Sak 7. Beretninger
Fylkesstyrets beretning 2021
1. Politisk oppsummering
2021 har vært et år preget av valgkamp for Oslo SV. Valgkampen startet på vårparten etter
årsmøtet, men den ble som vanlig mest intens etter fellesferien. Valgresultatet i Oslo er det
grunn til å glede seg over: SV oppnådde 13,3 %, og dette gav 3 faste representanter på
Stortinget. Det var fremgang i alle bydeler, og spesielt gledelig var fremgangen i Groruddalen
og Oslo sør som var slått fast i valgkampstrategien som prioriterte områder.
Å oppnå en så sterk representasjon på Stortinget har vi bare oppnådd en gang før, i 2001.
Det gode valgresultatet bidro til et sentrum-venstre flertall på Stortinget og en ny regjering.
Oslo hadde et bedre resultat enn resten av landet. At partiet har makt i hovedstaden, har ikke
slått negativt ut. Det kan være en av grunnene til fremgangen, at partiet nyter tillit for det det
har oppnådd. Våre viktigste saker var og er kamp mot forskjeller og klima- og naturkrisa.
Oslo-folk ser at vi leverer på dette her i byen, og vi tror dette bidro positivt også i
Stortingsvalgkampen.
I Oslo SV var det i valgkampen og ellers i året også fokus på flere andre viktige saker, bl.a.:
AKS/skole, bolig, sykehus, faglig/arbeidsliv, samferdsel og internasjonalt.
På vårparten ble det gjennomført skolering og enkelte kampanjer, men også i 2021 ble 1.
mai-feiringen redusert og gjennomført på nettet, og med noe mindre direkte involvering fra
Oslolagets side. I valgkampstrategien lå det til grunn at valgboden på Karl Johan skulle
prioriteres ned. Da pandemirestriksjonene ble fjernet og redusert utover våren, ble det klart at
det var en viss digital trøtthet og ønske om å stille opp på valgbod. Fylkesstyret gikk derfor
inn for en noe større aktivitet enn man kanskje så for seg i februar og mars. I etterkant kan
det sies å ha vært et klokt valg. Partimedlemmene har litt ulike interesser, og noen liker godt
å møte velgere ansikt til ansikt. En ny valgbod ble kjøpt inn for rimelige midler. Den ble
montert og dekorert på dugnad. Ringedugnaden var sentral i fylkeslagets valgkamp.
Lokallagene sørget for at det var stor valgkampaktivitet spredd rundt i alle bydeler. En særlig
satsing ble gjennomført i Groruddalen. En stor takk til alle lokallag og deres valgkampledere.
Det daglige organisatoriske ansvaret for fylkeslagets valgkamp ble ivaretatt av
Valgkampgruppa, valgt av årsmøtet i 2021 og med Kari Elisabeth Kaski som leder.
Valgkampgruppa styrte ressursene, foretok koordineringer og ledet mediearbeidet særlig
etter fellesferien.
Medlemsveksten har også vært markant, og alle lokallag har opplevd vekst. Fylkeslaget
hadde ved utgangen av 2021 3586 medlemmer som er en vekst på 15,6%. Aktiviteten i
lokallagene har vært god på tross av pandemien. Organisasjonen har vært tilpasningsdyktig
og har raskt tatt i bruk digitale plattformer for aktiviteten. Noen av disse aktivitetene har vært
enkle og effektive og vil sikkert fortsette å være digitale i årene framover.
Det er likevel en hunger etter å møtes og diskutere politikk. Oslopartiet er konsolidert og
synes å stå sammen bedre enn på lenge. Det gir grunnlag for fortsatt gode og åpne politiske
prosesser i partiet og ikke minst grunn til å tro på fortsatt vekst.
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2. Partiorganisasjon
Fylkesstyret
Fylkesstyret har i 2021 bestått av:
Sunniva Holmås Eidsvoll (leder)
Carl Morten Amundsen (nestleder)
Hanne Lyssand (nestleder)
Kristian Takvam Kindt
Gunnell Erika Sandanger
Assad Nasir (permisjon fra 04.11 2021)
Margrethe Gustavsen
Alejandro Decap (permisjon fra 24.06 2021)
Karianne Hansen Heien
Steinar Heldal
Karin Harnæs
Viktor Moe Hegerberg (Oslo SU)
Attia Mirza Mehmood (1. vara)
Stine Solvoll Navarsete (2. vara)
Camilla Huggins Aase (3. vara)
Fylkesstyret har i perioden avholdt 15 møter. I tillegg til faste saker som konstituering,
godkjenning av protokoller og eventuelt har følgende saker blitt behandlet:
FS 4/2021
Dato: 18.03.2021

Presentasjonsrunde (Diskusjonssak)
Evaluering av Årsmøtet (Diskusjonssak)
Organisatoriske saker: Konstituering AU, valg av RS-delegater,
fordeling av fadderlag, kontaktpersoner til gruppene og møteplan.
LS-saker
Neste FS-møte 8.4
Eventuelt: Orientering om de siste koronaendringene og loddtrekning
fra Årsmøtet.

FS 5/ 2021
Dato: 08.04.2021

Valgkampen v/ Kari Elisabeth Kaski
Den politiske situasjonen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll
Organisatoriske saker: Utvidelse av AU, Gjennomgang av arbeidsplan
og møteplan
Redusert arbeidstid (Diskusjonssak)
Første mai (Vedtakssak)
Neste FS: 20 eller 29. april

FS 6/ 2021
Dato: 29.04.2021

Den politiske situasjonen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll
Valgkampen v/ Selma Ahmetagic
Representantskapet (Vedtakssak)
Skolering for Fylkesstyret: Hva trenger dere skolering på?
(innspillsrunde)
Kampanjeuke 3.-12. Mai (orienteringssak)
Neste møte 27.5

FS 7/ 2021
Dato: 27.05.2021

Valgkampen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll
Mandat for gruppe som skal arbeide mot minoriteter (Vedtakssak)
Prosjekt Valgbod (Vedtakssak)
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Regnskap per 30.4 (Vedtakssak)
Fadders intervju med lokallag
Alkoholfri valgvake (Diskusjonssak)
Neste møte 3. juni
FS 8/ 2021
Dato: 03.06.2021

Den politiske situasjonen/valgkampen v/ Marian Hussein
Medlemmer av gruppe som skal arbeide mot minoriteter
Status på halvparten av lokallagene
Landsstyresaker
Sommerfest-komite for FS 25.6
Neste møte 24. juni
Søknad fra Arvinn Gadgil om fritak fra LS

FS 9/ 2021
Eidsvoll,
Dato: 24.06.2021

Den politiske situasjonen / valgkampen (Diskusjonssak) v/ Sunniva

FS 10/ 2021
(Diskusjonssak)
Dato: 12.08.2021

Marianne Borgen og Kristian Kindt.
Valgbod på Karl Johan (Vedtakssak)
Status på halvparten av lokallagene
Neste møte 12.8 (Vedtakssak)
Søknad om permisjon fra Alejandro Decap.
Den politiske situasjonen: Valgkampen v/ Andreas Unneland
Orientering om ny opptaksordning til VGS.
Organisatorisk status
Neste møte 2.9
Eventuelt: Regler for opphenging av plakater

FS 11/ 2021
Dato: 02.09.2021

Den politiske situasjonen/valgkampen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll
(Diskusjonssak)
Neste møte 23.9 (Vedtakssak)
Eventuelt: Harnæs ønsker å stille til 8. marskomiteen og Hva gjør vi
med valgboden.

