Sak 7.3 Beretninger
Stortingsgruppas beretning 20211
Oslo SV sitter i perioden 2021-2025 med tre representanter på Stortinget: Kari Elisabeth
Kaski, medlem av Finanskomiteen, Marian Hussein, medlem av helse- og omsorgskomiteen
og Andreas Sjalg Unneland, medlem av Justiskomiteen.
Kaski er inne i sin andre periode, Hussein og Sjalg Unneland ble valgt inn høsten 2021.
SVs stortingsgruppe har nå en Oslofraksjon, og vi forsøker å fordele felt mellom oss å følge
opp. Vi har jevnlige fraksjonsmøter der første vara er invitert og involvert, og vi deltar på faste
med fylkesledelsen og SVs politikere på rådhuset. Under pandemien har vi hatt lyttemøter
med berørte organisasjoner og næringsliv i Oslo, og vi har nå etter gjenåpningen fått til flere
besøk på Stortinget.

Forslag vi har fremmet som har relevans for Oslo
SVs stortingsrepresentanter har siden mars 2021 vært med å fremme flere forslag eller
representantforslag som omhandler Oslo eller har stor betydning for Oslo. Dette er ikke en
uttømmende liste:

▪

Forslag om å bevare Bredtvetskogen

▪

Forslag om å gi kommunen en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av
elsparkesykler og små elkjøretøy

▪

Forslag om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende
og frilansere

▪

Forslag om å gjennomføre rusreformen

▪

Forslag om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap

▪

Forslag om helsehjelp til papirløse migranter

▪

Forslag om forbud mot gummigranulat

▪

Forslag om rettferdig boligpolitikk

▪

Forslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

▪

Krisetiltak og grønn gjenreisningsplan for Norge

▪

Kamp mot rasisme

▪

Stoppe nedbyggingen av grøntområdene på Bredvet i Groruddalen

▪

Styrket og gratis krisesentertilbud for voldsutsatte
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▪

