bestående av Erlend 

Tynning Larsen, Hans Ole Rian og Astrid Rommerud som skulle jobbe med dette. Vi søkte 

SVs organisasjonsfond og fikk midler til dette. Innledere ble invitert og vi ønsket å bruke Vega 

Scene som lokale. Så kom 12.03. og vi innså etter hvert at dette ikke ville la seg 

gjennomføre.  
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Deretter ble det dessverre et hull i våre aktiviteter som varte til november. Da hadde vi et 

større innspillsmøte om byrådets budsjettutkast. Hele 17 aktører og organisasjoner innen 

kulturlivet kom. Dette dannet grunnlaget for hvordan vi ønsket at Oslo SVs 

budsjettforhandlere skulle prioritere å jobbe videre. Våre prioriteringer ble tatt på alvor og 

innarbeidet i det endelige budsjettet. 

Nå har vi vendt oss til å arrangere digitale møter og har faste møter annenhver måned der 

kulturbyråden stiller og tar for seg aktuelle saker på kulturfeltet i tillegg til en ekstern innleder 

på hvert møte. 

Rapport fra faglig gruppe 

Faglig gruppe er relativt ny og har fungert i underkant av ett år. I løpet av året har det vært 

avholdt flere møter, men pandemien ble kun ett møte avholdt fysisk. Gruppa har sju 

medlemmer.   

Følgende saker ble behandlet i løpet av året:   

• Innspill til kandidater til stortingslista  

• Arbeid med nytt arbeidsprogram  

• Sak om brudd på AML i Oslo kommune  

• Pandemien og hjemmekontor  

• Innspill til Grønn Ny Deal  

I sakene om Grønn Ny Deal, arbeidsprogram og forslag til kandidater ble også faglig nettverk 

kontaktet for innspill.   

Rapport fra internasjonal gruppe 

I 2020 hadde gruppen ett åpent arrangement i samarbeid med Kvinnegruppen i form av en 

samtale med Karin Andersen om flyktningsituasjonen i Europa den 5.2. Utover det ble 

gruppen sterkt preget av kornoasituasjonen. Vi har deltatt i møter i regi av Norges Sosiale 

Forum for å avgjøre skjebnen til Globaliseringskonferansen og levert én uttalelse til 

Landsstyret i SV via Internasjonalt Utvalg nasjonalt. Denne ble vedtatt med tittelen «SV 

krever øyeblikkelig handling for demokrati og menneskerettigheter i Hongkong». 

Rapport fra helsepolitisk gruppe 

På Oslo SVs årsmøte i 2020 ble ønsket om en helsepolitisk gruppe født. Oppstarten tok sin 

tid, men utpå høsten innså initiativtakerne til gruppa at oppstarten måtte bli digital. Gruppa ble 

godkjent av Oslo fylkesstyret og 7.oktober 2020 hadde vi oppstartsmøte på Zoom for Oslo 

helsepolitiske gruppe. I den forbindelse hadde vi også en temadel om sykehusplanene i Oslo. 

5. november hadde vi temamøte om dødshjelp. Til begge temamøtene inviterte vi eksterne 

innledere, men til møtet om dødshjelp var også Nicholas Wilkinson med som innleder.  

Planen var å få etablert et arbeidsutvalg inne utgangen av 2020, men det rakk vi ikke. Det 

kom først på plass nylig den 28.01.21 og med det møtet også et lederbytte fra Per Øyvind 

Grønningsæter til Andrea Smedsgård Sundal. 

Vår ambisjon for gruppa er å bli mer kunnskapsrike, dyktiggjøre deltakerne i nettverket på 

helsepolitikk, skaffe oss mer kunnskap og bidra til å påvirke SVs gjennomslag i 

helsepolitikken, i bydelene, i Oslo og nasjonalt. Vi ønsker å bli høringsinstans for Oslo SV i 
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helsepolitiske spørsmål. Vi vil også forsøke å bidra i programarbeid når det er aktuelt. Og ikke 

minst, bidra i den kommende valgkampen! En av våre viktigste saker i stortingsvalgkampen 

vil være å løfte fram motstanden mot sykehusplanene for Oslo og få resten av landet til å 

forstå at dette ikke bare er en Oslo-sak, men en sak som angår hele landet!  

