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Sak 4.2 Bystyregruppas beretning 
1.  Den polit iske situasjonen 1 
 2 
SVs bystyregruppe har brukt mye tid i 2014 til å følge opp Tøyen avtalens ulike punkter. Det er 3 
månedlig møter mellom avtalepartnerne, som ivaretas av Ivar Johansen og Marianne Borgen. 4 
Det er også etablert nettsider der befolkningen og media løpende kan følge med i hva som skjer 5 
knyttet til avtalens mange punkter. 6 
 7 
Dette er et tidkrevende arbeid, og det er ikke å legge skjul på at vi til tider er svært kritiske til at 8 
flere av oppfølgingspunktene går så sakte framover. Likevel gleder vi oss over det positive som 9 
skjer, spesielt knyttet til Tøyen skole og det tilbudet barna der når får. Det er også et tett 10 
samarbeid med bår lokallag i de aktuelle bydelene og våre bydelsutvalgsrepresentanter, knytte til 11 
alle biter av Tøyen løftet. 12 
 13 
Det tar tid å få til et omfattende områdeløft, etter tiår med politisk forsømmelse. SV viser 14 
imidlertid med vårt arbeid på Tøyen, hvordan SV kan gjøre en forskjell når vi får politisk makt. 15 
Vi vil f.eks. innføre gratis AKS i hele byen, når vi nå ser hvilken suksess dette er blitt på Tøyen 16 
skole og Mortensrud. Vi vil sikre tett dialog med beboere og støtte opp om beboerinitiativ, noe 17 
som er helt grunnleggende for endring og fornyelse.  18 
 19 
2014 er året hvor byen har opplevd ytterligere og en mer offensiv høyredreining, ved økt 20 
kommersialisering av tjenester. Byrådet med Høyre, Krf og V har konkurranseutsatt kommunale 21 
barnehager og de har lagt til rette for salg av kommunale barnehager. Konkurranseutsettingen 22 
og salg av barnehager har skapt stor uro og frustrasjoner både blant ansatte i barnehagene og 23 
blant barn og foreldre. Byrådet har brukt tid og krefter på å selge unna og konkurranseutsette, i 24 
stedet for å sikre nok barnehageplasser og satse på økt kvalitet i alle barnehager, Fra januar 25 
2014 sikret SV gjennom Tøyen avtalen, bemanningsnorm i alle kommunale barnehager. Det førte 26 
bl.a. til at planlagt nedbemanning i mange barnehager heldigvis ble stoppet. 27 
 28 
SV har fremmet flere forslag om at kommunen bør kreve samme kvalitetskrav til de private 29 
barnehagene som til de kommunale, men det vil ikke dagens byråd. Dette er sterkt 30 
bekymringsfullt med tanke på at byrådet nå ikke vil bygge å drifte en eneste ny barnehageplass. 31 
Ingen nye barnehager skal nå bygges eller driftes i kommunal regi. 32 
 33 
Budsjettsamarbeidet byrådet har med FRP fører til ytterligere kutt i bydelene, kutt på flere 34 
hundre millioner kroner. Kuttene har nå skjedd gjennom mange år, og bydelen melder om 35 
stramme budsjetter som går sterkt utover det forebyggende arbeidet i bydelene, men også knyttet 36 
til mange deler av tjenestene til bydelens befolkning. Dette handler om manglende hjelp til syke 37 
og pleietrengende. Flere bydeler forteller også at de har så lite penger at det ikke er rom for 38 
vikarer i barnehagene før det er gått 16 dager sykmelding. Dette fører til dårligere tilbud for 39 
barna og tøffere arbeidssituasjon for alle ansatte. 40 
 41 
I 2014 ble det endelig satt sluttstrek for Oslo ønske om å arranger OL i 2022, da Høyres egen 42 
stortingsgruppe torpederte hele saken og satte foten ned. SV i Oslo, og bystyregruppa har jobbet 43 
aktivt for at det ikke skulle gis en statlig garanti for dette arrangementet. Et av våre 44 
hovedargumenter imot, var bl.a. IOCs arrogante, luksuriøse og ekstravagante kultur, og de 45 
enorme kravene, som var kommet gjennom 7000 siders kravspesifikasjon. Mange av SVs 46 
motargumenter ble etter hvert allment brukt, noe som deretter førte til at hele Oslo Høyre og 47 
også Oslo Arbeiderpartis store drøm ble knust. 48 
 49 
Oslo byrådets begeistring for testing, veiing og måling av alt som skjer innenfor omsorgstjenester 50 
og skolen, fortsetter med full styrke. Veldig mange ansatte er fortvilet fordi de bruker enormt 51 
mye tid på testing og måling av resultater. Spesielt er dette tydelig i Oslo skolen, der alle testene 52 
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og all rangering av skoler og resultater gjør at lærerne bruker mer og mer tid på dette 53 
byråkratiet, og i liten grad opplever tillit til deres egen faglighet. Det samme har vi sett gjennom 54 
