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Protokoll fra RS 1/2021 Oslo SV  

Dato: Tirsdag 26.01 2021 
Tid: 18:00 
Sted: Zoom 

Sunniva Holmås Eidsvoll åpnet møte. 

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Sak 2/2021 Godkjenning av protokoll  

Vedtak:  Protokollen ble godkjent. 

Sak 3/2021 Valg av ordstyrere og referent, samt valg av redaksjonskomiteens innstilling.  

Vedtak:  Karianne Hansen Heien og Steinar Heldal ble valgt som ordstyrere og Ane Fidjestøl 

   referent. 

Repskapet godkjente FS innstilling på en redaksjonskomite for uttalelsene bestående 

av Karin Harnæs (leder), Arvid Ellingsen, Maylen Mago Pedersen Carl Morten 

Amundsen og en representant fra Oslo SU. 

Det ble gjennomført et minutts stillhet i anledning 20års markeringen av drapet på 

Benjamin Hermansen. 

Sak 03/21: Levekår i byer — Gode lokalsamfunn (diskusjonsak) 

Frank Jenssen, leder av levekårsutvalget (NOU 2020:16), innledet. 

Taleliste: Erlend Tynning Larsen, Gülay Kutal, Sidsel Fjelltud, Kari Elisabeth Kaski, Gry Bruland 

Larsen, Ørn Terje Foss, Inga Marte Thorkildsen, Per Botolf Maurseth, Cato Brunvand 

Ellingsen, Omar Samy Gamal, Sapko Eceragic og Arvid Ellingsen. 

Frank Jenssen svarte på spørsmål og oppsumerte debatten. 

Sak 04/21: Spørrehalvtime (diskusjonssak) 

Inga Marte Thorkildsen orienterte om koronasituasjonen og høring 

omutdanningsetaten. Maylén Mago Pedersen stilte spørsmål og Åsmund Strand 

Johansen svarte. 

Pause 

Sak 5/2021 Uttalelse om arbeidsliv: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv 

Ørn Terje Foss la frem Gamle Oslo sitt forslag til uttalelse og Sunniva Holmås Eidsvoll 

la frem fylkesstyrets helhetlige endringsforslag. 

 
Uttalelse fremmet av styret i Gamle Oslo SV 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-16/id2798280/
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Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv 

Etter mange års borgerlig styre har det utviklet seg en ukultur i kommunens organisasjon med 
manglende respekt for arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, midlertidige ansettelser og 
prinsippet om at heltidsstillinger skal være regelen. I tillegg har privatisering, anbud og bruk av 
bemanningsbyråer bidratt til å svekke det organiserte arbeidslivet og ivaretakelsen av arbeidstakeres 
rettigheter. 

For SV og fagbevegelsen har det vært en viktig sak å forsvare arbeidsmiljøloven mot høyresidens 
forsøk på å svekke og uthule loven. Når vi styrer byen, burde en målsetning om å ha nulltoleranse for 
brudd på arbeidsmiljøloven være en selvfølge. Sannsynligheten for helseskade ved mindre og 
kortvarige overskridelser av grensene for tillatt arbeidstid og overtid er små, men signaleffekten ved 
å forsvare at dette er akseptabelt og greit er svært skadelig, og gir signaler om at hver enkelt ansatt 
og leder med personalansvar sjøl kan vurdere om andre bestemmelser og prosedyrer skal følges eller 
ei. 

Oslo SV ber byrådet vise handlekraft og iverksette synlige og virkningsfulle tiltak for å rydde opp i 
ukulturen i kommunen og innføre en klar nulltoleranse for brudd på arbeidsmiljøloven. Vi forventer 
at tiltakene synliggjøres gjennom budsjettvedtak for å styrke grunnbemanningen og bygge opp 
kommunale vikarpooler i de berørte etater, at ledere med personalansvar og 
tillitsvalgte/verneombud får nødvendig opplæring i arbeidstidsbestemmelsene, at alle enheter hvor 
det blir behov for overtid utover de alminnelige overtidsgrensene inngår avtale med de tillitsvalgte 
om utvidet grense før ekstra overtid benyttes, at det reageres mot ledere og ansatte som bevisst 
unnlater å følge bestemmelsene og at eventuelle avvik som oppstår blir behandlet i 
arbeidsmiljøutvalg og ikke lukkes uten at tiltak for å hindre gjentagelser blir igangsatt.  

