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Redaksjonskomiteens innstilling til alle saker på Oslo SVs årsmøte 2014 
 

Sak2.2: U3 Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehager i Oslo 

20 Vedtas 

21 Vedtas 

22 Vedtas 

 

23 Avvises 

24 Vedtas 

25 Vedtas 

 

Sak2.2: U6 Gi lærerne tillit – Stopp KS’ forslag! 

29 Avventer 

 

30 Avventer 

31 Avventer 

 

32 Avventer 

33 Avventer 

 

Sak 2.2: U7 Kollektivløft for grønn framtid 

34 Avvises 

35 Vedtas 

36 Vedtas 

37 Vedtas 

38 Vedtas 

39 Avvises til fordel for 38 

40 Avvises til fordel for 38 

41 Avvises til fordel for 38 

42 Avvises til fordel for R4 

43 Avvises til fordel for R7 

44 Avvises 

45 Vedtas 

46 Avvises, til fordel for R8 

47 Avvist 

48 Avvist 

49 Avvises, til fordel for R9 

50 Avvises, til fordel for 123 (se under «For sent innkomne endringsforslag) 

Sak 2.2: U10 Likestilling i revers 

51 Avvist 

52 Vedtas 

53 Vedtas 

54 Avvist, til fordel for 53 

55 Vedtas 

56 Vedtas 

57 Vedtas 
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58 Vedtas 

 

59 Kun første avsnitt 1 vedtas, avsnitt 2 avvises (anses ivaretatt i U19) 

60 Avvises til fordel for 61 

61 Vedtas 

62 Vedtas 

63 Vedtas 

64 Avvises 

65 Avvises 

 

66 Avvises 

67 Vedtas 

68 Vedtas 

69 Vedtas 

70 Vedtas 

71 Vedtas 

72 Vedtas 

 

73 Avvises til fordel for 72 

74 Vedtas 

75 Vedtas, likelydende med 74 

76 Vedtas 

77 Vedtas 

78 Anses ivaretatt av 77 

79 Avvises til fordel for R11 

80 Avvises til fordel for R12 

81 Vedtas 

82 Vedtas 

83 Avvises 

 

Sak 2.2: U13 Godt bibliotektilbud i hele Oslo 

90 Avvises  

 

91 Vedtas 

92 Avvises 

 

Sak 2.2: U14 SVs holdning til videre kjøp av F35 Kampfly 

93a Avvises til fordel for R13: Skrive sammen 93 og 94 som ekstern uttalelse.  

93b Endringsforslag til 93: 
 
Bitte Vatvedt har tatt inn en setning: 
«Oslo SV er imot at det norske forsvaret skal kunne settes inn i offensive internasjonale 
krigsoperasjoner». 
 
Og tatt ut en setning: 
«Miljøtrusselen er betydelig større enn krigsfaren».  
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Ellers er det først og fremst rekkefølgen på setningene som er forskjellig.  

Oslo SV er imot at Norge kjøper flere amerikanske F35 kampfly. 
Oslo SV er imot at det norske forsvaret skal kunne settes inn i offensive internasjonale 
krigsoperasjoner. 
Oslo SV er imot at militærindustriens forretningsinteresser definerer Norges forsvarsbehov. 
Oslo SV vil arbeide for at Norge kun har et nøkternt forsvar egnet til å forsvare vår 
suverenitet. 
Militær opprustning, krig og krigsforberedelser er den største miljøtrussel i vår tid. 
Oslo SV vil av miljø- og fredspolitiske hensyn bremse den militære opprustningen. 

 
Avvises til fordel for R13  

94 Avvises til fordel for R13 

95 Avvises til fordel for R13 

96 Avvises til fordel for R14  

Sak 2.2: U 15 Norge ut av EØS – nå! 

97 Vedtas 

98 Anses innarbeidet i R15 

99 Vedtas 

100 Første avsnitt vedtas, andre avsnitt avvises. 

101 Vedtas 

102 Avvises 

103 Vedtas 

Sak 2.2. U19 Retro reservasjonsrett 

 Vedtas 

Sak 2.2. U20 NATO – Hold fingrene vekk fra Ukraina! 

 Se egen oversikt under 

Sak 5: Arbeids- og organisasjonsplan 

104 Avvises 

105 Vedtas, ses i sammenheng med 110 

106 Vedtas 

107 Avvises til fordel for R17 

108 Avvises til fordel for R18 

109 Vedtas 

 

110 Vedtas 

111 Anses ivaretatt av R18 

112 Avvises 
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113 Vedtas 

D1 Dissens 1: Vedtas 

114 Avvises 

115 Avvises 

116 Vedtas 

117 Avvises til fordel for 119 

118 Avvises til fordel for 119 

119 Vedtas 

120 Vedtas 

Sak 6: Budsjett 

121 Vedtas 

For sent innkomne endringsforslag 

123 Vedtas 
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Endringsforslag til U19 og U20 
 

Nr Sak Endringsforslag Endring Forslagsstiller Innstilling fra redkom 

A U20 Stryk: 
 
 «Russland har som stormakt vitale 
interesser å ivareta» 

Stryk Leif Kjetil Tviberg Anses ivaretatt i R16.  