Forslag om gratis skolefritidsordning

Statsbudsjettforlik
Stortingshøsten etter valget gikk i stor grad til å forberede og legge fram SVs alternative
budsjett, og deretter forberede budsjettforhandlingene med Ap og Sp.
I november 2021 ble regjeringspartiene og SV enige om et budsjettforlik. Kaski forhandlet for
SV og noen av SVs viktigste gjennomslag var:
• Fra skolestart blir det gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Norge.
Dette gjennomslaget er et direkte resultat av suksessen med gratis AKS i Oslo.
• Vi starter arbeidet med en tannhelsereform, for å få slutt på at lommeboken
bestemmer hva slags tannhelse du har. Flere unge får billigere tannlege, det blir mer
støtte til barn og unge som trenger tannregulering og kapasiteten i den offentlige
tannhelsetjenesten skal økes.
• Vi starter også arbeidet med å fase ut kommersiell drift fra velferden.
• Vi har fått til enighet om en rekke tiltak som gir utslippskutt i Norge, både på kort og
lang sikt. For Oslos del er det særlig vedtakene knyttet til utslippskutt i
transportsektoren, fossilfrie anleggsplasser og oppfølgingen av karbonfangstanlegget
på Klemetsrud som er viktig.
• SV har vært tydelige på at vi vil kreve innflytelse i oljepolitikken. I avtalen blir det slått
fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og at CO2avgiften på oljebransjen økes kraftig, med 28 prosent.
• SV har kjempet for naturen og blant annet stoppet regjeringens forslag om kutt i
skogvernet og fått på plass økte midler til å bevare Oslofjorden.
• Etter mange år med budsjetter som har gitt mest til de rike, får vi et forlik som gjør det
motsatte. Skatten økes på store formuer og millionlønninger. De som har minst, får
skattekutt.
• SV reverserer flere usosiale kutt, som barnetillegg for uføre og brillestøtta, og stanset
forslaget om at uføre som klarer å jobbe litt skal miste trygd. Bostøtta ble også økt.
• SV fikk gjennom at Oslos barnevern skal få ekstra bevilgninger etter flere år med for
lave bevilgninger og etterslep.
• Arbeidsløse og permitterte får feriepenger, slik at de som har betalt den høyeste
prisen for koronakrisen kan ta seg en skikkelig ferie neste år.
• SV fikk også gjennomslag for å øke støtta til kvinneorganisasjoner og organisasjoner
som jobber med antirasisme, samt å gjennomføre et prøveprosjekt med
kvitteringsordning i politiet
• Budsjettavtalen forplikter regjeringa til å ta initiativ overfor Statens Vegvesen om å
gjennomføre tiltak og reguleringer i dialog med Oslo kommune som kan redusere den
lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere langs Riksvei 4 mellom Sinsen
og Grorud
• Regjeringa skal også komme til Stortinget med en egen sak om levekår i byer innen
utgangen av 2022, saken skal blant annet vurdere Jenssen-utvalgets forslag
• Vi fikk gjennomslag for forslag som har som mål å bekjempe skjult eierskap fra og via
skatteparadis i bolig- og eiendomsmarkedet. Dette er særlig stort problem i Oslo, og at
regjeringa skal utrede hvordan Oslo kommune og andre kommuner kan sørge for at
eiere av mange boliger slipper unna eiendomsskatt.
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Hver komite
Helse
I helse- og omsorgskomiteen er det mange viktige og aktuelle saker for Oslo. Den viktigste
saken er fremtiden Oslo universitetssykehus med tanke på plassering, men også rekkefølgen
i byggestart for lokalsykehuset i Aker. Rødt fremmet sak i Stortinget og vi har jobbet fram
gode forslag for å bevare Ullevål og ivareta de psykiatriske sykehusene i området. Videre har
SV deltatt aktiv i debatten på Stortinget for å løfte denne saken og i media.
SV vil ta vare på et sterkt og godt helsevesen. Når du står i en fødsel, har alvorlig sykdom
eller i en psykisk krise, så skal du være trygg på at du får hjelpa du trenger. Derfor skal vi
fortsette å jobbe for å bevare Ullevål sykehus og for å bygge kapasiteten i
spesialisthelsetjenesten.
Rammefinansiere fødeavdelingene og sikre et differensiert fødetilbud til kvinner.
Helsefraksjonen jobber også for å sikre fødeavdelingene et økonomisk handlingsrom for å
kunne møte kvinners behov for trygghet og tilstrekkelig bemanning.
Tennene er en del av kroppen, derfor jobber vi for en tannhelsereform der nødvendig
tannpleie ikke koster mer enn andre helsetjenester. Målet er å raskt trappe og umiddelbart
utvide av den offentlige tannhelsetjenesten. Personer med store utfordringer, eldre med dårlig
tannhelse må prioriteres.
Ansatte i helsesektoren er helsevesenets viktigste ressurs. Vi skal jobbe for å sikre faste og
hele stillinger, gode arbeidstidsordninger og en grunnbemanning som gjør at helsepersonell
som kan stå i jobbene sine over tid. Vi skal jobbe for økt grunnbemanning, bedre organisering
og flere utdanningsstillinger.
Helsefraksjonen jobber denne våren med forslag for en rusreform, der vi fortsatt jobber for
avkriminalisering og for å hjelpe mennesker istedenfor å straffe. Vi jobber også for å styrke
det som heter tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.

Justis
I justiskomiteen er det flere saker som er relevant for innbyggerne i Oslo. Etter at statsbygg
anbefalte bygging av et nytt Oslofengsel på Bredtvedt fremmet Oslos representanter raskt et
forslag om å bevare Bredtvetskogen.
Vi har særlig fokusert på rettssikkerhet gjennom å sikre et historisk løft av fri
rettshjelpsordningen. Inntektsgrensen økes for første gang siden 2009. I budsjettavtalen
forhandlet SV fram et løft på 100 millioner til å øke inntektsgrensen. Altfor mange fører saker
for retten uten advokatbistand eller dropper hele rettssaken fordi de ikke har råd til å betale
for advokatutgiftene. Fra 1. januar 2022 ble inntektsgrensene økt med cirka 30 prosent til 320
000 kroner for enslige og 490 000 kroner for ektefeller og par. Grensen er fremdeles altfor
lav, men vi er godt i gang med å øke den.
Siden november i fjor har bistands- og forsvarsadvokater streiket i høyesterett for en
bærekraftig salærsats. Advokater som jobber på offentlig rettshjelpssatser får bare to tredeler
av det som stat og kommune betaler sine egne advokater. Det pågår en systematisk
forskjellsbehandling som vi er nødt til å få slutt på. Den nye regjeringen foreslo opprinnelig å

