Protokoll fra RS 2/2022 i Oslo SV
Dato: 29.03 2022
Tid: kl: 18:00
Sted: Hagegata 23
Delegater:
85
Observatører: 7
Tilstede:

Alna SV

Bjerke SV
Frogner SV

Gamle Oslo SV

Grorud SV

Grünerløkka SV
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Marte Bogstad
Arif Muhammad
Attia Mirza Mehmood
Kathrine Steinvik
Willliam Wessel Nore
Oline Sæther
Thor Holen
Jan Krogh
Magnus J. Delsett
Vafa Bakkalar
Arne Risa
Guillermo Benitez
Magnus Sveen Hidle
Solveig Skaugvoll Foss
Stian Amadeus Antonsen
Ann-Elin Selbekk
Maylén Mago Pedersen
Ørn Terje Foss
Inga Marie Nymo Riseth
Jan Rune Vikan
Mobashar Banaras
Areli Moe
Helle Linne Eriksen
Elin Cecilie Ranum
Carolina Maira Johansen
Ingrid Wergeland
Aila Kamaly
Adolf Larsen
Mie Solum Tidemann
Jane Vogt Evensen

Nordre Aker SV

Nordstrand SV

Sagene SV

St. Hanshaugen SV

Stovner SV

Søndre Nordstrand SV

Kristian Myhre
Carl Morten Amundsen
Hanna Fatland Skjeie
Mons Lie
Bernt Sverre Mehammer
Hanne Lyssand
Berit Riise Kåvik
Jens Halvorsen
Kristian Høy Horsberg
Lilly Næss
Vegard Kjendsli
Karl Magnus Nikolai NCD Nyeng
Axel Grelland
Nadya Tahir
Benedicte Wiig
Bjørn Halvorsen
Sidsel Fjelltun
Per Botolf Maurseth
Una Pasovic
Benedicte Bjerknes
Andrea Alarcon
Martine Floeng
Nova
Emilie Læret
Atgeirr Flø Rasmussen
Frode Hjelde
K Raveendra
Cato Brunvand Ellingsen
Erlend Tynning Larsen
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Ullern SV

Vestre Aker SV

Østensjø SV

Studentlaget

Amanda Anvar
Ella Lynstad
Guro Berge
Kim Aila Sæthre
Beate Bruun
Viktoria Dahl
Arthur Devold
Svein Straand
Anja Røyne
Martine Smerud
Tone Salthe
Kyrre Bentzen
Ingunn Halsebakke
Rolf Sebastian Lau

Oslo SU

BSG
FS

Stortingsrepresentant

Maja Elise Winge
Regina Lindhjem
Kaja Herheim/Rosa Zahiranuhsh
Ragnar Falch
Ola Wolff Elvevold
Marianne Borgen
Steinar Heldal
Stine Navarsete
Geir Kjetil Sandve
Kari-Elisabeth Kaski
Sunniva Holmås Eidsvoll
Omar Samy Gamal

Observatør

Kristian Takvam Kindt
Tone Minerva Grennes
Anette Arneberg
Celia Lima
Jens Aas Hansen
Åsmund Strand Johansen
Eirik Kristoffersen
______________________________________________________________________________
Sunniva Holmås Eidsvoll åpnet møtet

Sak 09/22:
Vedtak:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll (vedtakssak)
Innkalling, dagsorden og protokollen fra RS 1/2022 01.02 22 ble godkjent.

Sak 10/22:

Konstituering (vedtakssak)
FS innstilte på som Steinar Heldal og Hanne Lyssand som ordstyrere og Ane Fidjestøl
ble valgt referent ettersendes.
FS innstiller på en redaksjonskomité bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Una
Pasovic og Steinar Heldal.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 11/22:

Representantskapets Forretningsorden (vedtakssak)
Heldal la frem fylkesstyrets forslag til endringer til forretningsorden for
representantskapet: Sakspapir.
Alle endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen er tilgjengelig her.