B U20 Siste avsnitt, ny setning inn først:  

«Russlands okkupasjon av 
Krimhalvøya er et uakseptabelt brudd 
på folkeretten» 

Tillegg Leif Kjetil Tviberg Anses ivaretatt i R16. 

C U20 Tillegg: 

Ordet «imidlertid» settes inn før 
«avgjørende betydning at alle land 
opptrer…» 

Tillegg Leif Kjetil Tviberg Avvises til fordel for 
R16. 

D U20 Setning nr. 7 endres til: 

«Russland har som stormakt vitale 
interesser å ivareta i dette området. 
Oslo SV fordømmer den russiske 
innmarsjen på Krim» 

Tillegg Bjørg Ofstad Avvises til fordel for 
R16. 

E U20 Ny overskrift: 
Demokratisk Ukraina uten 
stormaktsinnblanding! 

Endring Heikki Eidsvoll 
Holmås 

Anses ivaretatt i R16. 

F U20 Helhetlig endringsforslag: 
 
Demokratisk Ukraina uten 
stormaktsinnblanding! 
 
SV fordømmer Russlands intervensjon 
på Krim. Den er farlig, uakseptabel og 
folkerettsstridig. Det er viktig og 
positivt at alle partier fra SV til FrP tar 
avstand fra invasjoner i andre land i 
strid med internasjonal rett. SV legger 
den holdningen til grunn også overfor 
USA og andre vestlige land, der 
forventer vi at alle andre partier gjør 
også.  
 
SV var og er en kompromissløs 
forkjemper for menneskerettigheter 
for ukrainere. Vi støtter ikke et 
regime, vi støtte de universelle 
rettighetene alle ukrainere har og tar 
avstand fra brudd på disse. Vi har 

Endring Heikki Eidsvoll 
Holmås 

Anses ivaretatt i R16. 
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kritisert det forrige regimets brudd på 
menneskerettighetene, korrupsjon og 
vanstyre og vil stille de samme 
kravene til det midlertidige regimet og 
den nye regjeringen. 
 
Det er særlig viktig at de sikrer 
rettighetene til de russiske ukrainerne. 
Fjerningen av språklige rettigheter for 
russerne var både uklokt og i strid 
med respekten for 
mindretallsretigheter. Det er også 
nødvendig med en uavhengig 
gransking av hva som skjedde under 
hele perioden med demonstrasjoner 
på Maidan-plassen, og hvem som står 
ansvarlig, ikke minst for å redusere 
splittelsen i Ukraina. 

Norge må arbeide for en fredelig 
løsning. Skal en slik løsning føre frem 
er det nødvendig med arenaer for 
politiskdialog. Virkemidlene som 
velges overfor Russland må velges 
utfra hva som virker, ikke utfra hva 
som framstår tøffest på hjemmebane. 
Vestlige land må avstå fra 
unødvendige provokasjoner, som å 
presse på for ukrainsk NATO-
medlemskap. 

G U20 Vi foreslår å stryke følgende setninger 
(fra....til):  
 
"Landets geopolitisk situasjon er 
vanskelig ...vitale interesser å ivareta."  
 
Begrunnelse: Vi er bekymret for 
formuleringen av disse setningene og 
at hele denne delen kan oppfattes som 
er forsvar for Russlands inntog på 
krimhalvøya. Argumentet med raushet 
for minoriteter gjelder ikke kun for 
russisk-språklige minoriteter på krim. 
Dette området består av flere ulike 
minoriteter med ulik geopolitisk 
tilknytning og interesser. Det at Krim 
huser Russlands Svartehavsflåte 
mener vi heller ikke er godt argument 
som fredspartiet SV. Poenget består 
selv ved fjerning av disse fire 
setningene; at alle må opptre med 

Stryk Nadia Falch 
Bandak og Jane 
Vogt Evensen 

Anses ivaretatt i R16. 
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varsomhet og ikke overreagere (inkl. 
Russland!), og at Norge opprtrer som 
et selvstendig land uavhengig av 
NATO i saken.  

 
 
R1: U3 Flytte linje 1 til ny linje 40.  
 