flere år knyttet til pleie og omsorgsektoren, der det har utviklet seg en stoppeklokkeomsorg, som 55 
ikke gir nødvendig fleksibilitet og dermed gir dårlige hjelp til de som trenger det. SV fremmet 56 
derfor i 2014 forslag om en tillitsreform knyttet til pleie og hjemmetjenesten. Dette fikk vi flertall 57 
for i bystyret, og det skal nå lages forsøk med en tillitsreform i tre utvalgte bydeler, bl.a. etter 58 
mønster fra København kommune. 59 
 60 
Oslo en er by i vekst og det stiller store krav til byutviklingen, både når det gjelder boligbygging, 61 
skoleutbygging og barnehageutbygging. Mange skoler er i dag fulle, og skolekretser må stadig 62 
endres, slik at mange barn opplever ikke å få gå på skolen med sine søsken, og mange har svært 63 
farlig skolevei. At stadig flere foreldre kjører barna sine til skolen skaper store trafikkfarer, i 64 
tillegg til det kompliserte trafikkbilde som allerede er rundt mange av skolene i byen. Det gjøres 65 
altfor lite for å trygge skoleveiene for barna. Flere veier burde ha 3o kilometers soner, kombinert 66 
med fysiske tiltak. Flere veier rundt skolene burde også stenges.  67 
 68 
En stor miljøutfordring er at vi gjennom hele året nå opplever at Oslo lufta er helsefarlig. Oslo 69 
lufta dreper, og er spesielt farlig for barn og personer med luftveislidelser og hjerteproblemer. 70 
Luftforurensningen er så høy at vi bryter de grenseverdier som er satt også av EU/ESA. Det er 71 
derfor behov for kraftigere virkemidler for å få forurensningen ned. Det er transportsektoren og 72 
privatbilene som står for de største utslippene i byen, derfor må antall biler reduseres. For å få 73 
det til må det satses enda kraftigere på kollektivtrafikken i byen, og inn og ut av byen. Ny T-74 
banetunell må på plass, og den er enda ikke startet opp. Ahus banen og Fornebubanen må bygges 75 
raskere enn planlagt, for å hindre økt helsefare og kaos i byen.  76 
 77 
Den planlagte gigantutbyggingen av E18 vestover er derfor både miljømessig og helsemessig helt 78 
uakseptabel. Det er beregnet at den vil kost over 40 milliarder kroner, og den vil gi økt trafikk og 79 
skape kø, kork og kaos inn og ut av byen. Planene for E 18 vestover må derfor skrinlegges, og all 80 
planleggingskapasitet og penger må sette inn på legge til rette og bygge ut kollektivtilbudet. I 81 
tillegg har kollektivtrafikken store framkommelighets problemer, spesielt i rushtiden. Det er 82 
derfor behov for flere rene kollektivtraseer. Dette kan skapes gjennom flere stengte gater for 83 
privatbilister. SV har fremmet flere slike forslag, som har blitt nedstemt. 84 
 85 
Sykkelsatsingen går fortsatt altfor sakte i byen. Byrådet er ikke villige til å ta de nødvendig 86 
prioriteringer for å sikre syklende og gående bedre fremkommelighet i byen. 87 
 88 
SVs bystyregruppe har i 2014 hatt en særdeles stor aktivitet, sett i relasjon til den begrensete 89 
representasjon vi har med 4 representanter, og 1.5 rådgivere. Det er et mål for oss å fremstå som 90 
et tydelig opposisjonsparti, som viser en annen retning for byen enn det nåværende flertall gjør. 91 
Vi satser spesielt på utadrettet arbeid, drar på mange besøk, inviterer organisasjoner og 92 
pressgrupper til Rådhuset og har daglig et aktivt forhold til media. 93 
Dette resulterer i at SV i bystyret setter tydelige fotavtrykk i den politiske debatten både i 94 
bystyremøtene og i arbeidet i komiteene. I 2014reiste vi også 20 private forslag. 95 
 96 
Det jobbes hele tiden i gruppa med å finne effektive og gode samarbeidsformer slik at vi utnytter 97 
kapasiteten, kompetansen og ressursene best mulig. Vi har også søkt å etablere et godt 98 
samarbeid med våre Stortingsrepresentanter, Fylkesstyret og med våre representanter i 99 
Bydelsutvalgene. Vi har igjennom hele 2014 hatt ukentlige møter der Fylkesleder, 100 
Stortingsrepresentanten vår fra Oslo og Bystyregruppas leder møter hverandre. Bystyregruppa 101 
prøver, der det er tidsmessig mulig å møte på fylkesstyrets møter. I tillegg er alltid bystyregruppa 102 
god representert på alle Representantskapsmøtene. 103 
  104 
  105 
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2.  SVs alternative forslag ti l  budsjett og økonomiplan - 2015 106 
  107 
SV leverte et alternativt budsjett for og økonomiplan for budsjettet i 2015.Det er tredje året SV 108 
fremmer sitt eget alternative budsjett for Oslo.   109 