Taleliste:

Maylén Mago Pedersen ba om å endr ordlyden i endringsforsalg 13 fra
«spørsmålsrunden» til «spørrerunden»)

Votering:

Forslag 1 fra FS ble vedtatt
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Forslag 2 fra FS ble vedtatt
F11 ble avvist
F12 ble vedtatt
FS3 og FS4 – vedtatt
F7 til F15 ble stemt over i en bolk. Innstillingen ble vedtatt.
Forretningsorden som helhet ble vedtatt.

Forretningsorden for Oslo SVs representantskap
Vedtatt av Oslo SVs representantskap 29.03.2022

§ 1 Innledning
§ 1.1 Hjemmel
Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i § 16B i Tilleggsvedtekter for Oslo SV. Ved
uoverensstemmelse mellom forretningsorden og SVs vedtekter eller Oslo SVs tilleggsvedtekter, viker
forretningsorden.
§ 1.2 Fravikelse
Representantskapet kan fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte
representanter for gjeldende sak eller gjeldende møte.
§ 1.3 Definisjoner
a) Med votering menes votering over ett enkelt punkt.
b) Med voteringssekvens menes alle voteringer i relasjon til samme sak og som gjøres i sammenheng.

§ 2 Representantskapsmøtene
§ 2.1 Møtehyppighet
Representantskapet avholder minst fire møter årlig, j.fr. § 16B i Oslo SVs tilleggsvedtekter.
Innkalling skjer når fylkesstyret/fylkesstyrets arbeidsutvalg ser det tjenlig, eller når minst fem lokallag
krever det, j.fr. Oslo SVs tilleggsvedtekter § 16B.
§ 2.2 Innkalling
Innkalling med forslag til dagsorden, tidsplan og sakspapirer sendes ut til representantskapets
delegater og varadelegater senest 14 dager før hvert møte. Sakslisten skal samtidig gjøres offentlig
tilgjengelig på Oslo SVs hjemmesider.
§ 2.3 Rett til å melde saker
Samtlige medlemmer i Oslo SV har rett til å få satt opp saker på dagsorden etter reglene i § 2.4.
§ 2.4 Innleveringsfrist
Saker må være meldt og sakspapirer og vedtaksforslag må være innlevert fylkesstyret senest tre uker
før møtet skal holdes.
Representantskapet kan på møtet sette opp saken med 2/3 flertall blant de fremmøtte delegater
uten hensyn til 1. ledd (hastesak).
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Saker kan behandles under Eventuelt uten annen frist enn at saken varsles ved møtets begynnelse.
Vedtak kan ikke fattes i saker som er reist under Eventuelt.
Uttalelser må forelegges representantskapets delegater skriftlig senest under godkjenning av
dagsorden for å kunne behandles på inneværende møte.
§ 2.5 Faste punkter på dagsordenen
a)
b)
c)
d)

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteledelse og referent
Godkjenning protokoll fra siste møte i Representantskapet
Spørrerunde

§ 2.6 Tilstedeværelse
Dersom delegater kommer etter at innsjekkingen er ferdig eller går før møtet er hevet, skal dette
meldes til møteledelse/innsjekker.
§ 2.7 Tidsramme for saker
Representantskapet kan fastsette en tidsramme for den enkelte sak eller for en gruppe av saker.
Tidsrammen innbefatter både debatt og votering. Møteledelsen gis i disse tilfeller fullmakt til å sette
tidsrammen for debatten. Tidsrammen kan endres ved simpelt flertall.
Fylkesstyret sitt forslag til tidsramme sendes ut med sakspapirene.
§ 2.8 Lukking av møtet
Representantskapets møter er som hovedregel åpne. Representantskapet kan i særlige tilfeller lukke
møtet med 2/3 flertall.

§ 3 Møte-, tale- og forslagsrett.
§ 3.1 Representantskapets faste delegater
Representantskapets faste delegater valgt etter Oslo SVs tilleggsvedtekter § 16 B, har møte-, tale-,
forslags- og stemmerett i representantskapets møter.
Lokallaget har ansvar for å kalle inn varadelegater med fulle rettigheter ved faste delegaters forfall.
§ 3.2 Oslo SVs medlemmer
Samtlige medlemmer i Oslo SV har møte-, tale- og forslagsrett i representantskapets møter.
§ 3.3 Andre
Representantskapet kan innvilge andre møte-, tale- og/eller forslagsrett for en enkelt sak eller et
enkelt møte ved simpelt flertall.