_________________________________________________________________________ 

Innstilling fra Fylkesstyret til repskapet: 

 

Helhetlig endringsforslag fra Fylkesstyret til representantskapet  

Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv 

Etter valget i 2015 fikk venstresiden for første gang på over 18 år ansvaret for å styre byen. Gjennom 
mange år med skiftende høyrebyråd ved roret var det ført en politikk med manglende respekt for et 
organisert og anstendig arbeidsliv i byen vår. Eksempler på dette er omfattende brudd på 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og 
deltidsstillinger. I tillegg styrte høyresiden byen gjennom privatisering av tjenester, utstrakt bruk av 
anbud og bemanningsbyråer, dette bidro til å svekke det organiserte arbeidslivet og ivaretakelsen av 
arbeidstakeres rettigheter. 

Med SV og det rødgrønne byrådet har det blitt iverksatt en omfattende snuoperasjon. Vi har innført 
Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, satt i gang prosjekt for heltidskultur, styrket bemanningen i 
hjemmetjenestene med 500 stillinger, satt foten ned for kommersielle aktører innen barnehager, 
barnevern og sykehjem, avfallsinnhentingen i byen er tatt tilbake i kommunal regi og vaktmesterne 
på skolene har blitt ansatt i kommunen.  
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Den siste tiden har det vært stor offentlig oppmerksomhet om brudd på arbeidsmiljøloven. Det er 
bra og viktig. Gjennom mange år har det vært for lite fokus på hvordan offentlige virksomheter 
sørger for at timelister og skiftordninger er i tråd med loven. Allerede i 2012 fant Arbeidstilsynet at 
kommunen ikke hadde et tilfredsstillende system for oppfølging og overvåking av arbeidstid for alle 
ansatte. Det rødgrønne byrådet har iverksatt en betydelig snuoperasjon for å få ned bruddene på 
arbeidstidsbestemmelsene. Antall brudd har blitt vesentlig redusert fra perioden de borgerlige styrte, 
og frem til i dag. Økt lederoppmerksomhet, kompetansebygging, bedre planlegging av oppgaver og 
turnus er noen av de konkrete tiltakene som har bidratt til å redusere antall brudd. Men vi er ikke i 
mål. 

For SV og fagbevegelsen har det vært en viktig sak å forsvare arbeidsmiljøloven mot høyresidens 
forsøk på å svekke og uthule loven. Når vi styrer byen har vi en målsetning om null brudd på 
arbeidsmiljøloven. Sannsynligheten for helseskade ved mindre og kortvarige overskridelser av 
grensene for tillatt arbeidstid og overtid er små i hvert enkelt tilfelle, men det er likevel uakseptabelt 
for Oslo kommune som arbeidsgiver. Oslo SV ber byrådet vise handlekraft og iverksette flere synlige 
og virkningsfulle tiltak for å komme i mål med snuoperasjonen i kommunen, med mål om null brudd 
på arbeidsmiljøloven.  

Oslo SV vil: 

• bygge opp kommunale vikarpooler og styrke grunnbemanningen der dette er nødvendig 

• at ledere med personalansvar og tillitsvalgte/verneombud får nødvendig opplæring i 
arbeidstidsbestemmelsene samt nødvendige verktøy og rutiner for å følge dette opp 

• at alle enheter hvor det blir behov for overtid utover de alminnelige overtidsgrensene inngår 
avtale med de tillitsvalgte om utvidet grense før ekstra overtid benyttes 

• at eventuelle avvik som oppstår blir behandlet i arbeidsmiljøutvalg og ikke lukkes uten at 
tiltak for å hindre gjentagelser blir igangsatt.  

  Karin Harnæs la frem redaksjonskomiteens innstilling. 

 

Taleliste: Arvid Ellingsen, Sapko Seceragic, Atgeirr Flø Rasmussen, Per Botolf Maurseth, Maylén 

Mago Pedersen og Sunniva Holmås Eidsvoll. 

Forslag:  Fremmet av Sunniva Holmås Eidsvoll:  

Saken utsettes til neste møte. Det nedsettes en gruppe bestående av representanter 

fra både forslagsstillerne og fylkessytert som jobber for å fremme en omforent 

uttalelse. 

Vedtak:  Både forslagsstiller og fylkesstyre trakk sine forslag. Eidsvolls forslag ble vedtatt. 

Sak 06/21:  Uttalelse fremmet av Frogner SV (vedtakssak) 

Representantskapet gikk rett på debatt uten noen videre presentasjons av Frogner 

SVs forslag til uttalelse: Ufravikelig støtte til FNs atomvåpenforbud 

Karin Harnæs la frem redaksjonskomiteens innstilling. 