FS 12/ 2021
Dato: 23.09.2021

Landsstyresaker
Evaluering av valgkampen, første runde (Diskusjonssak)
Innstillinger til RS 12.10
Uttalelse om streiken i kultursektoren
Eventuelt: Orientering om kommende arrangementer

FS 13/ 2021
Dato: 14.10.2021

Den politiske situasjonen v/ Andreas Sjalg Unneland
Status på regnskapet per 30.09 2021
Status på arbeidsplanen
Innspill til programmet på Folkevalgtsamlingen 27.11
Neste møte 4.11

FS 14/ 2021
Dato: 04.11.2021

Den politiske situasjonen v/ Ola Wolff Elvevold
Uttalelser til Landsstyre: Krafttak for kollektiv
Supplering av 4. vara til LS
Folkevalgtsamling lørdag 27.11
Strategisamling tirsdag 09.11
Neste FS 18.11
Eventuelt: Permisjonssøknad fra Assad Nasir og Julebord.
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FS 15/ 2021
Dato: 18.11.2021

Den politiske situasjonen v/ Sunniva Eidsvoll
Landsstyresaker
Innstillinger til RS 7.12
Gjenbetalingsdugnad
Status på folkevalgtsamlingen 27.11
Festkomite til julebordet
Saksforberedende komiteer til årsmøtet: Arbeidsplan, budsjett og
vedtekter
Neste møte 16.12

FS 16/ 2021
Dato: 16.12.2021

Den politiske situasjonen v/ Omar Samy Gamal
Nummerert brev fra revisor
Arbeidsplan 1. runde
Vedtekter 1. runde
Runde på hvem som ønsker gjenvalg og hvem som trekker seg fra FS
Status på lokallag
Møteplan frem til desember 2022
Neste møte 13.01

FS 01/ 2022
Dato: 13.01

Den politiske situasjonen v/ Audun Herning
Landsstyresaker
Repskapets forretningsorden
Innstilling til repskapet 1.2
Årsmøtesaker: Dagsorden, vedtekter, arbeidsplan og beretning.
Neste FS-møte 03.02

FS 02/ 2022
Dato: 03.02

Skolering av lokallagsledere
Nominasjonskomite
Årsmøte: Arbeidsplan
Årsmøte: Fylkesstyrets beretning 1. gang
Årsmøte: Foreløpig regnskap
Årsmøte: Budsjett 2022
Oslo SVs 8. mars arrangement
Uttalelser fremmet av FS
Neste FS-møte 17.2
Eventuelt: Kort oppsummering av forrige LS

FS 03/ 2022
Dato: 17.02

ÅM: Praktisk gjennomføring
ÅM: Konstituering, forretningsorden og dagsorden
ÅM: Innstille på alle innkomne saker (uttalelser)
ÅM: Mandat for nominasjonskomiteen
ÅM: Fylkesstyrets beretning
ÅM: Regnskap
Nedsette 1. mai komite
Grupper og nettverk

Liste over uttalelser vedtatt av Fylkesstyret
Fylkesstyret har vedtatt følgende uttalelser denne perioden.
23.09 2021: Uttalelse om streiken i kultursektoren
04.11.2021: Uttalelser til Landsstyre: Krafttak for kollektiv
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Fylkesstyrets arbeidsutvalg
Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Hanne
Lyssand (nestleder), Carl Morten Amundsen (nestleder) og Steinar Heldal (AU-medlem).
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 Ane Fidjestøl, og en kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling, Jens AasHansen. I valgkampen ansatte vi en valgkampsekretær på fulltid fra 01.02 2021 til 30.09
2021, Selma Ahmetagic, i tillegg til en valgkampmedarbeider i 40% fra 01.02.2021 til 31.08
2021, Martine Moen. I valgkampens siste fase ansatte vi i tillegg Aila Emilie og Kamaly og
Sarah Lilleberg Safavifard.

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 31.12.2021
Lokallag

Lokallagsleder

Alna SV

Heidrun Ullerud

152

Bjerke SV

Kathrine Steinvik

153

Frogner SV

Petter Sommervold

227

Gamle Oslo SV

Magnus J. Delsett

605

Grorud SV

Tale Pleym

80

Grünerløkka SV

Elin C. Ranum

503

Nordre Aker SV

Gyda Kjekshus

246

Nordstrand SV

Kristian Høy Horsberg

168

Oslo SVs studentlag

Julia Giæver

31

Sagene SV

Sidsel Fjelltun

404

St. Hanshaugen SV

Beathe Øgård

311

Stovner SV

Ageirr Flø Rasmussen

68

Søndre Nordstrand SV

Judith Kvernes

173

Ullern SV

Guro Berge

79

Vestre Aker SV

Viktoria Dahl

119

Østensjø SV

Eirik Nedrelid

254
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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 02/2021
Dato: 24.06

Valgkampen
En liten runde på status i lokallagene

LL 03/2021
Dato: 23.09

Den politiske situasjonen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll
Evaluering av valgkampen (runde med innlegg fra alle lokallagene)

LL 04/2001
Dato: 24.11

Status på valgkamp og listestilling v/ Torje Hausvik Olsen
Runde fra alle lokallagene

Representantskapet
Periodens sammensetning av representantskapet er gitt i tabell 2.
Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap
Alna
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Studentlag
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø
Totalt

3
3
5
13
2
11
5
4
2
9
6
2
4
2
3
6
80

I tillegg har våre faste stortingsrepresentanter 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 2/2021
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Dato: 19.05

Spørrehalvtime (Orienteringssak)
Hvordan løfte eldrepolitikk i valgkampen (diskusjonssak)
Innledning ved Tom Rellsve og Marian Hussein
Uttalelse: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv (vedtakssak)
Uttalelse: Det gamle Munchmuseet må bli et kultur- og aktivitetshus for barn og
unge (vedtakssak)
Plan for repskap 2021 (vedtakssak)
Godkjenning av Protokoll fra Årsmøtet 2021