§ 4 Debatten
§ 4.1 Taletid
Innlegg til debatten gis 3 minutter taletid. Det gis adgang til maksimum to replikker etter hvert
innlegg, samt svarreplikk. Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved stort
tidspress kan replikker sløyfes fullstendig med simpelt flertall.
Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk.
Taletiden kan endres ved simpelt flertall.
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Minoritetsspråklige deltakere som ønsker det, kan få 1 minutt utover den fastsatte taletiden.
Deltakeren må selv gjøre dirigenten oppmerksom på ønsket om utvidet taletid.
§ 4.2 Taleliste
Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om
når strek settes.
I de saker hvor det er fastsatt en tidsramme, jamfør § 2.9, kan møteledelsen redigere talelisten etter
at strek er satt. Når den avsatte tid for saken er brukt opp strykes resten av talelisten. Møteledelsen
skal søke å endre taletiden tidlig dersom det er fare for at tidsrammen for debatten overskrides.
Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres:
a) Forslagstillere settes først i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten.
b) Representantskapsdelegater som ikke tidligere har hatt ordet i denne saken settes deretter
opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten.
c) Representantskapsdelegater som tidligere har hatt ordet i denne saken, settes deretter opp i
den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten.
d) Andre med talerett settes deretter opp i den rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten.
e) Ordstyrerne bør tilstrebe at det er god kjønnsbalanse på talelisten. I tilfeller der det er et stort
flertall av menn, bør kvinner løftes opp før strek er satt.
f) Ordstyrere bør tilstrebe at minoritetsspråklige blir prioritert på talelisten om talelisten skal
redigeres eller kuttes
Strek kan oppheves med simpelt flertall.
Strykning av taletid kan overprøves med simpelt flertall.
§ 4.3 Temaredigering av taleliste
Representantskapet kan med simpelt flertall vedta å benytte taleliste redigert etter tema for en eller
flere saker. Forslag om dette skal fremsettes skriftlig under godkjenning av dagsorden og leveres
møtelederbordet.
Møteleder legger frem liste for inntegning til debatten, og fremmer forslag om når strek skal settes.
Det skal opplyses i god tid om når strek settes.
Forøvrig følges den samme prioriteringsliste som for redigering av taleliste som i § 4.2.
§ 4.4 Forslag
Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møtelederbordet. Møteleder sette frist
for innlevering av endringsforslag og leser opp innleverte forslag før frist settes.
FS har anledning til å sette frist for å fremme endringsforslag skriftlig til partikontoret fire virkedager i
forkant av møtet. Dette skal det opplyses om i innkallingen til møtet. Innleverte forslag legges ut på
nett og sendes ut på mail før møtet. Forslagene merkes med saksnummer, evt. linjenummer og
forslagsstiller.
FS har anledning til å sette ned en forberedende redaksjonskomite som innstiller på alle innkomne
endringsforslag enten i forkant av møtet eller i forkant av votering.
§ 4.5 Innleggsprioritering
Når det bes om innlegg til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden gis dette umiddelbart
etter pågående replikkveksling.
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§ 5 Votering
§ 5.1 Flertall
Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av SVs vedtekter, Oslo SVs
tilleggsvedtekter eller denne forretningsorden.
§ 5.2 Voteringsmåte
Votering skjer ved håndsopprekning.
Personvalg skal være skriftlig og hemmelig dersom 1 representant krever det. Andre vedtak kan også
være skriftlig og hemmelig dersom 1/3 av representantene krever det.
Det vises til SVs vedtekter § 21 for nærmere beskrivelse av personvalg
§ 5.3 Voteringsorden
Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen.
Under voteringssekvensen er det ikke adgang til å fremsette nye forslag til saken.
Det kan heller ikke holdes innlegg til saksdebatten under voteringssekvensen.

§ 6 Valg
§ 6.1 Valgmåte
Personvalg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn
halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste
valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer, j.fr. § 21 i
SVs vedtekter.
§ 6.2 Vararepresentanter
Vararepresentanter velges på samme måte som representanter.

