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1. Den politiske situasjonen 
Som 2020, ble 2021 et krevende og spesielt år, også i Oslo-politikken. Pandemien har preget 
livene og arbeidsmåtene våre i ulik grad gjennom hele året. Bystyrets forretninger har i stor 
grad vært gjennomført digitalt. En retur til fysiske møter høsten 2021 ble raskt fulgt av ny 
nedstegning. 
 
Som by har Oslo gjennomgått harde prøvelser, med de direkte og indirekte følgene av både 
selve pandemien, og av smitteverntiltak. Ikke minst Oslos store servicenæringer har hatt det 
tøft. Skoler, barnehager og kulturinstitusjoner, som SVs byråder har direkte ansvar for, har 
lidd og levd med usikkerhet gjennom nærmere to år. 
 
SVs bystyregruppe har likevel klart å gjennomføre alle sine sentrale funksjoner. Og som parti 
står SV sterkt, med voksende oppslutning, voksende medlemstall og klare gjennomslag for 
vår politikk. SVs nye rolle på Stortinget gir oss økt innflytelse og relevans, også i saker som er 
viktig for folk i Oslo. 
 
Høsten 2021 ble det gjort flere endringer i sammensetningen av SVs byrådsgruppe og 
bystyregruppe. Med et erfarent og samtidig fornyet lag er vi godt posisjonert for den lange 
valgkampen fram mot 2023. 

 

2. Ordførerens prioriteringer og aktiviteter 
Også i 2021 preget pandemien også det meste av Ordførerens arbeid. Mye av kontakten 
med folk i byen, etater og virksomheter skjedde via digitale kontaktflater. Likevel var 
Ordføreren på en rekke oppdrag ute i byen, og besøket bydeler, idrettslag, bedrifter og 
organisasjoner. 
 
Ordførerens ansvar er også å legge til rette for at demokratiet fungerer, at bystyrets utvalg 
har gode arbeidsvilkår og at Bystyrets møter er godt tilrettelagt. Ordføreren legger også til 
rette for at det er god kontakt mellom Byrådet og Bystyret, noe som har vært spesielt viktig i 
2021, da byen har vært i konstant beredskap. 
 
Også i 2021 ble de aller fleste politiske møter i rådhuset avholdt digitale. Alle møtene ble 
imidlertid streamet, og var dermed tilgjengelige både for media og folk ellers. Det ble avholdt 
14 bystyremøter, hvorav 11 var digitale. Det er krevende for det politiske arbeidet at vi ikke 
kan møtes, debattere, bli kjent og sammen arbeide med sakene. Likevel mener jeg at vi har 
greid å opprettholde et forsvarlig nivå og ivaretatt våre folkevalgte forpliktelser. 
 
Ordføreren leder også byens Forretningsutvalg som hadde 24 møter i 2021. 
2021 var også et Stortingsvalgår, og Ordføreren leder Valgstyret og Samevalgstyret, og har 
dermed det øverste ansvaret for gjennomføringen av valget. Til sammen ble det avholdt 13 
møter. 
 
Som byens øverste folkevalgte har også Ordføreren en rekke representasjonsoppdrag og får 
også mange brev og henvendelser.  
 
Nedenfor er noen nøkkeltall som beskriver denne delen av jobben. 
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Nøkkeltall for Ordførerens arbeid 
Invitasjoner og henvendelser         771 
Antall mottakelser i Rådhuset, der Ordføreren er vert       17 
Representasjon på arrangementer i Rådhuset        18 
Videohilsener/videotaler         109 
Representasjon utenfor Rådhuset        278 
Taler            165 

 

3. Saker i fraksjonene 
Her oppsummeres de viktigste sakene som er behandlet i de fem utvalgene i bystyret i 2021 
(tidligere komiteer). Noen av sakene som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av 
sakene er behandlet i flere utvalg. Her inngår også ovennevnte forslag og initiativer. 
 
Bystyret har behandlet 348 saker i 2021. SV er representert i alle fem utvalg med faste 
medlemmer. I byutviklingsutvalget har vi to faste representanter, resten én. I tillegg har vi 
varaer i alle utvalg. Faste representanter og varaer i de enkelte utvalgene utgjør SVs fraksjon 
på området. Alle fraksjonene har en fraksjonsleder, som også er fast representant i bystyret. 
  