RS 3/2021
Dato: 12.10

Spørrehalvtime
Evaluering av valgkampen (diskusjonssak)
Vedtak for gruppe som skal evaluere nominasjonsprosessen (Vedtakssak)
Oversendt uttalelse fra ÅM: Vold mot lærere i Oslo-skolen (Vedtakssak)

RS 4/2021
Dato: 07.12

Spørrehalvtime (Orienteringssak)
Den politiske situasjonen v/ Kari Elisabeth Kaski (diskusjonssak)
Valgkamprapporten (Vedtakssak)
Minoritetsutvalget rapport (Vedtakssak)
Valgkomite til årsmøtet (Vedtakssak)

RS 1/2022
Dato: 01.02

Spørrehalvtime (Orienteringssak)
Arbeidstidsreduksjoner (diskusjonssak)
Innledning ved Karianne Heien
Uttalelse: Vold i osloskolen
Arbeidsprogramprosessen
Evaluering av nominasjonsprosessen

Liste over uttalelser vedtatt av Representantskapet
Representantskapet har vedtatt følgende uttalelser denne perioden.
19.05.2021: Det gamle Munchmuseet må bli et kultur- og aktivitetshus for barn, unge og eldre
19.05.2021: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv
01.02.2022: Stans vold mot lærere i skolen

3. Organisatorisk
Årsmøte (foregående år) ble gjennomført digitalt, den 5.-6. mars 2021. Alle vedtak fra
årsmøtet er tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/arsmotet-2021/

Medlemmer
I likhet med forrige valgår har Oslo SV hatt en sterk vekst i medlemstallet. Mens vi i 2020
hadde en forsiktig økning på 3,7% hadde vi 31.12 2021 3586 medlemmer og en fremgang på
15,6 %. Det skyldes ikke bare økt tilstrømning, men også høyere lojalitet og andel
gjenbetalinger enn tidligere.
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Økonomi
2021 har vært et valgår – men en litt spesiell valgkamp hvor vi i deler av året har blitt
forhindret fra å drive normal utadrettet aktivitet og fysisk møtevirksomhet. Samfunnet var så å
si helt nedstengt frem til sommeren.
Dette har resultert i et lite overskudd på 63 702. Vanligvis sparer partiet penger i
mellomvalgår, og går med underskudd i valgår, men årets resultat er altså positivt og over en
million bedre enn budsjettert.
Hovedårsaken til dette er at både årsmøtet, landsmøtet og de alle fleste andre møter dette
året har blitt gjennomført digitalt, og følgelig med minimale kostnader. En annen årsak er økte
inntekter: Vi fikk blant annet valgkampstøtte fra LO via SV sentralt på 100.000 kr, økt
statsstøtte og en større andel medlemskontingent enn budsjettert. FS satte også av 500 000
til et aktivitetsfond som valgkampgruppa kunne ha som en reserve dersom det skulle oppstå
et behov, men dette fondet ble ikke rørt og føres dermed tilbake til egenkapitalen.
Dette innebærer at Oslo SVs egenkapital styrkes ytterligere, og er per 31.12.2021 på kr
3 379 597.

Medieomtale i 2021
SV har hatt relativt jevnt høy synlighet i mediene i 2021, som toppet seg i månedene før
valget, med unntak av sommermåneden juni. Ifølge Retriever er SV i Oslo nevnt i mediene 17
850 ganger i 2021, noe som er en stor oppgang fra fjoråret. Temaene for sakene vi er omtalt
mest i, sett vekk fra politikk, er økonomi og næringsliv, medisin og helse, utdanning, sosiale
forhold og natur og miljø. Dette passer godt med profilen vår, og den hyppige medieomtalen
knyttet til helse skyldes nok delvis koronapandemien.
Antall artikler som omtaler SV i Oslo fra Retriever. Fordelt på måneder.
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Politikere
I 2021 hadde vi et byråds- og lederbytte som påvirker synligheten av våre profiler. Inga Marte
Thorkildsen trakk seg i oktober som byråd, og hadde vært en svært synlig politiker for SV. I
tillegg til at Inga Marte er en profilert politiker, hadde hun også ansvar for et felt som var svært
aktuelt under korona. Dette ser vi på den brå økningen til hennes arvtaker, leder i Oslo SV
Sunniva Holmås Eidsvoll, som i siste kvartal nesten var like synlig som Marianne Borgen.
Hvorvidt denne utviklingen fortsetter i 2022, gitt negativ utvikling av antall
sykehusinnleggelser, blir veldig spennende å se.
Omar sin synlighet har vært ganske jevn gjennom året, med unntak av 3.kvartal. 3.kvartal var
generelt et svakt kvartal for alle utenom Marianne Borgen, noe som gir mening med tanke på
både sommerferie og valgkamp.

Våre fire hovedprofilers synlighet gjennom året. Tall fra Retriever.
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Kommunikasjon og digitale plattformer
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 2021 hadde Facebooksiden til Oslo SV 7 697 følgere. Dette er en økning fra
7098 følgere i 2020. 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 profilene våre. De har mulighet til å være mer
personlige og uformelle enn det Oslo SV kan. Det er i hovedsak Marianne Borgen og Inga
Marte Thorkildsen som når flest fra sine sider. Les mer om dette i bystyrets beretning. 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. Vi har fått god tilbakemelding på Marianne sin uformelle og hyggelige
facebook-side, og saker som blir delt derfra når gjerne enda bredere enn hvis den kun er delt
fra SV.

Facebook
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. Alle sidene har hatt en betydelig økning i antall følgere i 2021.
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Denne tabellen viser utviklingen av vår organiske reach, det vil si rekkevidden vår uten
annonser. Som vi ser er det en solid oppgang rundt valget, men også en liten opptur utover
høsten. Dette kan både forklares av at den parlamentariske situasjonen var i utvikling, ved
sonderinger og så budsjettforhandlinger, men også med at det er en periode det skjer mye i
bypolitikken her i Oslo. For som vi ser var det samme gjeldende samme periode året før.

I tabellen under er oversikten over hvor mange fra hver aldersgruppe vi når. Den lilla fargen
er for menn og den grønne er for kvinner (Facebook-statistikken er kun binær). Grafene er
basert på konkret antall, dersom en er spesielt interessert må man gjerne etterspørre disse.
Vi når flest kvinner i alle aldersgruppene, og når desidert flest i aldersgruppene 25-34 og 3544. Det er også en liten oppsving på kvinner 65+. Her er det verdt å merke seg hvor lave
tallene er for 18-24, og viktigheten av å nå denne gruppen med andre sosiale medier.
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Vi har også en del statistikk når det gjelder videoene våre. Vi når i hovedsak våre
egne følgere, men vi når også en del som ikke følger oss ved at lokallag og
enkeltmennesker deler videoene våre. Når det gjelder hvorvidt folk faktisk ser disse
har vi statistikk på det også. Facebook skiller mellom de som ser 3 sekunder, de som
ser 15 sekunder eller 75 prosent av videoen, og de som ser 1 minutt eller hele
videoen. Selv om statistikken kan virke demotiverende, er det en viktig påminner på
hvor høy kvaliteten på videoene vi legger ut må være for at folk skal ønske å se dem,
og at viktige poeng må komme så tidlig som mulig.

