Sak 7.4 Beretninger
Byrådsgruppas beretning for 2021
SVs byrådsgruppe består av seks personer. Omar Samy Gamal er byråd for kultur, idrett og
frivillighet (KIF), mens Hanne Lyssand utgjorde resten av politisk ledelse i avdelingen som
byrådssekretær i hele 2021, fram til Lyssand gikk av ved årsskiftet. Oslo SVs byrådsgruppe
vil gjerne takke Hanne Lyssand for solid innsats.
Sunniva Holmås Eidsvoll er byråd for oppvekst og kunnskap etter å ha avløst Inga Marte
Thorkildsen i denne rollen høsten 2021. Det er ikke mulig å forklare hvor viktig Inga Marte
Thorkildsen har vært for byrådssamarbeidet og for SV siden hun ble byråd i 2015, først i
rollen som byråd for Eldre, helse og sosiale tjenester og siden som byråd for Oppvekst og
kunnskap. Den farten og tyngden Thorkildsen har hatt i arbeidet har vært avgjørende for
mange av resultatene som byens innbyggere har nytt godt av. Tusen takk.
Tarjei Helland gikk av som byrådssekretær våren 2021 etter mange år i rollen. Kristina
Brovold Liknes fungerte i den rollen fram til Thorkildsen fratredelse høsten 2021. SVs
byrådsgruppe takker begge to for innsatsen. Siden høsten 2021 har Aila Kamaly vært
byrådssekretær i byrådsavdelingen sammen med Kristian Takvam Kindt som har fungert der
hele året.
Åsmund Strand Johansen er byrådssekretær for finans, i en byrådsavdeling ledet av
finansbyråd Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet de grønne.
Som i 2020 har pandemien preget mye av arbeidet til byrådsgruppa i 2021.
SVs byrådsgruppe jobber for øvrig tett og nært med bystyregruppa til SV og Oslo SVs
stortingsbenk.
Politisk gjennomslag er en kontinuerlig prosess. Når et vedtak er fattet må politisk ledelse
påse at politikken blir gjennomført. Listen over saker som byrådsgruppa har jobbet med
inneholder derfor saker hvor vedtakene ikke bare nødvendigvis ble fattet i 2021, det er også
mange saker som ikke listes opp.
Byrådsgruppa til SV vil spesielt trekke frem tre saker særlig har preget arbeidet i 2021 og
utover det lister vi opp en rekke andre saker det har vært spesielt mye arbeid med i 2021.
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1. Korona
Koronapandemien har også i 2021 preget store deler av byrådets arbeid. Vinteren og våren
2021 var preget av høyt smittetrykk kombinert med såpass lav vaksineringsgrad at strenge
tiltak var nødvendig for å unngå en overbelastning i helsevesenet. SVs byrådsgruppe jobbet
for at særlig tiltakene rettet mot barn og unge ikke skulle være strengere enn nødvendig.
Dessverre ble det lange perioder med rødt nivå i skolen, og også noen uker med heldigital
undervisning i noen deler av byen da smitten var på sitt høyeste.
Byrådsgruppa hadde jevnlige møter med ansattes organisasjoner, ombud og barn og unges
organisasjoner om tiltakene. Det ble også gjennomført noen informasjonsmøter med
partiorganisasjonen gjennom BU-forum i forbindelse med større endringer i tiltakene.
SVs byrådsgruppe jobbet også for at det ble satt av budsjettmidler så tidlig som mulig for å
håndtere konsekvensene av koronapandemien. I revidert budsjett fikk vi også gjennomslag
for å sette av over 400 millioner til gjenoppbyggingstiltak etter korona. Innsatsene rettet seg
særlig mot barn og unge, arbeidsledige og utsatte grupper.
Etter en høst med normalitet, valgkamp, fysiske møter og full gjenåpning var det svært
krevende med den nye smittebølgen og nasjonale tiltak som kom i månedsskiftet
november/desember. SV og byrådets prioritering var hele tiden å skjerme barn og unge så
mye som mulig, og både Omar og Sunniva hadde innspillsmøter med de ansattes
organisasjoner.
Omikron tok pandemien inn i en ny fase der smittetallene skjøt i været, men etter hvert ble
det klart at alvorlige sykehusinnleggelser ikke økte proporsjonalt med smitten. Den store
utfordringen for Oslo kommune og byrådet ble å drive tjenestene til innbyggerne når
sykefraværet blant de ansatte ble svært høyt. Rett før jul ble bemanningskrisen i skolene så
høy at byrådet vurderte at det ikke var mulig å opprettholde smittevernfaglig forsvarlig drift
med den tilgjengelige bemanningen på skolene. De siste tre dagene før juleferien ble det
derfor innført digital undervisning. AKS og barnehager holdt også åpent i romjula.
Koronahåndteringen har vært et helt avgjørende arbeid, men det kan likevel ikke underslås at
det har tatt mye kapasitet i store deler av året. Det har gjort at arbeidet med andre prioriterte
saker for SV i byråd ikke har hatt like stor fremdrift som de ellers ville hatt. Sunniva og Omar
er derfor klar for å intensivere arbeidet med SVs prioriterte saker i byrådsplattformen i 2022.