Kultur- og utdanningsfraksjonen 
Sarah Safavifard representerer SV i utvalget. Fraksjonen har i 2021 bestått av fraksjonsleder 
Sarah med ulik varakombinasjon. 1.vara Assad Nasir, 2.vara Celia Vilde Têtu Lima og 
Mobashar Banaras som igjen ble en del av utvalget i løpet av året. Samarbeidet i 
storfraksjonen med byråder og byrådssekretærer har fungert godt, både med Inga Marte og 
Sunniva som byråder for Oppvekst og Kunnskap (OVK). 
 
Kultur- og utdanningsutvalget har hatt 13 møter og behandlet mange spennende saker, i 
tillegg til at vi startet året med en høring om omorganisering i Utdanningsetaten. Fraksjonen 
har i år også jobbet mye med ny inntektsmodell for videregående skole. Inga Marte 
Thorkildsen (SV) har vært byråd for kunnskap- og oppvekst store deler av året, og det har 
vært et tett, givende og viktig samarbeid med byråden, samt med byrådssekretærene. 
Samarbeidet med byråd Omar Samy Gamal med byrådssekretærer har også vært givende. 
Sammen med Inga Marte og Omar har vi til tross for varierende stemning i utvalget og et 
utfordrende budsjettår vedtatt mye viktig politikk, både gjennom budsjettet og gjennom ulike 
byrådssaker. 
 

Kultur 
I budsjettet ble det vedtatt en historisk satsning på kulturskoleplasser. Flere tusen barn og 
unge skal få muligheten til en kreativ fritidsaktivitet i en by som alt for lenge har hatt lav 
dekningsgrad. Det er en kjempesatsning for barna at det nå skal bli lagd 5000 nye plasser de 
neste årene slik at den kulturelle grunnmuren i Oslo blir sterkere. I revidert budsjett ble det 
også lagt inn 20 millioner til et nytt sommerprosjekt med aktivitetstiltak i regi av idretten i 
sommer. Fraksjonen er fornøyde med at byråden med byrådssekretærer har vært gode til å 
følge opp byrådsplattformen, og ser frem til hva vi får gjort det kommende året med vår egen 
Celia som nå har blitt byrådssekretær for Omar. 
 
Åpning av det nye Munchmuseet på Bjørvika har også vært svært vellykket selv om 
koronasituasjonen har satt noen begrensninger. Museet har vært viktig for byens 
kulturkonsum og vi er stolt over de gode besøkstallene. 
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Liste over andre viktige saker 
▪ En kunstsamling for Oslo - For framtida 

 
Utdanning 
2021 startet med en høring om omorganisering i utdanningsetaten, og stemningen i utvalget 
har vært noe spent i forbindelse med dette. Utover året har utvalget behandlet mange viktige 
saker, særlig knyttet til skolefeltet. I budsjettet for 2021 og i revidert har det vært viktige 
gjennomslag for å sørge for at barn og unge i Oslo får en trygg oppvekst. Fra og med høsten 
2021 har det for eksempel blitt satt av 100 millioner på å teste økt grunnbemanning i 
barnehagene i levekårsutsatte områder. Det er en historisk satsning for barna som trenger at 
voksne i barnehagen faktisk har tid til dem. I tillegg kan vi, i år igjen, glede oss over byrådets 
videre satsing og utvidelse av AKS slik at flere barn får oppleve både lek og læring! 
Utdanningspolitikken har vært mye i media gjennom hele året. Det har vært viktig å sørge for 
god og tilrettelagt undervisning under pandemien. 

 
Liste over andre viktige saker 

▪ Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler 
▪ Byrådets strategi for barn og unges medvirkning og påvirkning i skolehverdagen 
▪  Elever med stort læringspotensial 

▪ Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler 
 

Samferdsels- og miljøfraksjonen  
Samferdsels- og miljøfraksjonen har i hele 2021 bestått av 2. varamedlem Sulaksana 
Sivapatham og 1. varamedlem Ingrid Wergeland. Ola Wolff Elvevold var en del av 
samferdsels- og miljøutvalget fram til 24. november, og fungerte som fraksjonsleder i hele 
2021. Utvalget har i 2021 hatt 15 møter, 10 av disse som digitale fjernmøter. Utvalget har 
behandlet til sammen 110 saker. 
  