Instagram

post@sv.no | sv.no

12

Vi har ikke like mye statistikk for Instagram, fordi de kun gir innsikt i statistikk som er 90 dager
gammel. Vi kan dog fortsatt se hvem det er vi når, og denne statistikken skiller seg fra
Facebook-siden vår. Vi når fortsatt i størst grad de samme to aldersgruppene som på
Facebook, men vi når målgruppene eldre enn 44 i mye mindre grad. Vi når fortsatt heller ikke
18-25 i så stor grad som man kanskje skulle trodd.

Andre informasjonskilder
En viktig intern informasjonskanal for Oslo SV er nyhetsbrevet som vanligvis sendes ut
annenhver uke. I 2021 har det vært litt lengre intervaller mellom brevene. Det er sendt ut til
sammen 21 brev, og de kan leses her.

Det vises for øvrig til valgkamprapporten for en mer utførlig gjennomgang av medieomtalen i
valgkampen.
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Arrangementer og merkedager
Det vært vanskelig å ha aktiviteter og en markering av viktige merkedager i pandemiåret
2021.

8. mars
Det ble ikke noe fysisk markering av 8. mars, men medlemmene ble oppfordret til å komme
seg ut på de digitale gatene i stedet. Det ble laget masse delebilder med ulike feministiske
budskap som en kunne spre på sosiale medier. Og Kari Elisabeth Kaski og Marian Hussein
deltok på en digital panelsamtale med temaet: Er koronakrisen en kvinnekrise?

1. mai
Det ble heller ikke noe fysiske markeringer av 1. mai. Oslo SV droppet en egen digital
sending i år, til fordel for partiets sending med gjester i studio og rapporter fra hele landet
underveis. Det at vi hadde planlagt en stor digital kick-off for valgkampen med Kari Elisabeth
Kaski, 4. mai var også en del av vurderingen.
Fylkesstyret vedtok like fullt paroler som vi meldte inn til LO i Oslo sitt digitale tog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kulturbyen Oslo - Redd arbeidsplassene nå!
Stopp sosial dumping- forby bemanningsbransjen!
Nei til ostehøvelkutt- styrk offentlig sektor
Rettferdig grønt skifte- sikre framtidens arbeidsplasser nå!
Kortere arbeidsdag og hele stillinger- et arbeidsliv for alle(/et godt arbeidsliv)
Anerkjenn Palestina som selvstendig stat
Norge må signere FNs atomvåpenforbud
Stopp okkupasjon av Kashmir

Oslo SV oppfordret også alle medlemmer til å støtte opp om LO i Oslo sitt digitale tog og gå under
fanen: Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!

FNs klimadag 5. juni
Klimadagen inngikk som en av SVs nasjonale aksjonsdager, og Oslo SV hadde
løpeseddelutdeling over hele byen med en egen løpeseddel.

Pride
Oslo Pride ble noe begrenset grunnet smitteverntiltak, men likevel litt mer aktivitet enn
fjoråret. Pride park var åpent med stand hver dag fra 13-21 i fire dager, og SV hadde
Pride house-arrangement fysisk på Melahuset: "Europe and Africa - the impact of
international solidarity». Der ble situasjonen for skeive i Polen og Sør-Afrika tatt opp,
etterfulgt av en panelsamtale med blan andre Stian Antonsen i panelet.

FN dagen for funksjonshemmede
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Markeringen av FN dagen for funksjonshemmede ble denne gangen kun markert i sosiale
medier.

Den samiske nasjonaldagen, 6. februar
Denne dagen markerte partiet i sosiale medier. I tillegg deltok selvsagt ordføreren på det
årlige arrangementet i Rådhuset.

4. Oppfølging av organisasjons- og
arbeidsplanen
2021 har vært et år preget av valgkamp for Oslo SV. Med skolering og forberedelser på våren
– en intens valgkamp etter fellesferien – og så sonderinger med Arbeiderpartiet og
Senterpartiet på Hurdalsjøen. Den 29. september kom partiledelsen frem til at det ikke var
grunnlag for å gå videre med sonderingene. Da SV så at helheten for rettferdig fordeling, natur og
miljø ville blitt alt for svak valgte partiet å gå i opposisjon og kjemper for disse sakene i
Stortinget.
Oslo SV er fornøyd med både valgresultatet på 13,3%, og økningen av stortingsgruppa til 3
Oslorepresentanter. SV har også vært med å sikre et nytt rødgrønt flertall, selv om vi ikke
selv sitter i regjering.
Valgkampen er beskrevet i en egen rapport vedtatt av Representantskapet 12. desember
2021. Den er tilgjengelig her: https://oslo.sv.no/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/sak-30valgkamprapporten-2021-1.pdf
Arbeidsplanens overordnede og langsiktige mål finner du her. Nå følger en evaluering av
hvordan fylkeslaget har fulgt opp de organisatoriske prioriteringene i arbeidsplanen med
hovedvekt på de kokrete tiltakene i planen.