R2: Helhetlig endringsforslag til U6 
 
Stopp angrepet på fellesskolen – Stopp KS’ forslag 
 
Kommunens interesseorganisasjon (KS) går til angrep på fellesskolen gjennom sitt forslag til 
ny arbeidstidsavtale for lærerne. Forslaget får konsekvenser for innholdet i skolen og 
kommer til å føre til langt dårligere opplæring og at mange lærere ikke får muligheten til å 
gjøre jobben sin.  
 
I dag er det slik at det er grenser for hvor mange undervisningstimer en lærer kan ha. 
Begrensningen sikrer læreren tid til blant annet forberedelse og etterarbeid, elev- og 
foreldresamtaler, journalføring, samarbeid med andre ansatte på skolen og faglig 
oppdatering. Dette taket på undervisningstimer vil KS fjerne og det vil være fritt fram for 
kommunepolitikerne til å skjære ned på skolebudsjettet. Med KS sin politikk kan lærerne 
pålegges flere undervisningstimer, uten å få forsvarlig tid til oppfølging av elever. 
 
KS’ forslag om en ny arbeidstidsavtale må tolkes som mistillit mot lærerne. Forslaget sier at 
lærerne skal jobbe mer for mindre. Om man følger forslaget til KS’, innebærer det i praksis at 
lærerne skal møte uforberedt til timene, rette i sommerferien og ellers få mindre tid 
sammen med elevene. På grunnlag av dette mener Oslo SV at KS’ ikke har vist seg som en 
troverdig forhandlingspart for kommunene som skal sørge for en god undervisningshverdag 
for elevene. 
 
Ved å kutte i en av de få godene lærerne har i dag, nemlig den lange avspaseringen, vil 
forslaget også ødelegge for muligheten til å rekruttere unge mennesker til læreryrket. De 
lærerne som har mulighet til det, vil finne seg noe annet å gjøre. Vi kan få en lærerflukt om 
KS får det som de vil. 
 
Forslaget til ny arbeidstidsavtale er en tydelig høyredreining. Ledelsen i KS forsøker å tvinge 
folk til å jobbe uten å få overtidsbetalt. Fremforhandla goder som avspasering og 
medbestemmelse i egen arbeidsdag skal bort. Nok er nok. Skal fellesskolen bevares må 
angrepene slås tilbake på. Norge har ikke råd til kutt i skolen og dårligere vilkår for læring. 
Oslo SV krever at KS’ forslag til ny arbeidstidsavtale stoppes, og at forhandlingsansvaret 
flyttes tilbake til staten! Det er avgjørende at norsk skole har motiverte lærere som vi viser 
tillit til. 
 
 
R3: U7 Endre linje 26: En slik veiutvidelse vil bety økte klimagassutslipp… 
 
R4: Linje 27: Byrådet i Oslo, anført av Venstres miljøbyråd, støtter planene… 
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R5: U7 Linje 30: Legger for liten vekt på kollektivtrafikk.  
 
R6: U7 Linje 32: flere ønsker å reise kollektivt.  
 
R7: U7 Linje 32: For å få til et godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus er det viktig å ha et godt 
plansamarbeid.  
 
R8: U7 Linje 59: At det blir fortgang i arbeidet med å bygge ut et sammenhengende 
hovedsykkelveinett, at det i tillegg etableres egne sykkelekspressveier inn mot Oslo og et 
mer finmasket sykkelveinett i Oslo by  
 
R9: U7 Linje 62: at det innføres privatbilfritt sentrum innenfor ring 1, og at gående, syklister, 
kollektivtransport og nødvendig næringstrafikk må prioriteres.  
 
R10: U7 Stryk 65-66 fra ”og at antall…” 
 
R11: U10 linje 52: Oslo SV har stor respekt for alle ansatte i velferdssektoren. 
 
R12: U10. Linje 53: Ofte er dette kvinner i stillinger med fysisk og psykisk krevende 
arbeidsoppgaver. 
 
R13: Helhetlig endringsforslag til U14 
 
Mot offensiv militær opprustning – nei til kjøp av flere F35 kampfly 
 
Oslo SV vil bremse den militære opprustningen og arbeide for at Norge kun har et nøkternt 
forsvar egnet til å forsvare vår suverenitet. 
 
SVs landsmøte i 2013 vedtok en uttalelse der det heter: ”Forsvarets ønsker og 
militærindustriens forretningsinteresser kan ikke definere Norges forsvarsbehov. SV vil 
fortsette å arbeide for å ikke kjøpe flere fly enn det som er helt nødvendig for å forsvare 
landet og drive suverenitetshevdelse”. 
 
Videre vedtok landsmøtet: ”Norge er blant landene i verden som bruker mest penger på 
forsvar pr innbygger. Hver milliard som ikke brukes på kampflyinnkjøpet kan brukes på å 
skape en fredeligere og mer rettferdig verden som igjen vil forebygge konflikter.” 
 