Samferdselsfeltet har i 2021 vært preget av den vedvarende krisen i kollektivtransporten. 
Reduserte billettinntekter som følge av pandemien har truet med å tvinge fram kutt i 
kollektivtilbudet, før folks reisevaner reetablerer seg på nye, normale nivåer. Byrådet har 
mobilisert midler for å unngå dette, men viktigst har vært arbeidet SV på Stortinget har gjort 
for å videreføre og styrke statlige kompensasjonsordninger også på dette området. 
  
Ved inngangen av 2022 er også en reforhandling av Oslopakke 3 underveis. Utgangspunktet 
er en krevende økonomisk situasjon for pakken, både med tanke på drift, vedlikehold og 
investeringer, samt at biltrafikken så langt ikke reduseres i tråd med byrådets mål. 
  
Et annet arbeid som har krevd mye tid, er regelverket knyttet til elsparkesykler i Oslo. Selv om 
kommunen fremdeles ikke har alle de verktøyene man ønsker seg for selv å regulere 
elsparkesyklene og deres bruk, ble det høsten 2021 innført regelverk og reguleringer som har 
gitt en langt bedre trafikksituasjon enn det kaoset som har preget sentrumsgatene tidligere år. 
  
En rekke innbyggerforslag har blitt behandlet i utvalget og bystyret. Spørsmålet om flytting av 
trikken fra Inkognitogata til Skovveien ble aktualisert slik, før det ble konkludert med å 
beholde trikken i dagens trasé. Et innbyggerforslag om langsiktig nedgradering og på kortere 
sikt lavere fart på Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud endte, etter aktivt arbeid fra 
SV, med brede bystyrevedtak som deretter kunne brukes av SV på Stortinget til å flytte saken 
videre. 
 
Fraksjonen har også brukt en hel del tid på spørsmålet knyttet til en eventuell oppgradering 
av skianlegget i Grefsenkleiva/Trollvannskleiva – idrettsanlegg sorterer under idrettsbyråden, 



 

post@sv.no | sv.no 5 

 

og under samferdsels- og miljøutvalget. I tillegg har utvalget behandlet en rekke mindre 
saker, høringer, innbyggerforslag, private forslag, med mer. 
  

Byutviklingsfraksjonen 
Byutviklingsfraksjonen har i hele i 2021 bestått av 2. varamedlem Ingrid Hødnebø, 1. 
varamedlem Nadya Tahir, og en av to faste medlemmer er Trine Dønhaug. Fram til 19. 
oktober var Sunniva Holmås Eidsvoll fraksjonsleder og leder av byrådspartienes storfraksjon i 
utvalget. 24. november overtok Ola Wolff Elvevold etter Sunniva. 
  
Byutviklingsutvalget hadde 19 møter i 2021, 13 av disse som digitale fjernmøter. Utvalget 
behandlet til sammen 292 saker, og det har i tillegg vært gjennomført en rekke befaringer og 
deputasjoner. 
  
Byutviklingsutvalget har altså en svært omfattende saksmengde, som også inkluderer 
behandling av et stort omfang klager i byggesaker. For SV og andre partier er det helt 
nødvendig å ha en heltidspolitiker, evt. rådgiver, tilknyttet byutviklingsutvalget. 
  
En mer rettferdig boligpolitikk er en av Oslo SVs viktigste valgløfter for inneværende periode, 
og et prioritert område i byutviklingsfraksjonens arbeid. Mot slutten av 2021 ble Oslobolig 
etablert, et svært viktig gjennomslag for SV og en viktig del av arbeidet med å bygge opp en 
tredje boligsektor. 
  
Andre viktige saker for særlig fraksjonsledelsen og gruppeleder å følge opp har vært 
revidering av Småhusplanen, revidering av kommunens parkeringsnorm, og endrede 
forutsetninger for Bane Nors utbygging ved Brynsbakken. Et annet viktig og langsiktig arbeid 
er det som handler om revidering av kommuneplanens juridisk bindende arealdel, hvor 
planprogrammet ble vedtatt mot slutten av året. 
  
