Vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 29.3 2022

Programkomitéen 2022
Mandat for programarbeidet
Programkomiteen og gruppene skal ta utgangspunkt i at SV er i posisjon. Gjeldende program
skal revideres, dvs. at komiteen først gjør en vurdering av i hvor stor grad det inneværende
programmet er oppfylt og hva som bør være med videre i nytt program. Komiteen skal ta
utgangspunkt i den kapittelinndelingen som finnes, men vurdere denne kritisk og kommer
med alternativ kapittelinndeling dersom det ansees hensiktsmessig. Komiteen skal også se på
nye potensielle områder og felt vi ikke har politikk på.
Komiteen skal gjennomgå relevante uttalelser vedtatt av Årsmøtet, Representantskapet og
Fylkesstyret siden forrige programprosess.
Programkomiteens vurderinger, samt innspill fra Oslo SVs politiske grupper, Bystyregruppa
og Byrådene, vil utgjøre grunnlaget for et nytt program.
De politiske gruppene skriver utkast til kapitler på sitt felt. Videre settes det ned grupper på
politikkområder vi per i dag ikke har grupper.
Gruppene leverer skriftlig forslag på sine felt innen 1. juni 2022. Disse skal i tillegg til
programkomiteens egne vurderinger og synspunkter innhentet fra lagene, Bystyregruppa og
Byrådene ligge til grunn for skisser til ulike kapitler.

Innspill fra eksterne og allierte
Programkomiteen skal ha tett dialog med organisasjoner og miljøer vi er allierte med,og
andre lag og foreninger, og lager en egen plan å innhente innspill, for åpne møter, “Gi SV
beskjed”-møter og medlemsmøter i denne perioden. Frist for innspill til første runde settes til
4. september 2022.
Programkomiteen skal sørge for at kostnadene for programforslagene blir regnet på og
vurdert i lys av kommunens økonomiske utsikter.
Programkomiteen skal sørge for at nytt programforslag har god og oversiktlig struktur, at
kapitlene har lik oppbygging, og det brukes et godt og lett forståelig språk.

Partibehandling
Partiorganisasjonen vil få tilsendt programmet på høring i tre runder.
a) Skisse til hovedprioriteringer for den kommende perioden: 17.06.2022
Programkomiteen vil i første omgang levere en skisse til hovedprioriteringer for den
kommende perioden. Her inviteres partiet til å diskutere hovedlinjer, større prosjekter, nye
og viktige områder for politikkutvikling og forslag til hovedsaker.
Debattnotatet skal diskuteres i lokallagene over sommeren og utover høsten 2022.
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b) Førsteutkast til program: 04.10.2022
I andre runde vil man få et førsteutkast som leveres fra komiteen den 4. oktober 2022.
Lokallagenes frist for innspill settes til 15. november.
c) Endelig utkast til program som sak til vedtak på årsmøtet: 15.01.2023
Endelig utkast til valgprogram blir levert fra programkomiteen innen 15. januar 2023. Dette
behandles i Fylkesstyret og lokallagene og vedtas på Årsmøtet 2023. Fristen for å fremme
endringsforslag til dette er to uker før årsmøtet.

Utforming av programmet
Programkomiteen og fylkesstyret får i oppdrag å diskutere hvorvidt programmet kan gis en
utforming/form som en del av en helhetlig profil for valgkampen 2023, hvor det også
skisseres noen hovedsatsninger eller løfter.

Fremdrift
29. mars 2022
5. april 2022
12. april 2022
1. juni 2022
17. juni 2022
4. september
4. oktober 2022
15. november 2022
15. januar 2023
To uker før ÅM
Mars 2023

Vedtak av programkomité og mandat i representantskapet
Organisering av arbeidet i komiteen
Start på Gi SV beskjed kampanje
Frist innspill fra gruppene
Frist for å fremme en skisse til hovedsaker
Frist for innspill til skisse til hovedsaker
Førsteutkast
Frist for innspill til førsteutkastet
Endelig innstilling fra komiteen
Frist for å fremme endringsforslag til det endelige utkastet
Vedtak av program på årsmøtet

Programkomiteens medlemmer
Medlemmer av programkomitéen for nytt kommunevalgprogram 2023-2027:
1. Leder: Una Pasovic, FS og Sagene
2. Nestleder: Cato Ellingsen, Søndre Nordstrand
3. Maylen Mago Pedersen, Gamle Oslo
4. Kristian Takvam Kindt, Byråd/Bystyregruppe
5. Anja Røyne, Østensjø
6. Stian Antonsen, Gamle Oslo
7. Lina Maria Karlsen, Grorud
8. Gajaen Chandrasegaram, Grünerløkka
9. Julia Giæver, Studentlaget
10. William Wessel Nore, Frogner
11. Eris Moronski, Oslo SU
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