§ 7 Protokoll
Referenten fører protokoll for representantskapets møte. Protokollen skal som minstekrav inneholde
en oversikt over tilstedeværende delegater og observatører, en oversikt over alle forslag, voteringer
og valg, og en liste over hvem som tok ordet under hver sak.
Alle delegater har anledning til å fremme protokolltilførsel. Denne må meldes under behandlingen av
den saken protokolltilførselen gjelder, og leveres møteledelsen skriftlig innen møtet heves.
Det er anledning til å protokollføre stemmeforklaringer. Disse må leveres møteledelsen skriftlig
senest innen møtet heves.
For lukkede deler av et møte, føres det egne protokoller. Disse godkjennes i lukket møte.
Foreløpig protokoll publiseres på Oslo SVs hjemmesider senest ei uke etter gjeldende møte etter
godkjenning i AU, og godkjent protokoll publiseres senest ei uke etter godkjenning.
Representantskapet kan med simpelt flertall vedta at protokoll eller deler av denne ikke publiseres.
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§ 8 Spørrerunde
Alle medlemmer har anledning til å stille spørsmål til fylkesstyret, bystyregruppa og stortingsgruppa.
Det gis 2 minutt taletid til spørsmål og 3 minutter til svar. Spørrerunden skal normalt ikke vare mer
enn 30 minutter.

§ 9 Endringer i forretningsorden
§ 9.1 Endringer i forretningsorden
Representantskapets forretningsorden kan endres med 2/3 flertall blant de fremmøtte delegater.
Forslaget til endringer skal gjøres kjent for representantskapet minst 2 uker før møtet.
Endringer trer i kraft umiddelbart, dersom ikke annet er vedtatt.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forretningsorden trer i kraft umiddelbart etter vedtak i Representantskapet 29.03 2022, og
opphever alle tidligere forretningsordener og retningslinjer gitt i tråd med disse.

Sak 12/22:

Spørrerunde (diskusjonssak)

Taleliste:

Vegard Kjendsli spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
Magnus Hidle spurte og Omar Samy Gamal svarte.
Inga Marie Nymo Riseth spurte og Ola Elvevold svarte
Yanni Vikan spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
Arne Risa spurte og Omar Samy Gamal svarte
Karl Magnus NCD Nyeng spurte og Omar Samy Gamal svarte
Berit Kåvik spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
Magnus Delsett spurte og Ola Elvevold svarte.
Anja Røyne spurte og Kari Elisabeth Kaski svarte.
Areli Moe spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
Cato Ellingsen spurte og Kari Elisabeth Kaski svarte.
Jane Vogt Evensen spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
Mobashar Banaras spurte.

Sak 13/22:

Ny inntaksordning til Videregående skole (vedtakssak)
Innledning ved Sunniva Holmås Eidsvoll.
Sakspapir.

Taleliste:

Inga Marie Nymo Riseth, Cato Ellingsen, Jens Halvorsen, Thor Holen, Ingrid
Wergeland, Karl Magnus NCD Nyeng, Helle Linne Eriksen, Ørn Terje Foss, Vegard
Kjendsli, Stian Antonsen, Kristian Kindt, Bernt Sverre Mehammer, Hanne Lyssand og
Hanne Flatland Skjeie.
Det var dobbelt så mange menn som tok ordet: 9 menn og 5 kvinner.
Sunniva Holmås Eidsvoll svarte
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Sak 14/22:

Uttalelse: Kulturskole for alle (vedtakssak)
Sakspapir.
Innledning ved Erlend Tynning Larsen.

Taleliste:

Carl Morten Amundsen, Martine Smerud, Thor Holen, Kristian Høy Horsberg, Stian
Antonsen, Carl Morten Amundsen (replikk), Omar Samy Gamal, Andrea Alron, Atgeirr
Flø Rasmussen, Omar Samy Gamal.

Vedtak:

Det ble stemt separat over Forslag 1: Innstillingen ble ikke vedtatt.
De øvrige forslagene ble stemt over i blokk. Innstillingen ble vedtatt. Helheten ble
vedtatt.