Fraksjonen tilstreber alltid å konsultere berørte bydelslag i spørsmål knyttet til regulering. 
 

Helse- og sosialfraksjonen 
Helse- og sosialfraksjonen består av Marianne Borgen, medlem i utvalget og fraksjonsleder, 
samt varamedlemmene Abdi Said Diriye,  Attia Mirza Mehmood og Mobashar Banaras. 
 
I løpet av 2021 ble det avholdt 20 møter i HSUV. Hvor av tre høringer: 

- Høring om ungdomskriminalitet. 
- Høring om Ullevål sykehus. 
- Høring om bedre ernæring for eldre. 

 
Det ble også avholdt et seminar om utfordringene i Barnevernet. Av de 20 møtene ble 15 
møter ble arrangert digitalt. På 5 av møtene var fysisk oppmøte. 
  
I 2021 var det 88 saker som ble behandlet. Noen av sakene ble behandlet mer enn en gang, 
før endelig innstilling var klar. Hele dette årets arbeid i utvalget sterkt preget av pandemien og 
Covid 19 situasjonen i byen, samtidig som vi har hatt mange viktige store saker i utvalget. 
 
Alle møtene hadde utfyllende orienteringer og spørrerunder om smittesituasjonen i byen, der 
alle de tre byrådene utvalget forholder seg tett til deltok. Disse er Robert Steen, Rina Mariann 
Hansen og Inga Marte Thorkildsen/ Sunniva Holmås Eidsvoll. 
Utvalget ble orientert om Byrådets smittevernrestriksjoner, årsaken til disse og hvilken hensikt 
de hadde. Et gjennomgående tema, var hvordan tiltakene ellers rammet folks helse, så som 
den psykiske helsa, ensomhet og betydning av sosial nedstegning og isolasjon. 
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SV har også vært også sterkt opptatt av mulighetene for å skjerme barn og unge så mye som 
mulig av nedstegning, med en spesiell bekymring knyttet til barn som opplever store 
konflikter, overgrep og vold i sine familier. På tross av at pandemien har vært en 
dominerende og løpende sak i hele 2021, har SV har også jobbet mye med disse sakene: 
  
-          Ullevål sykehus 
-          Startlån og tilskudd til egen bolig 
-          Legevakttilbudet i Oslo 
-          Tolketjenestene 
-          Rusinstitusjonene i Oslo 
-          Styrking av psykologi tjenesten( også en av sakene fra ungdommens bystyre) 
-          Ammerudhjemmet 
-          Kommunale boliger i Oslo ( temaplan 2021- 2030) 
-          Alkoholpolitisk handlingsplan 
-          Tilbud ved helsehusene 
-          Skjermet værested for rusmiljøet 
-          Oppfølging av rusreform  - hvordan vi følger opp Oslos arbeid med dette. 
-          BPA har vært et viktig tema som vi har jobbet mye med. 
 
SVs fraksjonen deltar på alle storfraksjonsmøtene, der også MDGs og Aps representanter i 
utvalget deltar, som alltid avholdes før utvalgsmøtene for å samkjøre oss og diskutere 
merknader og forslag som vi fremmer inn i utvalget. 
SVs fraksjonsleder deltar også ukentlig i fraksjonsledermøter (SV, MDG, Ap) med byråd Rina 
Marian Hansen og Byråd Robert Steen. for å kunne drøfte løpende og aktuelle saker. 
Fraksjonen/fraksjonsleder har også hatt kontakt med en rekke frivillige organisasjoner og 
fagforeninger i løpet av året, både knyttet til pandemien men også de aktuelle sakene vi 
jobber med. 

 

Finansfraksjonen 
Finansfraksjonen har i 2021 bestått av SVs fraksjonsleder Arvid Ellingsen som 
utvalgsmedlem. Vararepresentant til bystyret Gülay Kutal er også medlem av fraksjonen. I 
tillegg har vekselvis Tarjei Helland og Cato Brunvand Ellingsen vært 2.vara til bystyret.  
  