2. Gratis aktivitetsskole i hele byen - et av de
viktigste valgløftene nær oppfylt
I 2022-budsjettet fikk Oslo SV gjennomslag for gratis aktivitetsskole til alle barn i tråd med
byrådserklæringen: Byrådet vil innføre gratis aktivitetsskole for alle elever på 2. trinn fra 2022
og 3. trinn fra 2023. Da vil over 20 000 elever i 2022, og 23 500 elever i 2023, få tilbud om
gratis deltidsplass i AKS. Det betyr at lek, aktivitet og læring i aktivitetsskolen ikke bare blir et
tilbud for dem som har råd, men et universelt velferdsgode for alle. For gjennomsnittsfamilien
vil dette bety at de slipper en regning på 22 000 kroner per barn årlig. I byrådsplattformen er
det også et punkt om at det skal vurderes videre opptrapping til fjerde klasse i denne
perioden. Byrådsgruppa til SV vil ikke gi seg før valgløftet vårt er helt oppfylt.
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3. En ny kommunal boligpolitikk - Oslobolig
Oslobolig er én av pilotene byrådet jobber med innenfor tredje boligsektor. Oslobolig er et
selskap som skal tilby bolig med kjøp av boligkjøpsmodeller til personer som kan betjene
månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinære
vilkår. Selskapet ble lansert i desember 2021 og målet er at selskapet skal kunne tilby boliger
i første halvår av 2022. Byrådet jobber videre med forskjellige piloter innenfor tredje
boligsektor. Byrådet jobber videre med andre piloter, som blant annet Hagegata 30.
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Andre viktige saker som har vært viktige for SV
1. Nye plasser i kulturskolen: Byrådet har som mål at alle barn og unge får muligheten til

2.

3.

4.

5.

kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Oslo har i dag for lav dekningsgrad i den kommunale
kulturskolen, og det er store forskjeller i deltagelse mellom ulike deler av byen.
Byrådet har fått gjennomslag for å tilføre midler slik at Oslo kulturskole skal få 5000
nye plasser de neste årene, i tillegg til dagens om lag 8000 plasser.
Flere læreplasser: Andelen som søker yrkesfag har økt i Oslo de siste årene, men
koronapandemien har redusert tilbudet av læreplasser. Byrådet vil derfor igangsette et
treårig prosjekt for å øke antall læreplasser i Oslo. I økonomiplanperioden er det
innarbeidet 27 millioner kroner til arbeidet.
Fjernet bydelenes rammekutt for 2022: Bydelene yter store deler av Oslos velferd og
disponerer om lag halvparten av kommunens budsjett. Siden det rødgrønne byrådet
tok over i 2015 har det ikke lengre blitt gjennomført rammekutt på bydelene, ei heller i
2022. SVs byrådsgruppe jobber for hvert år å redusere rammekuttene mest mulig i de
budsjettforslagene som legges fram for bystyret.
Sommerjobber til unge: De siste årenes satsing på sommerjobber i bydelene og for
ferieaktiviteter for barn og unge har vært en suksess. Byrådet fortsetter satsingen for
barn og unge gjennom hele året.
Heltidsarbeid: Oslo er den av landets største kommuner som har størst andel
heltidsansatte, og andelen heltidsstillinger har økt siden vi tok over høsten 2015. Til
tross for at utviklinga går i riktig retning fortsetter byrådet innsatsen. Byrådet styrker
innsatsen for heltid i Oslo kommune, blant annet ved å opprette egne ressurspooler i
helse- og omsorgssektoren, med ressurspooler der utvidelse av stillinger legges i
poolen, og poolen brukes til å dekke opp fravær som ellers ville blitt dekket av innleide
vikarer fra bemanningsbyråer. Forskning viser at enheter med stor grad av hele
stillinger har større trivsel, bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær. Partene var ved
tariffoppgjøret i 2020 enige om en rekke tiltak for å fremme heltidskultur. De er enige
om at det blant annet skal årlig gjennomføres heltidssamtale med de som har
deltidsstilling, det stilles konkrete krav til innhold i retningslinjer for å redusere andelen
deltidsstillinger og det er gitt
forhøyet sats på
helgearbeid.
Det ble vedtatt en økning på
over 20 millioner kroner til
arbeid med heltidskultur i
budsjettet 2022. I tillegg meldte Klassekampen 23.august 2021 at Lambertseter
sykehjem som er under bygging i Oslo bare skal ha heltidsstillinger. Det skal etter
planen åpne i 2022.

6. Fortsatt arbeidet mot brudd på arbeidstidsbestemmelsene: Arbeidstilsynet
gjennomførte i 2019 et tilsyn med kommunens overholdelse av
arbeidstidsbestemmelsene i fem virksomheter i Oslo kommune. De tok for seg
timelistene for de 10 arbeidstakerne med mest registrert arbeidstid i august,
september og oktober 2019 på disse utvalgte tjenestestedene. Arbeidstilsynet
påpekte at retningslinjer, rutiner og kontroll med arbeidstid ikke var godt nok, derfor
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satt byrådet i verk en rekke tiltak. Det kreves blant annet nå at virksomhetene i Oslo
kommune rapporterer og offentliggjør kvalitetssikrede tall og brudd på
arbeidstidsbestemmelsene i sine årsberetninger. Bruddene oppgis virksomhetsvis, det
har aldri vært krevd før. Slik sikrer vi at det til enhver tid er full oppmerksomhet i hele
kommunen. Temaet inngår i alle tildelingsbrev for 2022. God oversikt over antall
brudd er viktig. Like viktig er det å ha kunnskap om de helsemessige, velferdsmessige
og sikkerhetsmessige konsekvensene av bruddene. Sentralt arbeidsmiljøutvalg har
dette som tema i 2022, og det er tema på kommunens personalsjefs- og
tillitsvalgtsamling.
I mai 2021 informerte Arbeidstilsynet kommunen om at tilsynets pålegg om
forsterkede tiltak mot brudd på arbeidstidsbestemmelsene anses oppfylt.
Arbeidstilsynet anså kommunens forsterkede tiltak som egnet til å sikre at kommunen
etterlever arbeidstidsbestemmelsene. Undersøkelsene Arbeidstilsynet foretok i noen
utvalgte virksomheter våren 2021 viste at det fortsatt foreligger noen brudd, men at
omfanget er redusert fra det utvalget tilsynet gjennomgikk våren 2020. Mange av
bruddene skyldes korona-situasjonen. Mange ansatte har fått ekstra belastning knyttet
til vaksiner og smittesporing, andre har opplevd større sykefravær på arbeidsplassen.