Barnebyen Oslo.  SVs budsjettforslag 2015. 110 
 111 
Oslo forventer en befolkningsvekst på rundt 10 700 nye innbyggere i løpet av 2015. Det 112 
forventes at Oslo vil ha om lag 806 000 innbyggere i 2030, mot 640 313 i 2014. Dette 113 
stiller store krav til bygging av boliger, barnehager, skoler, parker og lekeområder, og 114 
utbygging av kollektivtransporten. Årets budsjettforslag fra byrådet viser tydelig 115 
behovet for økte inntekter for å hindre kutt i velferd og for å sikre høy kvalitet på 116 
barnehager, skoler, kollektivtransport og velferdstilbud. SV ønsker å skape en by som 117 
folk trives i – der kommunen setter innbyggerne i sentrum og der vi har en 118 
miljøvennlig og bærekraftig utvikling.  119 
 120 
Byrådets budsjettforslag vil føre til alvorlige kutt i velferden i byen. Etater og bydeler kuttes. Det 121 
betyr kutt i vikarbudsjettene i barnehagene, for få ansatte lærere, kutt i rusomsorgen, kutt i 122 
barnevernet, kutt i hjemmebaserte tjenester, kutt i forebyggende helsearbeid og kutt i tiltak for 123 
barn og unge. Det vil øke forskjellene i byen og gjøre byen mindre solidarisk. En slik utvikling vil 124 
SV ikke være med på. SV vil vise en ny retning for byen, der vi satser på bedre 125 
oppvekstbetingelser for barn og unge, skaper trygghet for befolkningen og en mer klimavennlig og 126 
miljøvennlig by. 127 
 128 
SV vil at Oslo skal bli verdens beste by å bo i for barn. SV har i budsjett 2015 laget en omfattende 129 
barnepakke som skal sikre de minste barna tettere og god oppfølgning. SV styrker kvaliteten i 130 
barnehagene, innfører gratis kjernetid i AKS, flere ansatte i skolene, styrker det forebyggende 131 
barne- og ungdomsarbeidet i bydelene og innfører bedre spedbarnsomsorg. 132 
SV er opptatt av å utvikle en miljøvennlig by med gode skoler, gode barnehager, gode 133 
velferdstjenester og trygghet for folk i byen. Utviklingen av Oslo skal gjøre byen grønnere, renere 134 
og tryggere og det skal være tett med gode rekreasjonsområder og tilbud nært der folk bor. SV 135 
ønsker også i budsjett 2015 å satse på mulighetene for at barn og kan leve et aktivt liv.  136 
 137 
Byrådet har foreslått en rekke store kutt til de frivillige organisasjonene som gjør en viktig jobb 138 
for barn og voksne i en sårbar og utsatt livssituasjon. SV ønsker tvert imot å styrke frivilligheten, 139 
og satse på et tett og godt samarbeid med de frivillige organisasjonene og styrker disse i 140 
budsjettet.  141 
 142 
SV er opptatt av at Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver, med gode og trygge lønns-, 143 
pensjons- og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Den storstilte privatiseringen av Oslo fører til 144 
det motsatte, der de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter blir satt på spill. 145 
  146 