Ytterligere prisusikkerhet og debatter i andre kjøperland gjør en revurdering av innkjøpet 
nødvendig. Kostnadene knyttet til innkjøp av det atomvåpenforberedte kampflyet har blitt 
særs høye. Prisen på flyene alene overstiger 60 milliarder kroner, i tillegg til at det påløper 
levetidskostnader beregnet til om lag 250 milliarder kroner.  
 
Lockheed Martin leverer i dag avanserte våpensystemer (deriblant kampflyet F35) til 
nasjoner Norge av etiske grunner ikke investerer i, eller eksporterer våpen til. Som en del av 
initiativet til at norsk eksportkontroll for krigsmateriell fortsatt strammes inn, kan dette i seg 
selv være en grunn til ikke å gå til innkjøp av flere F35-kampfly. 
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Som fredsparti må SV motarbeide all militær opprustning som styrker norsk deltakelse i 
offensive NATO-operasjoner og knytter oss enda sterkere til et langsiktig militær-industrielt 
samarbeid med USA. 
 
Oslo SV vil jobbe for at Stortinget revurderer utgangspunktet for Forsvarsplanen fra 2012, 
trekker seg fra kjøp av flere offensive F35 kampfly og utvikler en forsvars- og 
sikkerhetspolitikk, herunder dimensjonering av et defensivt luftforsvar, i samsvar med de 
prinsippene som ble vedtatt på landsmøtet i 2013. Oslo SV vil at det settes i gang en ny 
innkjøpsprosess med Sverige og andre tilbydere. Et eventuelt kjøp av svenske fly vil kunne 
være et ledd i en oppbygging av et tettere nordisk forsvarssamarbeid.   
 
Oslo SV støtter SVs grunnlovsforslag som fjerner regjeringens rett til å bruke militær makt i 
utlandet uten Stortingets samtykke. 
 
SV skal være fredssakens fremste forkjemper på Stortinget. 
 
R14: R13 behandles som en ekstern uttalelse.  
 
R15: U15 Linje 1: Oslo SV ønsker igjen å reise debatten om EØS-avtalen.   
 

R16: Helhetlig endringsforslag til U20 
 
Demokratisk Ukraina uten stormaktsinnblanding! 
 
SV fordømmer Russlands intervensjon på Krim. Den er farlig, uakseptabel og folkerettsstridig. Det er 
viktig og positivt at alle partier fra SV til FrP tar avstand fra invasjoner i andre land i strid med 
internasjonal rett. SV legger den holdningen til grunn også overfor USA og andre vestlige land, der 
forventer vi at alle andre partier gjør også.  
 
SV var og er en kompromissløs forkjemper for menneskerettigheter for ukrainere. Vi støtter ikke et 
regime, vi støtte de universelle rettighetene alle ukrainere har og tar avstand fra brudd på disse. Vi 
har kritisert det forrige regimets brudd på menneskerettighetene, korrupsjon og vanstyre og vil stille 
de samme kravene til det midlertidige regimet og den nye regjeringen. 
 
Det er særlig viktig at de sikrer rettighetene til de russiske ukrainerne og andre minoriteter. 
Fjerningen av det russiske språket fra offentligheten var både uklokt og i strid med respekten for 
mindretallsrettigheter. Det er også nødvendig med en uavhengig gransking av hva som skjedde under 
hele perioden med demonstrasjoner på Maidan-plassen, og hvem som står ansvarlig, ikke minst for å 
redusere splittelsen i Ukraina.  
 
Norge må arbeide for en fredelig løsning. Skal en slik løsning føre frem er det nødvendig med arenaer 
for politisk dialog. Virkemidlene som velges overfor Russland må velges utfra hva som virker, ikke 
utfra hva som framstår tøffest på hjemmebane. Vestlige land må avstå fra unødvendige 
provokasjoner, som å presse på for ukrainsk NATO-medlemskap.  
 
NATO har ingen rolle å spille i Ukraina og bør avstå både fra trusler og handling. Den norske regjering 
bør ikke lene seg på NATO i sin holdning til Ukraina, men opptre som et selvstendig europeisk land. 
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R17: Arbeidsprogram A2: linje 41, tillegg: Oslo SV skal som fredsparti samarbeide med 
fredsbevegelsen via fylkesstyret og det internasjonale utvalget i Oslo. 
 
R18: Arbeidsprogram A2: linje 43, tillegg: Alle politiske vedtak fra Oslo SV, som uttalelser og 
andre former for utspill, bør inneholde en målgruppe og en plan for bruk av utspillet.    