Fylkeslaget
Oslo SV har som mål at det skal være spennende og meningsfullt å engasjere seg i Oslo
SV. Alle nye medlemmer skal bli godt tatt imot, og et Oslo SV-arrangement skal oppleves
inkluderende for nye medlemmer.
Terskelen for å bidra er spesielt lav i valgår, hvor vi trenger folk til helt ulike oppgaver som å
plukke søppel langs Akerselva, sykkelaksjoner, snekre valgbod, stå på stand eller ringe både
medlemmer og velgere. For de som bruker Zetkin kan man også selv sette seg opp på
oppgaver og arrangementer uten å bli spurt. I valgkampen hadde vi totalt over 500 aktivister –
flere enn på mange år. Mange av dem deltok i sin første valgkamp, og det er grunn til å tro
dette opplevdes som både hyggelig og meningsfylt.
Oslo SVs landsstyrerepresentanter har ansvaret for å sikre at fylkeslaget får gitt innspill i
forkant av vedtak i Landsstyret, og for å spre relevante vedtak til fylkeslaget i etterkant av
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møtene. Alle fylkesstyremøter denne perioden er lagt slik at de kunne behandle
landsstyresakene. Oslo SV har fremmet en uttalelse til Landsstyret denne perioden som ikke
ble behandlet.
Oslo SV har et mål om et godt samarbeid mellom stortingsgruppa, byrådet, bystyregruppa,
landsstyrerepresentantene og fylkeslaget.
Et viktig tiltak for å oppnå dette er den årlige strategisamlingen for fylkesstyret, byrådet,
bystyregruppa, og Oslos stortingsrepresentanter som ble det avholdt 9. november på
Rådhuset. Torgeir Knag Fylkesnes innledet til debatt om SVs nye rolle som opposisjonsparti
og forhandlingspartner til en AP/sentrumsregjering. Del to av seminaret handlet om Oslo SVs
strategi frem mot neste valg og prioriteringer for neste kommunevalgperiode; med innledning
fra stortingsgruppa og Gruppeleder på Rådhuset. Til slutt var det gruppearbeid på hvilke
saker skal skulle bygge opp frem mot valgkampen og hva det blir viktig for SV å levere på i
stortinget og på rådhuset.
Stortingsgruppa, byrådet og bystyregruppas medlemmer har deltatt på alle de fire
representantskapsmøtene og men deltar også på de andre aktivitetene i fylkeslaget.
Representantskapsmøtene i Oslo SV en en viktig politisk arena for å diskutere og vedta
politikk. Hovedtemaene for representantskapene vedtas av Fylkesstyret og er en del av de
helhetlige planene og prioriteringene til fylkeslaget.
Det er et mål at lokallag, medlemmer, grupper og nettverk bidrar til å reise politiske
debatter og saker ved å levere inn uttalelser til representantskapet. Repskapet vedtok derfor
på sitt første møte en møteplan med forslagsfrister for hele perioden. På denne måten ble det
enklere for folk å planlegge og fremme forslag.
I denne perioden har
- Eldrepolitisk gruppe satt opp en sak om hvordan løfte eldrepolitikk i valgkampen?
- Gamle Oslo og Faglig gruppe har fremmet en uttalelse om at byen vår skal ha et trygt
arbeidsliv (over to repskap)
- Gamle Oslo har fremmet en sak om at det gamle Munchmuseet må bli et kultur- og
aktivitetshus for barn og unge
- Frogner har fremmet uttalelse om vold mot lærere i Osloskolen (over to repskap)
- Faglig gruppe har satt opp en diskusjonssak om 6-timersdagen
Lokallagene har hatt god kontinuitet blant representantskapsdelegatene, og gjennomfører
delegasjonsmøter i forkant av møtene.
Det er et mål at et av repskapsmøtet in perioden skal arrangeres utenfor Oslo sentrum.
Dette ble gjennomført på Furuset Forum i Alna bydel 12. oktober.
Det er også et mål at det så langt det er mulig skal legges opp til sosiale samlinger i
forbindelse med møter. Med unntak av selve valgkampen, aktivistfesten i etterkant og det ene
fysiske representantskapet på Furuset har det vært få fysiske møter og sosiale treffpunkter
dette året.
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I arbeidsplanen er det vedtatt at det hver sommer skal arrangeres en familievennlig
sommerfest for alle medlemmer i første halvdel av juni. På grunn av smittevernsituasjonen
på dette tidspunktet, ble festen flyttet til 7. august – som en avslutning av forskjellsvandringen
med partileder og stortingskandidater. Vi hadde grilling, appeller og fotballkamp i
Verdensparken på Furuset med godt over 50 deltakere i alle aldre.

Lokallagene
Som det fremgår av tabell 1 er medlemmene svært ujevnt fordelt på lokallagene. Mens de to
største sentrumslagene Grünerløkka og Gamle Oslo har ca 500 og 600 medlemmer har
Stovner og Gorud godt under 100. Det er derfor viktig å sørge for god støtte og
erfaringsutveksling lokallagene imellom.
Fylkesstyret har løpende vurdert lokalorganisasjonenes tilstand, og på bakgrunn av dette
vurdert tiltak for å styrke de lokallagene som trenger eller ønsker det. Se valgkamprapporten
for mer informasjon om hvordan de miste Groruddalslagene ble fulgt opp av både Oslo SV og
andre lokallag.
Alle lokallag har en fadder i fylkesstyret. Kontaktpersonen er bindeleddet mellom lokallagene
og fylkesstyret. Fadder inviterer til en samtale med «sin lokallagsleder» hvert år etter
årsmøtet. Kontaktperson i fylkesstyret skal være lett for lokallaget å kontakte, men også selv
ta initiativ til dialog og til å delta på enkelte styremøter, andre arrangementer og lokallagets
årsmøte.
For å bedre kontakten mellom fylkesstyret og lokallagene har Oslo SV supplert de halvårige
lokallagsledermøtene og fadderordningen med et lokallagslederforum som Steinar Heldal
og Stine Navarsete har hatt ansvar for. Dette forumet skal brukes til erfaringsoverføring
mellom lokallagene for å få ny inspirasjon og ideer. Det har så langt blitt arrangert
2lokallagslederforum.
Det var også planlagt kurs for lokallagsledere i partikultur, rolleforståelse og konflikthåndtering
i desember. Dessverre måtte dette utgå pga. smittesituasjonen og daværende restriksjoner.
Kurset vil bli gjennomført i 2022.
For å bidra til en større grad av ny rekruttering til verv i lokallagene arrangerer partiet med
jevne mellomrom en digital skolering med tittel: Er du nysgjerrig på verv i partiet? Oslo SV
har for første gang innkalt alle lokale valgkomitemedlemmer i lokallagene til en egen skolering
for å bl a ta opp hvordan vi rekrutterer nye medlemmer til lokallagstyrene.
Det har også vært planlagt et kurs for lokallagsledere, med tema som inkludering,
rolleforståelse, konfliktløsning, strategisk organisasjonsbygging og styreledelse. Dette har blitt
utsatt til etter fylkesårsmøtet.
Fylkesstyret også hatt som mål å avholde minst ett møte i halvåret i samarbeid med et
lokallag med fokus på et aktuelt tema i bydelen, men i og med at de aller fleste
fylkesstyremøter har vært digitale, har også dette punktet blitt utsatt til samfunnet åpner igjen.
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Medlemmene
Oslo SV har et mål om en større, mer aktiv og mer mangfoldig medlemsbase som kan bidra
til partiets organisasjon, politikk- og demokratiutvikling, økt politisk gjennomslagskraft og
høyere valgresultat.
En nøkkelrolle her er lokallagenes medlemsansvarlige som skal ha faste rutiner for
oppringing av nye medlemmer. Dette er et fast punkt på listen over hva fadder og ny
lokallagsleder snakker om på starten av perioden.
Målet vi satte oss om 3500 medlemmer ved utgangen av 2021 er nådd med med god margin.
Som nevnt tidligere er denne veksten også et resultat av økt medlemslojalitet målt i
gjenbetaling.
I 2021 har vi arrangert tre «Ny i SV»-møter: Et før sommeren med Sunniva Holmås Eidsvoll,
et rett før jul med Marian Hussein og et midt i valgkampen med Kari Elisabeth.
Denne valgkampen opplevde mange av lagene flere aktive medlemmer enn før. Gjennom
ringerunder på forsommeren skulle alle medlemmer inviteres til å engasjere seg politisk og
organisatorisk i partiet. Dette ble ikke gjennomført hundre prosent – men lagene som har fått
til å ta i bruk Zetkin har stor nytte av dette verktøyet til rekruttering.
Lokallagene har ansvar for at nye medlemmer blir kontaktet innen den første måned, og får
tilbud om aktivitet. Det er viktig å fortsette arbeidet med å få på plass gode rutiner og jevnt
arbeid med medlemspleie.
Oslo SV har et mål om å rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn. I valgkampen
ble det trykket opp løpesedler på språket til de største innvandrergruppene i Oslo. Det ble
også nedsatt en egen gruppe som skulle lage et ressurshefte til lokallagene med forslag til
hvordan man kan rekruttere flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Denne
gruppen laget videoer på flere språk som ble godt spredt til de største innvandrergruppene i
Oslo på sosiale medier. (Se mer om dette under eget punkt «Allianser og samfunnskontakt»).