Byrådssekretær Åsmund Strand Johansen har vært hos byråd for finans. 
  
Finansutvalget har ansvar for budsjett (økonomiplan og årsbudsjett), regnskap, 
årsberetninger, skatter, avgifter og andre inntekter, låneopptak, tilleggsbevilgninger og andre 
budsjettjusteringer, forvaltningsmessige, administrative og personalmessige spørsmål, 
revisjonsmerknader og innstillinger fra kontrollutvalget og saker om salg/kjøp, leie/bortleie, 
feste og forkjøpsrett til fast eiendom samt næringssaker. 
  
Finansutvalget (tidligere finanskomiteen) har behandlet 165 saker i 2021. Det har vært 20 
utvalgsmøter, og flere høringsmøter.  
  
Finansutvalget har hatt høringer om ny vannforsyning og Campus Ekeberg.  
 
Høringen om vannforsyning førte til mistillit mot byråd Lan Marie Berg, som fikk flertall som 
følge av støtte fra Rødt. Det førte til at byrådet stilte kabinettspørsmål og uten støtte fra 
bystyret så gikk byrådet av. Selve høringen handlet her om kostnadsøkningen til prosjektet 
Ny vannforsyning til Oslo. Opposisjonen ønsket blant annet svar på hvilken informasjon 
Vann- og avløpsetatens ledelse hadde om overskridelsene, hvilken informasjon politisk 
ledelse hadde om overskridelsene og hvordan byråd for miljø- og samferdsel holdt seg 
orientert om utvikling og status i prosjektet.  
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Finansutvalget har også behandlet handlingsplan mot hatefulle ytringer. Handlingsplanen skal 
sette en standard for kommunens arbeid mot hat, fordommer og diskriminering. Bakgrunnen 
er at omfanget av hatefulle ytringer øker. I 2021 var det også 20 år siden drapet på Benjamin 
Hermansen på Holmlia og 10 år siden terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo 
sentrum. Selv om ekstreme holdninger fremmet av organisasjoner som SIAN, Alliansen og 
den Den nordiske motstandsbevegelsen samler få tilhengere på sine arrangementer, deles 
deres påstander om innvandrere, muslimer, jøder, skeive og andre minoriteter av langt flere. 
Slike påstander må imøtegås. Handlingsplanen har tre overordnede innsatsområder som å 
(1) reagere på hatefulle ytringer og holdninger som er nedverdigende, truende, 
trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individets eller en gruppes 
verdighet, anseelse og status i samfunnet, (2) motvirke konsekvensene av hatefulle ytringer 
og holdninger og (3) forebygging ved å ta i bruk kompetansemiljøer som skal bistå bydeler og 
etater med praktisk råd- og veiledning om likeverdige tjenester og representativ rekruttering. I 
tillegg foreslo finansutvalgets medlemmer fra bystyrepartiene at byrådet må legge til rette for 
at alle skoleklasser innen 10.klasse får tilbud om å besøke 22.juli-senteret og/eller 
demokratisenteret på Utøya. 
 
Viktige saker i perioden (20) 
  

Sak 14: Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Espen Andreas Hasle (KrF) og 
Hallstein Bjercke (V) av 27.08.2020 - Regulert forhandlingsrett - Oslos 
hovedtariffavtale (Dok. 25). 

  
Sak 16: Sak fra ungdommens bystyremøte 2019 - Et hjem for oss, et hjem for deg: 
Ungdom inn på boligmarkedet. 

  
Sak 18: Høring - Forslag til endringer i smittevernloven (portforbud) - Oslo kommunes 
høringsuttalelse - Byrådssak 17 av 26.01.2021. 

  
Sak 22: Styrket medvirkning i fremtidig kommuneplanarbeid - Byrådssak 240 av 
03.12.2020. 

  
Sak 26/32: Samlet rapportering om Munch- og Tøyenvedtakene - Byrådssak 6 av 
14.01.2021. 

  
Sak 29: Standardkontrakt for bortforpaktning - Gårdsbruk i Maridalen - Byrådssak 16 
av 28.01.2021. 

  
Sak 38: Byrådssak 38/2021 - Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter.  