For å bidra til dette målet er planene for det kommende året å ha en rekke møter med 

innledere til faglige temaer innenfor helse og velferd. Der det er naturlig ønsker vi å legge til 

rette for møter der vi også kan ta opp saker i grenseland mot andre politikkområder, slik som 

klima, velferd og rus. Totalt planlegger vi ca. 8-9 møter årlig. Vi planlegger å bruke innledere 

både fra SV og eksterne. Vi har også en egen facebook-gruppe (Oslo SV - Helsepolitisk 

gruppe) der vi legger ut nyhetssaker og informasjon om våre arrangementer og der vi kan 

dele informasjon. Vi håper vi skal få opp aktiviteten på siden i det kommende året. 

Vi jobber med å lage en standardtekst som vil sendes til nye medlemmer per e-post, hvor det 

ønskes velkommen, informeres om aktuelle temaer/arrangementer, samt invitasjon til å 

melde seg inn i Facebook-gruppa. Enn så lenge er det mulig å melde sin interesse for gruppa 

ved å kontakte Andrea Smedsgård Sundal (andrea.smedsgard@gmail.com / 90288747) eller 

via Oslo SV sine nettsider; Politiske grupper.  

Rapport fra kvinnepolitisk gruppe 

Kvinnegruppa ble i 2020 ledet av Margrethe Gustavsen  

8 mars arrangerte vi frokost og plakatverksted for feministiske partikamerater. 

Gjennomsnittsalderen bar preg av at noen i risikogruppene ikke ville delta på grunn av 

korona. Vi var usikre på om vi skulle ha fysisk arrangement, fordi flere byer hadde avlyst, men 

landet på at vi skulle det så lenge toget ikke ble avlyst. 

I mai jobbet vi opp mot eget parti og Nicholas Wilkinson for å få en best mulig ny 

bioteknologilov. Vi fikk igjennom at alle gravide skal kunne ta NIPT-testen i Norge, men ikke 

at det skal være gratis også for de under 35 år.  

Ellers ble året preget av koronarestriksjoner og leders graviditet og fødsel. 

I høst hadde vi en åpen diskusjon om feminisme i partiprogrammet, som ble fulgt opp av 

møte i kvinnegruppa hvor vi formulerte endringsforslag. 

Rapport fra miljøpolitisk gruppe 

Aktiviteten i Oslo SVs miljøgruppe har i 2020 i stor grad handlet om programarbeid. I mars 

arrangerte vi en digital samtale med Torgeir Knag Fylkesnes om SVs Grønn Ny Deal. 

Samtalen ble ledet av Gunnell Sandanger. Mange av miljøgruppas medlemmer deltok og 

hadde også spørsmål til Fylkesnes, som det ble åpnet for avslutningsvis. I april hadde 

miljøgruppa første møte om innspill til nytt partiprogram. Også her var det mange som deltok, 

og det var aktive diskusjoner i gruppa om medlemmenes forhåndsinnsendte forslag til 

endringer i gjeldende program. Det ble sendt inn en rekke innspill fra miljøgruppa. I november 

hadde vi et innledende møte om innspill til programkomiteens førsteutkastet til nytt 

partiprogram, der Kari Elisabeth Kaski presenterte miljødelene i utkastet. Mange medlemmer 

deltok og hadde spørsmål til Kaski etter hennes innledende presentasjon. Det ble deretter 

arrangert et andre møte, der vi med utgangspunkt i medlemmers forslag diskuterte hva som 

skulle være miljøgruppas innspill til programutkastet. Det var mange som deltok og det ble 

mailto:andrea.smedsgard@gmail.com
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gode diskusjoner, og en rekke innspill ble sendt inn fra miljøgruppa for behandling i Oslo SVs 

representantskap Flesteparten ble vedtatt av fylkeslaget og sendt videre til behandling på 

landsmøte.  

Av andre aktiviteter hadde vi i juni planlagt en sykkelaksjon for å markere verdens miljødag, 

men på grunn av dårlig vær og få syklister inviterte vi i stedet til søppelplukking sammen med 

Gamle Oslo SV. I september kom miljøgruppa med innspill til bestilling fra stortingsgruppa om 

tips til «Grønn New Deal-bedrifter» i Oslo og omegn. Miljøgruppa har også en egen 

Facebook-gruppe, der medlemmene gjennom året har delt en rekke nyhetssaker, 

arrangementer arrangert av andre ol. som kan være interessant for andre medlemmer i 

miljøgruppa. Miljøgruppa har også fått en del nye medlemmer, og alle får en e-post der de 

ønskes velkommen, informasjon om hva som skjer fremover, oppfordring til å melde seg inn i 

Facebook-gruppa, og si ifra om de ønsker e-post om arrangementer (hvis de ikke har 

Facebook eller ikke ønsker å melde seg inn i Facebook-gruppa). 