Grupper
Fylkesstyret setter ned ressursgrupper og vedtar mandat for disse.
Oslo SVs har 11 ressursgrupper skal er fylkeslagets tilbud til folk som er opptatt av eller har
kompetanse på et spesielt saksfelt. Gruppene har hatt litt varierende aktivitetsnivå dette året.
Se gruppenes egne rapporter til slutt i beretningen.
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.
To av gruppene har satt opp saker på Representantskapet dette året. Flere grupper har
fremmet uttalelser til årsmøtet.
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Det har blitt avholdt to møter mellom FS og gruppelederne denne perioden. På disse møtene
kom det frem et ønske fra gruppene om å bli brukt mer og tettere fulgt opp fra Fylkesstyret.
Det er også et ønske om at det etableres digitale kommunikasjonskanaler for de ulike
gruppene. Dette er en oppgave det nye fylkesstyret må ta tak i.

Folkevalgte
Våre folkevalgte i bystyret og bydelsutvalg omsetter Oslo SVs politikk og prinsipper til
konkrete tiltak. 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.
Den 27.11 arrangerte vi den årlige konferansen 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. Som en del av konferansen samlet vi representanter i
komiteer innenfor sine felt, inkludert driftsstyrerepresentanter. Hovedtema på konferansen var
Budsjettarbeid, og tilbakemeldingene for deltakerne var at dette hadde vært et svært nyttig seminar.
Vi har også arrangert BU-forum 4 ganger for å drøfte aktuelle saker. Det er Gunnell
Sandanger i fylkesstyret som har ansvar for å følge opp BU-forum.

Skolering
Oslo SV skal ha et helhetlig og løpende opplæringstilbud, som sikrer at både medlemmer,
tillitsvalgte og folkevalgte settes i stand til å bidra i og styrke partiet.
Årets grunnskoleringsrekke ble slått sammen med valgkampskoleringen og ble gjennomført
digitalt to ganger i uken hele vårhalvåret. Praktiske skoleringer på tirsdager og politiske
skoleringer på søndager. Alle skoleringene startet 20:00 og varte en time. Kursholderne var
både kandidater, tillitsvalgte og ansatte.
Den årlige tillitsvalgtsamlingen ble også gjennomført digitalt over to kvelder, slik at folk kunne
velge hvilke deler av programmet de hadde behov for å delta på.

Allianser og samfunnskontakt
Oslo SV har et mål om å styrke kontakten med fagbevegelse, kvinneorganisasjonene,
skeives organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner, friluftslivs - idretts- og
naturvernorganisasjonene og miljøbevegelsen i Oslo, samt andre relevante bevegelser. På
dette feltet gjør de politiske gruppene en viktig jobb. Kandidatene har også stilt opp på 65
debatter og besøkt en rekke organisasjoner og miljøer i valgkampen, holdt appeller og deltatt
på demonstrasjoner. Leder av faglig gruppe, fylkesleder eller en av bystyrerepresentantene
har deltatt på samtlige av Oslo LOs representantskapsmøter.
Vi har også prioritert å utvikle samarbeidet med minoritetsmiljøer i Oslo, med mål om å øke
rekrutteringen fra minoritetsmiljøene til SV. Helt konkret har repskapet etablert en egen
arbeidsgruppe som laget et ressursdokument som inneholder strategiske handlingspunkter til
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hvordan Oslo SV skal bedre nå innvandrergruppene i Oslo. Ressursheftet inneholdt også
forslag til lokallagsaktiviteter for å bedre nå disse gruppene. Gruppen ble ledet av Attia Mirza
Mehmood, og fremmet saken til vedtak på repskapet 7.12.

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.
På grunn pandemien har vi ikke hatt noen fysiske åpne møter som planlagt.
Oslo SV har heller ikke arrangert egne valgmøter på andre språk enn norsk i valgkampen,
men deltatt på flere slike – og ofte etter initiativ fra SVere som er aktive i miljøet.
Etter Stortingsvalget ble det satt ned en gruppe som evaluerte Oslo SVs vedtekter, prosess
og verktøy med tanke på nominasjonsprosess og nominasjonskomiteens sammensetning.
Denne ble ledet av Steinar Heldal. Gruppen la frem konklusjoner fra sitt arbeid og forslag til
vedtektsendringer på repskapet 1. februar 2022.

Kommunikasjon og digitale plattformer
All informasjon fra Oslo SV skal motivere, informere, inkludere og aktivisere medlemmer og
sympatisører. Se eget kapittel på dette området lenger fremme i beretningen.