  
Sak 37: Byrådssak 34/2021 - Budsjett 2021 - Konsekvenser av Stortingets 
budsjettforlik om statsbudsjettet for 2021 - Kompensasjon for inntektsbortfall Ruter og 
fullmakt til byrådet 

  
Sak 44:  Byrådssak 40/2021 av 11.03.2021 - Inngåelse av nominell/subsidiert 
festekontrakt for Ekeberghallen 
Sak 84/103: Byrådssak 108/2021 - Ny vannforsyning til Oslo - Revidert 
kostnadskalkyle. 

  
Sak 93: Byrådssak 105/2021 - Revidert budsjett 2021 - Effekt av regnskap 2020 mv. 

  
Sak 107/115: Byrådssak 128/2021 - Godkjenning av tariffoppgjøret 2021. 

  
Sak 117: Campus Ekeberg - orientering i finansutvalget. 
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Sak 121: Byrådssak 144/2021 - Kjøp av del av Veterinærhøyskolen på Adamstuen 

  
Sak 130: Byrådssak 152/2021 - Organisering av kommunal ressurspool 

  
Sak 132:  Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Eirik Lae Solberg (H), Nicolai 
Øyen Langfeldt (H), Hallstein Bjercke (V) og Espen Andreas Hasle (KrF) av 
05.05.2021 - Oslo kommune må ta initiativ for å få realisert anlegg for karbonfangst på 
Klemetsrud 

  
Sak 138:  Byrådssak 199/2021 - Oslo byråds forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 
2022-2 

  
Sak 139: Byrådssak 203/2021 - Kjøp av Ulvenparken barnehage 

  
Sak 151:  Kontrollutvalgets sak 64 av 28.09.2021 - Rapport 11/2021 Beredskap og 
håndtering av koronautbruddet – Oppsummering av kommunerevisjonens 
koronaundersøkelser 
  
Sak 152:  Byrådssak 150/2021 - Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger 
2022-25 

  
Sak 156: Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Hallstein Bjercke (V), Espen 
Andreas Hasle (KrF), Lars Petter Solås (F) og Britt Fossum (FNB) - Oslo kommunes 
håndtering av koronakrisen må evalueres av en uavhengig kommisjon 

  
Sak 158: Privat forslag fra Espen Andreas Hasle (KrF) av 08.03.2021 - Leie til eie for 
personer som av religiøse grunner ikke ønsker lån med renter 

  
Sak 160: Byrådssak 258/2021 - Budsjett 2021 - Budsjettjustering med fordeling av 
kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien, økte skatteinntekter, 
endring i rammetilskudd m.m. 

  
Sak 161: Byrådssak 199/2021 - Oslo byråds forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 
2022-2025 

 

4. Utadrettet arbeid 
Arbeidet utad er en stor del av SV sitt politiske og organisatoriske arbeid. Utadrettet arbeid 
handler både om å jobbe aktivt med synlighet gjennom medieomtale og sosiale medier, men 
det handler også om å være synlig overfor interessegrupper og institusjoner. I tillegg håper vi 
at vårt utadrettede arbeid også styrker vårt arbeid internt i organisasjonen, da medieomtale 
og bruk av SoMe er en god måte å kommunisere med medlemmene våre på. Vi jobber også 
aktivt med å holde nettsiden oppdatert, for at medlemmer som ikke er på facebook kan få 
informasjon derfra.    
 

Medieomtale 
Også i 2021 viste korona seg å være dominerende i mediebildet, i tillegg til Stortingsvalget. 
Selv om dette har gjort byrådsleder svært synlig, har også byråd for oppvekst og kunnskap 
Sunniva Holmås Eidsvoll og Inga Marte Thorkildsen har vært flinke til å markere seg på 
koronarelaterte utdanningssaker. Dette er det også skrevet en del om i fylkesstyret sin 
beretning og i valgkamp-rapporten.  
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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.  

 
Tabell 1 - Medieomtale 2021 versus 2020 

 

Oslo SV i sosiale medier 
Sosiale medier har blitt en naturlig del av det politiske arbeidet. I 2021 var det valg, og sosiale 
medier var en sentral del av arbeidet med valgkamp. Mediene Oslo SV i hovedsak bruker er 
Facebook, Instagram og Twitter. 
 