 

Taleliste: Tom Rellsve, Sunniva Eidsvoll, Atgeirr Flø Rasmussen, Einar Braathen, Hanne Lyssand, 

Marianne Borgen, Carl Morten Amundsen, Per Botolf Mauseth, Ann Nordal,  

file:///C:/Users/AneFidjestÃ¸l/Dropbox/Oslo%20SV/RS/2021/Sakspapirer/RS%201_2021/Redaksjonskomiteens%20innstilling%20til%20uttalelsene.pdf
https://oslo.sv.no/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Sak-06_21-Ufravikelig-st%C3%B8tte-til-FNs-atomv%C3%A5penforbud.pdf
file:///C:/Users/AneFidjestÃ¸l/Dropbox/Oslo%20SV/RS/2021/Sakspapirer/RS%201_2021/Redaksjonskomiteens%20innstilling%20til%20uttalelsene.pdf
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Forslag:  Fremmet av Amundsen: Tittelen endres til «Full støtte til FNs atomvåpenforbud». 

Vedtak: Redkoms innstilling ble vedtatt, med unntak av Red 2, som ble trukket til fordel for 

Amundsens forslag. Helheten i uttalelsen ble vedtatt. 

Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 26.01 2021 

Full støtte til FNs atomvåpenforbud 

Oslo SV krever at Regjeringen umiddelbart signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og samtidig 
starter samtaler med allierte og partnerland om signering av denne. 

FNs atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av 
kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å 
ratifisere. 

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal 
lov til å ikke utvikle, teste, produsere, bli forsvart av eller i det hele tatt å politisk støtte bruken 
av atomvåpen. 

Oslo SV mener at Norges medlemskap i NATO ikke er til hinder for å tilslutte seg traktaten. Norge vil 
dermed tydeliggjøre at bruk av Atomvåpen i krigsøyemed er en forbrytelse mot menneskeheten og 
trur vår felles framtid. 

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer 
aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned 
betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

Tvert imot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke 
videreføres. 

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre 
politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen. 

Oslo SV krever at en rødgrønn regjering etter valget skal signere FNs atomvåpenforbud. 

 

Sak 07/21:  Fordelingsnøkkel for Landsmøtedelegasjonen (vedtakssak) 

Eidsvoll la frem fylkesstyret innstilling på nøkkel for fordeling av delegater på 

Landsmøtet (med utgangspunkt i en kvote på 20 delegater fra Oslo).1 

• 2 toppkandidater 
• 3 FS 

• 2 Byråder 

• 2 BSG 

• 1 Oslo SU 

 
1 Sunniva Holmås Eidsvoll og Marian Hussein kommer utenom kvoten. 
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• 10 Lokallag (Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Østensjø, Nordre 
Aker, Frogner, Groruddalen, Vestkanten, Søndre Nordstrand).  

• De seks største lagene blir prioritert, resten trekker lodd men i to kvoter. 
• 1 Gamle Oslo SV 

• 1 Grünerløkka SV 

• 1 Sagene SV 

• 1 St. Hanshaugen SV 

• 1 Østensjø SV 

• 1 Nordre Aker SV 

• 2 til Sør og Øst (Søndre Nordstrand, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner) 
• 2 til Vest (Frogner, Nordstrand, Vestre Aker, Ullern og Studentlaget) 

De lagene som ikke blir representert blir satt opp som vara i prioritert rekkefølge etter 
størrelse, deretter kommer kandidater fra FS og BSG på annenhver plass. 

Prisen per delegat er 6.000. Laget betaler for sin delegat. 

Lokallagene bes om å nominere to LM-delegater hver med ulik kjønnsidentitet i ønsket 
prioritet innen 17. februar. Lokallagene oppfordres også til å prioritere kandidater med 
minoritetsbakgrunn. 

Taleliste: Berge, Haga, Horsberg, Bruland Larsen, Eidsvoll. 

Forslag: 

1 Tore 
Syvert 
Haga 

Kulepunkt 2 og 4, 
samt dei to siste 
underpunkta på 
kulepunkt 6.  

Endra plassane til FS til 2 og BSG 
til 1. auka 2 til 3 for dei to 
"trekke-gruppene" av mindre 
lokallag.  

Sikra betre representasjon frå 
lokallagsnivået og gje fleire lokallag 
plass i delegasjonen. Mindre topptung 
delegasjon.  