Stortingsvalget 2021
Forberedende valgkampgruppe ble ledet av Arun Ghosh og bestod av Stine Navarsete,
Åsmund Strand Johansen, Kristian Takvam Kindt, Karin Harnæs, Attia Mirza Mehmood,
Anniken Gurijordet og Viktor Moe Hegerberg. Jens Aas-Hansen var sekretær. Gruppa hadde
sitt første møte 16. juni 2020. Deretter kveldsmøter en gang i måneden utover høsten samt
to heldagsmøter rundt årsskiftet for å ferdigstille tekst til strategien. Vi hadde tidlig en
disposisjon for valgkampstrategien og alle medlemmene av gruppa fikk velge hvilke kapitler
de ønsket å jobbe spesielt med. Mellom møtene fikk hvert medlem skriveoppgaver eller
researchoppgaver. På grunn av pandemien var de fleste møtene heldigitale.
Valgkampsekretær, Selma Ahmetagic, hadde ansvar for å informasjonsflyten til, og
oppfølging av, lokallagenes valgkampansvarlige. Alle lokallagene utarbeidet en egen
valgkampplan for sin lokale valgkamp.
I løpet av våren fikk alle lokallag tilbud om et møte med en av toppkandidatene på
Stortingslista for å drøfte mulige utspill med lokalt utgangspunkt/lokal forankring, og/eller
gjennomføre et besøk til aktuell organisasjon/lag/forening/miljø i bydelen. Dette var det ikke
så stor respons på, men alle lagene fikk besøk av kandidater minst en gang i den intense
delen av valgkampen.
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Lokallagene fikk jevnlig tips til valgkampaktiviteter som kunne gjennomføres under
korona-restriksjoner og råd om hvordan man burde håndtere den til enhver gjeldende
situasjonen.
I etterkant av SVs landsmøte hadde Oslo SV en felles valgkamp-kick off for hele
fylkeslaget: Direktesendt valgkampåpning med Oslo SV! Dette skjedde i form av et talkshow
ledet av Kari Elisabeth Kaski med gjester i studio, live-rapportering fra lokale aksjoner og
kulturinnslag.
Oslo SV skal ha politiske og organisatoriske prosesser der medlemmene, lokallagene og de
politiske gruppene får delta aktivt med mål om systematisk politikkutvikling. Alle
gruppene er åpne for de som ønsker å engasjere seg, og alle medlemmer har tale og
forslagsrett i representantskapet. Dette er eksempler på to åpne og inkluderende møteplasser
som gir vanlige medlemmer muligheter for å påvirke den politikken som føres.

Rapport fra Fylkesstyrets politiske grupper
Rapport fra kulturpolitisk gruppe
Oslo SV´s 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 SV´s kulturpolitikk gjennom innspill til programprosesser, budsjettforhandlinger og ved å
arrangere møter og seminarer. Gruppa har et AU som har bestått av Hans Ole Rian, Carl
Morten Amundsen, Astrid Rommerud og Erlend Tynning Larsen.
2021 har på lik linje med 2020 vært preget av digitale møter. Kulturpolitisk gruppe hadde et
aktivt første halvår med flere møter der vi også fremmet uttalelsen «Kulturpolitisk offensiv i
kjølvannet av koronaen» som ble vedtatt på Oslo SV´s årsmøte. Vi fremmet også en uttalelse
til landsmøtet, «Kulturskoleloven må styrkes og bevares i opplæringsloven» Denne ble
videresendt landsstyret, da landsmøtet ikke behandlet uttalelser grunnet digitalt møte.
Vi hadde 3 medlemsmøter med innledere før sommeren: Kristi Stedje innledet om
musikkterapi i eldreomsorgen. Irene Bjørnnes innledet om fremtidens kulturskole med
utgangspunkt i kulturskolen i Kongsberg. Sunniva Holmås Eidsvoll innledet om Oslo
kommunes nye arkitekturpolitikk.
I valgkampen fikk vi trykket en egen kultur-flyer. Gruppa var også medarrangør på et stort
kulturpolitisk arrangement, «Kulturfest» i Torshovparken med konserter og appeller sammen
med Sagene SV, Grünerløkka SV og St Hanshaugen SV.

Rapport fra faglig gruppe
Faglig gruppe har kun møttes digitalt i året grunnet pandemien. Gruppa har sju medlemmer.
Følgende saker ble behandlet i løpet av året:
▪
▪

Arbeid med saker til årsmøtet
Sak om brudd på AML i Oslo kommune
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▪
▪
▪
▪

Valgkamp
Planlegging av åpent møte (utsatt grunnet nedstengning)
Organisering av gruppa- diskusjon om hvordan arbeid kan organiseres best mulig og
forventninger til gruppas medlemmer
Sak om redusert arbeidstid til representantskapet

Rapport fra helsepolitisk gruppe
I januar hadde vi møte i AU og planla året, vi ble enige om å prioritere fag- og
informasjonsmøter frem til sommeren, og avvente videre grunnet valgkamp og valg. I februar
hadde vi nettbasert møte for medlemmer med tema BPA-ordningen og hadde innlegg fra
Vibeke Melstrøm; generalsekretær i Uloba, Camilla Aase og Cato B. Ellingsen begge fra SV.
Møtet var åpent for medlemmer fra hele landet. I april hadde vi nettbasert møte om
Ullevålsaken og helseforetaksmodellen. I mai hadde vi nettbasert møte om Sosial ulikhet i
helse/Det nordiske helseparadokset med Espen Dahl og Jon Ivar Elstad, med deltagelse fra
bla. ordfører Marianne Borgen. Gjennom sensommeren og høsten deltok medlemmene av
helsepolitisk gruppe i valgkamparbeid. Høsten 2021 gjenopptok gruppen sin aktivitet og
Andrea Alarcon.
Vi har satt en del aktiviteter til dette året og jobber for å sette i gang en temakveld i mars.

Rapport fra miljøpolitisk gruppe
Aktiviteten i miljøgruppa ble litt redusert i 2021 pga. koronapandemien, og digital «trøtthet», men vi
har gjennomført noen aktiviteter. I mai arrangerte vi en digital samtale mellom Andreas Unneland og
Bjørn Stærk, «Fra togeventyr til togpolitikk». Stærk har skrevet boka Togeventyret. Flere av
medlemmene fra miljøgruppa deltok også på valgkamp i Marka i regi av lokallagene, etter
mobilisering i miljøgruppa. Vi delte også ut nye klimaflyers til flere lokallag sine aksjoner. Vi har også
«reklamert» for relevante miljø- og klimaarrangementer i regi av både SV og andre. Vi har også
bidratt med en oversikt over miljø- og klimabedrifter i Oslo-området.
Miljøgruppa legger opp til økt aktivitet i 2022, blant annet ifm. programprosessen.