Som vist i tabellen under har vi en jevn økning i antall følgere på samtlige sosiale medier. 
Den største økningen er på facebook, der vi nesten har økt med 600 følgere. Vi har også en 
solid økning på instagram i forhold til størrelse, med 352 nye følgere.  
 
 Tabell 2 - Antall følgere på forskjellige sosiale medier  

  Facebook Instagram Twitter 

2019 6672 1629 2865 

2020 7098 1793 2990 

2021 7697 2145 3213 

Antall nye i 2021 599 352 223 

 

Profilene våre i sosiale medier 
Marianne Borgen og Inga Marte Thorkildsen er fortsatt våre mest profilerte politikere i sosiale 
medier. Marianne har en solid økning i antall følgere både på facebook og instagram, med 
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2440 nye følgere i 2021. Inga Marte sin profil har også en økning i 2021, til tross for at hun 
har trukket seg som byråd og følgelig ikke oppdaterer siden.  
 
Av de andre politikerne er det Sunniva som har sett en størst økning i antall følgere på 
facebook, med 594 nye følgere. Dette skyldes trolig at hun har tatt over som byråd for 
oppvekst og kunnskap. Dette har ikke ført til så stor økning i antall følgere på de andre 
plattformene, som passer godt med mønsteret vi ser på våre andre profiler, der facebook 
fortsatt er den dominerende plattformen. I lys av dette er det verdt å merke seg at denne 
plattformen jevnt synker i bruk hos yngre, og at vi dermed bør jobbe for å øke synligheten på 
Instagram.  
 
 Tabell 3 - Antall følgere blant profiler 

  Facebook Instagram Twitter 

Marianne Borgen 16892 (14452) 4414 (3824) 2854 (2764) 

Omar Samy Gamal 2450 (2264) 938 (739)  

Sunniva Holmås Eidsvoll 3915 (3321) 941 (818) 1770 (1697) 

Ola Wolff Elvevold 1715 (1669) 434 (427) 4097 (4102) 

Inga Marte Thorkildsen 29248 (28405) 746 (0) 19514 (19910) 

Sarah Safavifard 1311 (1164), privat 690 (594)  

Arvid Ellingsen 4374 (3643), privat 752 (725) 837 (843) 

Trine Dønhaug 1063 (981), privat 175 (146)  

 

 

5. Internt arbeid 
Gruppemøter og storfraksjonsmøter 
Gruppemøter er møter som SV sine byråder, bystyrerepresentantene og ansatte i SV sin 
bystyregruppe. De har vært avholdt 15 gruppemøter i 2021. 
 
Det er også et eget gruppestyre for SV sin bystyregruppe. Den besto tidligere av Sunniva 
Holmås Eidsvoll (gruppeleder), Trine Dønhaug 
(gruppenestleder) og Ola Wolff Elvevold, inntil Sunniva tok over som byråd for oppvekst og 
kunnskap. Nå består gruppestyret av Ola Wolff Elvevold, Trine Dønhaug og Sarah Safavifard, 
som henholdsvis leder, nestleder og medlem.  
 
Storfraksjonsmøter settes opp i forkant av utvalgsmøtene, og består av AP, MDG og SV sine 
representanter og varaer til de respektive bystyreutvalgene. I storfraksjonene møter også 
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byråden og byrådssekretærene på de ulike områdene. Noen av byrådene har fagområder 
som er delt på ulike utvalgs ansvarsområder, og de møter i flere storfraksjoner. 
Storfraksjonen er de tre byrådspartienes arena for å diskutere og avgjøre saker. 
 