Kulturskole for alle
Byrådet med SV i spissen har varslet en stor satsing på kulturskolen i tiden fremover. 5000 nye plasser
er etterlengtet i en av kommunene med dårligst dekningsgrad. Men hvem skal disse nye
kulturskoleelevene være? Oslo SV vil gå i front for en satsing som gir ringvirkninger også langt ut over
5000 nye plasser.
«Kulturskole for alle» er Norsk Kulturskoleråds visjon. Dessverre ser vi at kulturskolen i dag er et godt
stykke unna å oppfylle dette. Det er det skoleeiers ansvar å gjøre noe med. For en by som Oslo, med
sitt mangfold og store sosiale forskjeller, er det viktig at denne visjonen ikke bare blir tomme ord.
Til nå har ikke Oslos politikere i tilstrekkelig grad sett hvilket unikt verktøy de har i kulturskolen og
hvilke muligheter som finnes for å gjøre kulturstasjoner til lokale kompetansesenter for
kunstpedagogikk i bydelene. Dette vil SV gjøre noe med. Kulturaktiviteter er inkluderende, gir
mulighet for å oppleve mestring, å uttrykke seg estetisk og kreativt, å utvikle ferdigheter og
kunnskaper som gir økt tilgang til kulturelle opplevelser, og å delta i sosiale felleskap der alle er
vinnere. Musikkterapeuter kan gi et spesialpedagogisk tilbud og jobbe for barn og unges psykiske
helse. Kulturskolen kan samarbeide med både AKS og grunnskolen som en kulturfaglig ressurs og slik
nå bredt ut med tilbudet. Tilbud kan skreddersys og tilpasses fritidsklubber og arenaer for frivillighet.
Korps og kor kan kjøpe tjenester gjennom kulturskolen.
Når ny kulturstasjon på Mortensrud samlokaliseres med skolen, gir dette store muligheter for
synergieffekter gjennom tette samarbeid. Oslo SVs visjon er å gjøre dette til en modell for fremtidens
kulturskole. En kulturskole som er aktiv både i samarbeid med fritidsklubber, skoler, barnehager og
AKS.
Kulturskolen jobber på tre plan: Breddeprogrammet, kjerneprogrammet og dybdeprogrammet. Å
satse på bredde må innebære friske midler slik at det ikke går på bekostning av kjerneprogrammet
med enkelt- og gruppeundervisning eller dybdeprogrammet, som gir ekstra tilbud til spesielt
interesserte og motiverte elever. Tvert imot vil et godt utbygd breddetilbud kunne føre til økt
rekruttering til både kjerneprogrammet og dybdeprogrammet.
Også kjerneprogrammet og dybdeprogrammet må tilpasses enda bedre om de skal nå flere. Hvilke
tilbud kan man gi får å nå enda bredere ut? Hvilke lærerkrefter ansetter man fremover? Hvordan kan
kompetanseheving og etterutdanning av lærerne bidra til å gi et enda bedre tilbud? Dette er spørsmål
det er naturlig å se på i arbeidet.
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Kulturskolen har som mål å utvikle kunstfaglig kompetanse, uttrykksevne, kreativitet, kritisk sans, og
kulturell og sosial kompetanse. Oslo SV ønsker at flere barn og unge får tilgang til kulturskolens
mangfoldige tilbud, og at visjonen om «kulturskole for alle» blir oppfylt.
Oslo SV ønsker at Oslo Kulturskole skal jobbe for at Mortensrud kulturstasjon blir en pilot for
arbeidet med kulturskole for alle og utvikle kulturstasjonen som et kulturelt og kunstpedagogisk
kompetansesenter for hele bydelen. Dette skal bli en modell for videreutvikling av kulturskolen i
hele Oslo.

Sak 15/22:

Mandat og medlemmer til arbeidsprogramkomiteen (vedtakssak)
Sakspapir.
Una Pasovic la frem saken.

Taleliste:

Solveig Skaugvoll Foss, Sunniva Holmås Eidsvoll og Atgeirr Flø Rasmussen,

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 16/22:

Eventuelt (diskusjonssak)
▪
▪
▪

Berit Kåvik orienterte om Sykehussaken – høring fra Helse sørøst.
Maylén Mago Pedersen orienterte om debattmøte i forkant av 1. mai
Jan Krogh orienterte om En avis om Julian Assange

Møtet ble hevet kl 21:00.
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