oslo@sv.no | oslosv.no

3

øke satsen med 22 kroner. Etter forhandlinger med SV er det altså lagt på ytterligere 14
kroner på dette. Det endelige utfallet blir dermed at rettshjelpssatsen totalt går opp 36 kroner
sammenlignet med dagens nivå. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent. Det er ikke nok og
aksjonen i høyesterett fortsetter. Derfor har vi også løftet kravet om forhandlingsrett for
fastsettelse av salærsatsen. Vi har fortsatt å presse regjeringen på fra stortinget.
I tillegg har vi særlig fokusert på vold mot kvinner og barn. Vi har fremmet sak om å få på
plass en samtykkelov raskt. I tillegg har vi løftet andre endringer av voldtektslovgivningen. Vi
har vært tydelige på at omvendt voldsalarm må brukes mer. Dette handler om moren som må
bytte jobb og flytte. Barnet som må bytte skole. Ofre som alltid må se seg over skulderen for
å rekke å trykke på voldsalarmen. Omvendt voldsalarm snur om på dette slik at overgriperen
som ikke følger besøksforbudet blir elektronisk overvåket slik at offeret beskyttes.
På åtte år er ordningen kun benyttet 65 ganger. I samme tidsrom er det registrert over 25 000
saker om mishandling i nære relasjoner. I 2020 var det 2862 anmeldte brudd på
besøksforbud. Det er dessverre en realitet at viktige saker som gjelder likestilling og vold mot
kvinner og barn ofte ikke havner høyest på dagsorden.
Av annet partiarbeid som løftes frem er oppstarten av rettspolitisk nettverk som er et nettverk
som møtes månedlig for å diskutere aktuelle justispolitiske saker.

Finans
Også dette året har for finanskomiteens del vært sterkt preget av de økonomiske
konsekvensene av koronapandemien og håndteringen av disse. Våren 2021 gikk også til å
løfte en del saker som ville være aktuelle for valgkampen. Blant annet fremmet vi et helhetlig
representantforslag med SVs boligpolitikk. Dette ga også flere medieoppslag.
SV har i flere runder med krisepakker og krisepolitikk prioritert sosial rettferdighet, små- og
mellomstore bedrifter innenfor de hardest rammede næringene og grønn omstilling. Særlig
viktig har det derfor vært å opprettholde de ulike sosiale ordningene vi fikk på plass i 2020, for
arbeidstakere og andre, som for eksempel økte dagpengesatser, et rettferdig
permitteringsregelverk, forlenget AAP-periode m.m. Vi har løftet fram i særdeleshet den hardt
ramma restaurant- og utelivsbransjen, og pekt på forbedrede ordninger for dem. Og vi har
vektlagt krisemidler til kollektivtransporten, framfor til flyselskapene. Gjennom den siste
nedstengingen i perioden desember til midten av februar var SV pådriver for en
lønnsstøtteordning for å forhindre flere permitteringer, og endelige vedtaket her bidro til å
unngå permitteringer av 10 000 arbeidstakere. Vi fikk også kraftig forbedra krisestøtta til
kollektivtransporten, et strømstipend på 3000 kr til studenter og et løft for lavterskel psykisk
helse i kommunene. Samtidig har det vært viktig å avgrense og avslutte
kompensasjonsordningen for næringslivet som har vært for raus, og bidratt til å øke
forskjellene i Norge. Den ordningen som kom på plass, avsluttes 28.februar og har også langt
flere sosiale krav enn tidligere.
Ellers har fraksjonen jobbet med både revidert budsjett for 2021 og statsbudsjettet for 2022,
og vektlagt i media behovet for mer rettferdig skattlegging, reduserte forskjeller og en grønn
omstilling av Norge.
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