Intern informasjonsflyt 
All informasjonsflyt mellom bystyregruppa foregår digitalt. Gjennom bystyret får alle 
medlemmer og varamedlemmer utdelt iPad, og det meste av kommunikasjonen bystyret 
imellom foregår på den interne nettsiden politikk.oslo.no. I tillegg til at mye kommunikasjon 
mellom SV sin bystyregruppe foregår på mail har man også en egen facebook-chat som også 
inkluderer byrådene, byrådssekretærene og SV sine ansatte på rådhuset 
 
Bystyregruppa har flere plattformer for å sikre god informasjonsflyt til resten av 
organisasjonen. Det meste av nyheter og informasjon legges ut på facebook eller på 
nettsiden. Det sendes også jevnlig ut nyhetsbrev til alle Oslo SV sine medlemmer 
 

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 
Kontakten mellom fylkesstyret og bystyregruppa er relativt hyppig, da fylkesleder også er 
byråd, og dermed jobber på rådhuset. I tillegg har fylkessekretær arbeidssete på rådhuset en 
gang i uken, og er dermed en god link mellom fylkeslaget og de folkevalgte.  
 

Kontakten med Oslo SU 
SU har vært invitert på alle gruppemøtene. SUs leder er også på bystyregruppas e-postliste. 
 

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

Kontakt med stortingsrepresentantene 
Det er hyppig kontakt med stortingsrepresentantene og SV på rådhuset. På fredager møtes 
bystyregruppas heltidspolitikere, ledelsen i Oslo SV, Oslo SVs stortingsrepresentanter, 
fylkessekretær, byrådene, byrådssekretærer og ansatte rådgivere i bystyregruppa. På 
møtene informeres og diskuteres arbeidet med politiske saker og pågående prosesser. Disse 
møtene har også en dedikert chat, som både brukes til å koordinere møtene, men også som 
et lavterskel forum å ta opp saker fortløpende. I tillegg er det hyppig kontakt mellom 
stortingsrepresentantene og de ansatte i bystyregruppa om saker som er av både lokal og 
nasjonal relevans.  
 

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

Faste medlemmer 
▪ Marianne Borgen – ordfører og medlem i Helse- og sosialutvalget (fraksjonsleder) 
▪ Ola Wolff Elvevold – gruppeleder og medlem i Byutviklingsutvalget 
▪ (fraksjonsleder) 
▪ Trine Dønhaug - gruppenestleder og medlem i byutviklingsutvalget 
▪ Sarah Lilleberg Safavifard - medlem i Kultur- og utdanningsutvalget (fraksjonsleder) 
▪ Arvid Ellingsen - medlem i Finansutvalget (fraksjonsleder) 
▪ Abdi Said Diriye - medlem av Samferdsels- og miljøutvalget  (fraksjonsleder) 

Varamedlemmer 
▪ 1.vara bystyret, 1.vara til Kultur og utdanningsutvalget - Assad Nasir 
▪ 2.vara bystyret, 1.vara til Byutviklingsutvalget - Nadya Tahir 
▪ 3.vara bystyret, 1.vara til Helse- og sosialutvalget - Attia Mirza Mehmood 
▪ 4.vara bystyret, 1.vara til Finansutvalget - Gülay Kutal 
▪ 5.vara bystyret, 1.vara til Samferdsels- og miljøutvalget - Ingrid Wergeland 
▪ 6.vara bystyret, 2.vara til Byutviklingsutvalget - Ingrid Hødnebø 
▪ 7.vara bystyret, 2.vara til Samferdsels- og miljøutvalget - Sulaksana Sivapatham 
▪ 8.vara bystyret, 2.vara til Finansutvalget - Cato Brunvand Ellingsen 
▪ 9.vara bystyret, 2.vara til Helse- og sosialutvalget - Siv Karin Kjøllmoen 
▪ 2.vara til Kultur og utdanningsutvalget - Theo Koritzinsky 
▪ Mobashar Banaras er SV-medlem, men er valgt inn for Arbeiderpartiet 

 

7. Bystyregruppas sekretariat 
  

Frikjøpte politikere 
▪ Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder frikjøpt 100% frem til 18.oktober 2021, da hun 

tok over som byråd for oppvekst og kunnskap. 
▪ Ola Wolff Elvevold, gruppeleder frikjøpt 100%, valgt 18.oktober 2021.  
▪ Marianne Borgen, ordfører i Oslo. 

Rådgivere 
▪ Lena Jensen, fast ansatt politisk rådgiver i 100%-stilling. 

 
▪ Jens Aas-Hansen, fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100%-stilling. Fordelt 

80/20 mellom bystyregruppen og fylkeslaget. 