Rapport fra Eldrepolitisk gruppe
Eldrepolitisk gruppe har hatt ti møter og en sommeravslutning. En planlagt juleavslutning
måtte avlyses på grunn av strenge coronarestriksjoner. De fleste møtene har vært holdt
digitalt. Det er opprettet en intern FB side for gruppen, men der er det kun sporadisk aktivitet,
Mye aktivitet skjer på e-post mellom møtene. I november ble det arrangert et møte for SV
medlemmer om eldrepolitikk med Karin Andersen som innleder. Møtet samlet 30 deltagere på
et grupperom på nye Deichmann. I høst etablerte gruppen et AU bestående av tre personer.
I november ble de sendt ut en invitasjon til alle SV medlemmer i Oslo over 60 år om å bli med
i eldrepolitisk gruppe. 17 nye meldte sin interesse og gruppen har nå 32 medlemmer.
Valgkampen har vært den viktigste saken i 2021. I tilknytning til valget har vi hatt følgende
aktiviteter.
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Innlegg om eldrepolitikk på rep møtet 10.5
Møte med Marian Hussein om eldrepolitikken i valgkampen og enighet om at hun
kunne være en eldrepolitisk talsperson og samarbeide med gruppa
Innspill på vårt forslag til de fire viktigste eldrepolitiske sakene i valgkampen
Felles arrangement med Grunerløkka SV i Birkelunden med markering av FNs
internasjonale dag for bekjempelse av vold mot eldre 15.6
Randi Reese skrev i august et innlegg i Dagsavisen om Hjemmetjenestene i Oslo
og tillitsbasert tjenestemodell, på vegne av gruppa
Utarbeidet notat om brukermedvirkning som alternativ til fritt brukervalg til
ressursbanken og helsepolitisk FB-gruppe. Fortsatt aktuelt.
Valgkampbrosjyre rettet mot eldre
Utdeling av valgkampmateriell ved et arrangement i Rabita Moskeen
Innspill om de viktigste eldrepolitiske sakene til eventuelle regjeringsforhandlinger
etter valget inkludert at tannhelsereformen må omfatte eldre
(førfluorgenerasjonen) for å hindre ernæringsproblemer og sykdom.

Andre saker vi har arbeidet med:
−
−
−
−
−

På forespørsel fra SVs representant i Helse- og omsorgskommiteen Nicholas
Wilkinson, (januar) ga vi vårt innspill til en offensiv og spenstig eldrepolitikk
Innspill til Oslobudsjettet 2022 – viktige saker
Uttalelse til SVs stortingsgruppes forslag om å fjerne legeattest for sjåfører over 80
år. Gruppens medlemmer var enstemmig uenig i forslaget.
Oppfølging av bystyrets evaluering av tillitsreformen, informasjon om pågående
evaluering til SVs bydelsutvalgsmedlemmer og medlemmer i bydelseldreråd.
Uttalelse til det sentrale eldrerådets strategi og handlingsplan for 2020-2023.

Eldrepolitisk gruppe ønsker å være en ressurs for SVs fylkesavdeling,
bystyrererepresentanter, bydelsutvalgspolitikere og kunne samarbeide med
eldrerådsrepressentanter og tilsynsutvalgsmedlemmer på aktuelle saker.

Rapport fra Skole- og utdanningspolitisk gruppe
Skolepoltisk gruppe ledes av Assad Nasir.
2021 var et lite aktivt/produktivt år i gruppa, men tidlig på året jobbet gruppa med forslag til
program, og så vidt jeg husker så fikk vi gjennom noen forslag på landsmøtet, noe vi var
ganske fornøyde med. I høst gikk Nasir ut i permisjon, og gruppen har nå Line Gaare Paulsen
som fungerende leder inntil det blir avholdt et allmøte i gruppen.
Det planlegges et åpent møte om ny inntaksordning til VGS rett etter årsmøtet.

Rapport fra Boligpolitisk gruppe
Boligpolitisk gruppe ble startet opp i 2020, og har hatt mest digital aktivitet. Vi har mange som
er interessert, men få som engasjerer seg aktivt i gruppa. Det er ønske om å få flere
medlemmer som har lyst og kapasitet til å bidra mer aktivt inn i gruppa.
I 2021 har leder for gruppa Stian Antonsen engasjert seg i saken rundt utkastelsen av
Mohamed Jama fra sin kommunale leilighet på Tøyen.
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https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/02/22/vi-trenger-en-transformasjon/
https://vartoslo.no/bjarte-breiteig-boligbygg-bydel-gamle-oslo/bevaepnet-politi-kastetmohamed-og-familien-ut-av-den-kommunale-leiligheten-pa-toyen/286093
Stian deltok også i podkasten "Noen har snakket sammen" om behovet for sosial
boligpolitikk.
https://agendamagasin.no/artikler/podcast-stian-antonsen-og-hannah-gitmark-om-jamasaken-og-et-dysfunksjonelt-boligmarked/
Vi arrangerte også et åpent møte med Stortingsrepresentant Grete Wold om rettferdig
boligpolitikk i januar 2022. Det ble et godt møte, men dessverre var det få medlemmer som
møtte opp.

Rapport fra økonomipolitisk gruppe
Økonomigruppa ble etablert våren 2021 i forbindelse med et åpent digitalt møte om korona-politikk.
Rådgiver Roman Linneberg Eliassen innledet. Møtet var godt besøkt og vellykket. Det ble konstituert
et arbeidsutvalg. I august var det også et møte om industripolitikk. Dette møtet skulle gå over i et
møte sammen med SV sentralt. Dette møtet ble dessverre avlyst. Høsten 2021 ble anvendt til
planlegging av møter våren 2022. Det første om strømkrisa og kraftkabler til utlandet.
Økonomigruppa legger opp til økt aktivitet i 2022 når det igjen blir mulig med fysiske møter.

Rapport fra kvinnepolitisk gruppe
Kvinnegruppa har ikke hatt så stor aktivitet i året som har gått. Litt på grunn av pandemi, og
litt på grunn av leder som fikk barn siste halvdel av året før.
8 mars ble gjennomført digitalt, med opplegg fra SV sentralt. Kvinnegruppa mobiliserte til
arrangementet, men var ikke med og organiserte. Vi prøvde oss ikke på en digital versjon av
vårt tradisjonelle "pølser og politikk".
I programprosessen var gruppa aktiv (fra året før også), og fikk igjennom en del politikk.
Det kanskje viktigste var endringen av at partiet i det nye programmet gikk inn for fjerne
nemndene i abortloven, og la kvinnen bestemme om hun skal ta abort. Det skapte en del
furore både i og utenfor partiet, og kvinnegruppa avholdt digitalt møte for å skolere de som
trengte og ville det i politikken vår, og endringen. Det var en suksess. Da valgkampen kom,
var det lite snakk om saken.

Rapport fra antirasistisk gruppe
Antirasistisk gruppe har hatt Nadya Tahir som leder. Det har ikke vært noe aktivitet i gruppen
det siste halve året
I 2021 har Antirasistisk gruppe blant annet deltatt med vakter i forbindelse med SIANs
markering på Furuset (dato), men har ikke hatt noen møter i gruppa etter dette. På nyåret
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trakk Tahir seg som leder, og gruppen har nå Isis De Leon som fungerende leder inntil det blir
avholdt et allmøte i gruppen.

Rapport fra internasjonal gruppe
2021 var preget av fortsatt usikkerhet rundt korona som gjorde det svært vanskelig å
planlegge gode arrangementer for gruppen. Vi har likevel stilt med appeller 14.08 mot Tyrkias
okkupasjon av Sør-Kurdistan og 14.02.22 mot Equinors aktivitet i Argentina.
Gruppen ser frem mot et forhåpentligvis normalt 2022, der vi igjen kan tilby aktiviteter for
medlemmer av Oslo SV.
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