7. Kontroll over el-sparkesyklene i Oslo: For mange har el-sparkesykkel vært et positivt
bidrag til å komme seg rundt om i Oslo. Frislippet som ble gjennomført av den
foregående regjeringen var likevel for drøyt. Det som kunne vært et i hovedsak positivt
tilskudd for noen til å ferdes rundt om i byen, ble et forsøplingsproblem og et
framkommelighetshinder for andre. Det er anslått at antallet elsparkesykler som var
utplassert i Oslo tidligere har vært så høyt som opp mot 25 0000. Byrådet har over tid
etterspurt muligheten til å kunne regulere selskapenes utplassering av elsparkesykler.
Da Stortinget, ved lov av 18. juni 2021, ga kommunene adgang til blant annet å
innføre begrensninger i antall elsparkesykler, innførte Oslo kommune en
maksbegrensning på 8 000 små elektriske kjøretøy som kan utplasseres. Dette
medførte en tydelig reduksjon i antallet elsparkesykler på fortauene og er viktig tiltak
for å gjøre det lettere for alle gående, men også andre som har utfordringer med å
bevege seg rundt i byen når det ligger eller står hindringer i veien, på fortauet.
8. Kjøp av Veterinærhøgskolen: Onsdag 15. desember overtok Oslo kommune den
tidligere Veterinærhøgskolen fra Statsbygg. Bystyret vedtok å kjøpe tre fjerdedeler av
den attraktive eiendommen på Adamstuen for 1,35 milliarder kroner. Kjøpet sikrer
Oslo kommune viktige arealer i et område av indre by hvor behovet for arealer til
kommunale formål og grønne lunger er stort. Området skal utvikles med gode tilbud til
lokalbefolkningen. Kommunen har gjennomført en omfattende kartlegging av
kommunale behov som blant annet grønn park, grunnskole, videregående skole,
flerbrukshall og lokalbibliotek, kulturaktiviteter og kanskje mer.
9. Nullutslippstransport: I 2022 krever kommunen nullutslipp fra transport av varer og
tjenester som kjøpes via Oslo kommunes rammeavtaler. Byrådet fikk også i budsjettet
gjennomslag for å øke bevilgningen til ladeinfrastruktur til 168,5 millioner kroner i
økonomiplanperioden, i tillegg til 35,5 millioner som allerede er bevilget i 2022 og
gjennomslag for 50 millioner kroner i 2022 til å skifte ut kommunens egne fossile
tyngre kjøretøy og maskiner med utslippsfrie.
10. Utslippsfri kollektivtrafikk: Båt- og bussdrift i Oslo blir nær 100 prosent utslippsfri innen
utgangen av 2023, gjennom blant annet elektriske busser og elektriske øybåter.
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11. Sykkel: Det skal bygges 25 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2022.
12. Bilfritt byliv: Det settes av mange tiltak på Grønland og Tøyen i 2022. Totalt brukes det
om lag 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2022 i Oslo. I tillegg til å være
trafikkreduserende, bidrar bilfritt byliv-tiltakene til å gjøre det hyggeligere og tryggere
for myke trafikanter. Det legges inn tiltak med vekt på handel, uteservering, kunst og
kultur, benker, leke- og aktivitetsmuligheter og beplantning.
13. Gratis sunn og bærekraftig skolemat: Byrådet vil legge til rette for læring,
konsentrasjon og motivasjon i Osloskolen ved å tilby gratis skolemat. Skolemat er
også et viktig folkehelsetiltak og finansieres over folkehelsebudsjettet. Byrådet fikk
flertall for å innføre gratis skolemat i videregående skole fra skoleårets start 20222023, og fra skoleårets start 2023-2024 i ungdomsskolen. Byrådet legger inn 26
millioner kroner i 2022, og totalt 286 millioner til gratis skolemat i
økonomiplanperioden.
14. Flere offentlige bad og idrettsanlegg: Siden 2016 har byrådet sørget for et temposkifte
i byggingen av nye idrettsanlegg. De neste fire årene skal Oslo bruke 5,5 milliarder
kroner til nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg i økonomiplanperioden.
15. Økt innsats i barnehager og skoler i utsatte områder: Byrådet satte i revidert budsjett
for 2021 av midler til tettere oppfølging av elever i Osloskolen og til økt
grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder i 2022 og 2023.
16. Flere kommunale boliger: Flere kommunale boliger er viktig for byens innbyggere og
er det satt av 600 millioner kroner til kjøp av boliger til vanskeligstilte i 2022, totalt 1,48
milliarder i økonomiplanperioden. I tillegg setter byrådet av 1,86 milliarder kroner til
nødvendig vedlikehold og oppgradering av kommunale boliger i perioden 2022-2025.
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