Rapport fra Eldrepolitisk gruppe 

Eldrepolitisk gruppe har hatt 10 møter i gruppa og en sommeravslutning. Flere av disse har 

måttet være på Zoom, som har hindret noen fra å delta. I tillegg har vi hatt følgende møter 

med folk utenfra gruppa: 

− Åpent møte i Oslo SV om «Boligpolitikk – også for de eldre» Innledere fra OBOS, 
NOVA, Trine Dønhaug, SV representant i byutviklingskomiteen og Ingunn Gjerstad fra 
Oslo LO. 

− Med SVs representant og vararepresentanter i Helse- og sosialutvalget i bystyret 

− Representanter fra Oslo Pensjonistforbund om bl.a. utbygging av velferdsteknologi i 
Oslo 

− Eldrebyråd Robert Steen om «Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov» 

− Sunniva Holmås Eidsvoll, Marianne Borgen og Kari Elisabeth Kaski om eldrepolitiske 
saker til valgkampen og forankring av eldrepolitikk i representantskapet. 

Gruppa har sendt forslag til uttalelse til fylkesårsmøtet om «Boligpolitikk og eldre». Uttalelsen 

ble vedtatt med mindre endringer.  

Mye av arbeidet har vært innspill til nytt arbeidsprogram for SV. I første omgang ble det spilt 

inn forslag til nytt kapitel om eldrepolitikk og bedt om at dette politikkfeltet flyttes fra 

helsepolitikken til velferdspolitikken. Videre har vi sendt inn kommentarer til 

representantskapets behandling før jul, hvor vi mente at eldrepolitikken har fått liten plass i 

programforslaget. 

Gruppa har jobbet med å skaffe oppdatert informasjon og gi anbefalinger på tre 

politikkområder som er viktig for eldre. Notatene kan være grunnlagsmateriale til SV-

representanter i arbeidet med budsjett og eldrepolitiske tiltak på bystyrenivå, i bydelene og i 

eldrerådene, og er oversendt SV- representantene i Helse- og sosialutvalget og fylkesstyret.  

Informasjonen er hentet fra nettet og i samtale med ulike personer med kompetanse og 

erfaring på de aktuelle områdene. Notatene er grundig diskutert i gruppa. 

Temaene for notatene er:  

− Helsehusene 

− Seniorsentrene 

− Eldres behov i ny boligpolitikk 
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Gruppa har sendt et begrunnet spørsmål til Stortingsgruppa om videreføring av Nasjonalt 

program for velferdsteknologi som skulle avsluttes i 2020. Dette ble tatt opp og vi fikk svar fra 

Helse- og sosialministeren. Programmet videreføres i Statsbudsjettet for 2021. 

I oktober fikk vi henvendelse fra Nicholas Wilkinson om å komme med et innspill på en 

«spenstig» eldrepolitikk til Stortingsgruppa. Gruppa har jobbet med et notat som ble 

oversendt i januar og lagt ut på facebookgrupper i SV nettverk. 

Gruppa har også diskutert notater og klarlagt synspunkter knytta til sykehjem og brukervalg.  

Det er ikke etablert egen Facebookgruppe for gruppa ,da ingen har ønske om å administrere 

en slik gruppe.  

Gruppa har pr. 1.1.2021 15 medlemmer, men ikke et etablert AU. Leder og kontaktperson er 

Mette Kolsrud. 

Rapport fra Skole- og utdanningspolitisk gruppe 
 

Skolegruppa i Oslo SV starta 2020 med å jobbe fram et forslag til uttalelse som ble fremma 

for årsmøtet, og som blei vedtatt av årsmøtet i Oslo SV mars 2020. I den forbindelse fikk vi 

også en kronikk på trykk i Dagbladet. Like etter blei Norge stengt ned grunnet 

koronapandemien, og aktiviteten i gruppa blei lavere enn planlagt. 

I hovedsak har skolegruppa i 2020 jobba med SV sitt arbeidsprogram som skal vedtas på 

landsmøtet i 2021. Høsten 2020 har skolegruppa også hatt et møte med Oslo SV sine 

representanter i driftsstyrene på skolene. Dette møte ble brukt til erfaringsdeling, og for at 

representantene kunne bli bedre kjent med hverandre. Vi ser for oss at skolegruppa kan bli et 

sted hvor driftsstyrerepresentantene kan møtes for erfaringsdeling og mer. 

Skolegruppa har høsten 2020 også jobbet med ny inntaksordning for videregående skole.  

Gruppa består av 21 medlemmer og ledes av Assad Nasir. 