2 Sagene 
SV 

Sak 07/21 
Fordelingsnøkkel 
for LM-
delegasjonen 
linje 1-18 

Sagene SV foreslår følgende 
fordeling: Representantskapet 
vedtar følgende nøkkel for 
fordeling av delegater på 
Landsmøtet (med utgangspunkt i 
en kvote på 20 delegater fra 
Oslo).  
8 til fylkespartiet etter følgende 
fordeling:  
• 2 toppkandidater 
• 2 FS  
• 3 Byråder/Bystyregruppe  
• 1 Oslo SU   
 
12 Lokallag (Gamle Oslo, 
Grünerløkka, Sagene, St. 
Hanshaugen, Østensjø, Nordre 
Aker, Frogner, Groruddalen, 
Vestkanten, Søndre Nordstrand). 
• De seks største lagene blir 
prioritert, resten trekker lodd 
men i to kvoter.  

Sagene SV reagerer på at kuttene i 
delegatene rammer så skjevt 
sammenlignet med tidligere 
delegasjoner. I 2019 hadde Oslo SV 30 
delegater til Landsmøtet, i 2021 har vi 
20 delegater. Denne reduksjonen er på 
33%. Lokallagene skal ifølge 
fylkesstyrets innstilling kuttes med 8 
plasser sammenlignet med 2019, ca 
45%, mens fylkespartiet mister 2 
plasser sammenlignet med 2019, et 
beskjedent kutt på 20%. Dette kommer 
i tillegg til at fylkespartiet har to 
delegater som kommer utenom 
kvoten. Sagene SV reagerer også på at 
kuttene blir fremlagt uten noen form 
for diskusjon eller argumentasjon som 
forklarer hvorfor fylkesstyret mener 
det er greit å ramme lokallagene langt 
hardere enn fylkespartiet. Vi mener 
også at fylkesstyret burde lagt frem 
denne fordelingen med referanse til 
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• 1 Gamle Oslo SV  
• 1 Grünerløkka SV 
 • 1 Sagene SV  
• 1 St. Hanshaugen SV  
• 1 Østensjø SV  
• 1 Nordre Aker SV  
• 3 til Sør og Øst (Søndre 
Nordstrand, Alna, Bjerke, Grorud 
og Stovner)  
• 3 til Vest (Frogner, Nordstrand, 
Vestre Aker, Ullern og 
Studentlaget) 

tidligere delegasjoner og forklart 
endringene. Vi har derfor lagt frem 
dette alternative forslaget der kuttet er 
fordelt jevnere, der 6 kuttes fra 
lokallagene (33%) og 4 fra fylkespartiet 
(33%) sammenlignet med 2019-nivå. 
De ekstra lokallagsdelegatene går som 
ekstra lodd til Sør og Øst og Vest. Vi 
mener dette er en mer rettferdig 
fordeling mellom fylkespartiet og 
lokallagene. 

3 Kristian 
Høy 
Horsberg 

Fordeling av LM-
delegater linje 9-
10 og 18-19 

Lokallagene som trekker lodd 
omtales som gruppe 1 og gruppe 
2, heller enn "Sør og Øst" og 
"Vest". Parentesen på linje 9-10 
burde strykes. 

Lokallagene er ikke delt opp geografisk, 
men snarere etter gjennomsnittlig 
sosioøkonomisk status e.l. Nordstrand 
er lokalisert sør-øst i Oslo, og vi kjenner 
oss ikke igjen i en gruppe kalt "vest".  
Innholdet i parentesen stemmer ikke 
med systemet som skisseres under, og 
den er dessuten helt overflødig. Den 
burde derfor strykes. 

 

Vedtak: F1 ble avvist til fordel for F2. F3 ble vedtatt.  

Sak 08/21:  Sammensetning av valgkampgruppa (vedtakssak) 

  Eidsvoll la frem saken. 

Taleliste: Gry Bruland Larsen. 

Vedtak:  Valgkampgruppe for stortingsvalget 2021 
 

Kari Elisabeth Kaski, toppkandidat 
Sunniva Holmås Eidsvoll, fylkesleder og gruppeleder 
Marian Hussein, toppkandidat 
Andreas Unneland, toppkandidat 
Åsmund Strand Johansen, fra forberedende valgkampgruppe + byrådssekretær 
Kristian Kindt, fra FS + forberedende valgkampgruppe + byrådssekretær 
Anniken Gurijordet eller Liv Guneriussen, fra stortingssekretariatet 
Mina Bergem Jørgensen, Oslo SU 

De ansatte møter uten stemmerett. 

Sak 09/21:  Eventuelt 

  Ingen saker under eventuelt. 