SVs store satsinger i  budsjettet 147 
 148 

• SV har en storstilt satsning på de aller minste barna i Oslo. SVs mål er at Oslo skal bli en 149 
barneby der vi bruker de store pengene på de minste barna. De første årene av et barns 150 
liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. SV 151 
foreslår en satsning på over 500 millioner på barna. 152 

• SV innfører bedre fødselsomsorg, flere ansatte i barnevernet og kompetanseheving. 153 
• Skolene har opplevd for mange år med kutt. SV foreslår å bevilge 80 mill. mer til flere 154 

ansatte i skolen. SV vil ha en større satsing mot mobbing i skolen i barnehagene, og 155 
legger inn 10. millioner til dette. SV innfører leksehjelp til alle elevene i 156 
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grunnopplæringen, innfører kulturskoletimen og frukt og grønt til elevene.SV styrker 157 
innsatsen mot frafall i skolen.  SVs skolesatsing er på 200 millioner kroner. 158 

• SV sikrer at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen. I 2015 starter vi opp i 8 bydeler: 159 
bydelene Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og Søndre 160 
Nordstrand (85 millioner kroner). 161 

• SV vil styrke i bydelene og øker bydelsbudsjettene med 335 millioner kroner. 162 
• SV sikrer to barnehageopptak i året, som en start på veien mot målet om at alle barn som 163 

trenger barnehageplass i Oslo skal få det. SV øker antall ansatte i barnehagene og 164 
foreslår en økning på 150 millioner til bydelene som er lagt på barnehageområdet. SV har 165 
i budsjettet en økt kommunal utbygging av barnehager på 100 mill.  SV foreslår 13 mill. 166 
mer til kompetanseheving for de ansatte i barnehagene.  167 

• SV vil ha en grønnere by og satser mer på kollektivtransport, sykkelveier, trygge 168 
skoleveier og flere parker, lekeområder, grønt arealer og benker i sentrum. SV vil styrke 169 
renholdet i sentrum og innfører bydelsrusken i alle bydeler. Sum 165 millioner kroner. 170 

• SV innfører fra 1. april 2015 eiendomsskatt for boliger med markedsverdi over 3,7 171 
millioner kroner og for næringseiendom fra 1.1.2016. Dette gir kommunen en inntekt på 172 
omlag 360 millioner kroner i 2015.  173 

• SV styrker det kommunale boligtilbudet med 60 millioner kroner.  174 

 3.  Tøyen-avtalen viser at SV har gjennomslag på viktige 175 

polit ikkområder 176 
   177 
Tøyen/Munch avtalen er en avtale som var bra for byen, bra for Munchs samlinger og bra for 178 
beboerne på Tøyen. 179 
 180 
SV gikk våren 2013 inn i en Munch-Tøyen avtale med byrådspartiene, som i juni 2013 ble vedtatt 181 
av bystyret, som både sikret avklaring av bygging av et nytt Munch museum og samtidig sikret 182 
en nødvendig oppstart av byutvikling på Tøyen, med et sterkt fokus på beboermedvirkning. I 183 
tillegg fikk SV gjennomslag for flere viktige SV saker.  184 
 185 
Tøyensatsingen gir nødvendig byutvikling og satser på sterk beboermedvirkning. 186 
Det er etter avtale med SV satt av 25 millioner kroner i fire år framover, fra 2014, til 187 
nærmiljøtiltak på Tøyen som bydelen selv, skal disponere over, forutenom at det skal betale AKS 188 
på tøyen skole. Den rødgrønne regjeringen la i sitt budsjett også opp til 25 millioner i områdeløft, 189 
som er fulgt opp av Solberg-regjeringen. Dermed har bydelen i underkant av 50 millioner kroner 190 
til nærmiljøtiltak, som bydelsutvalget i dialog med befolkningen og beboergrupper skal disponere 191 
over. 192 
 193 
I tillegg inneholder Tøyen pakka en rekke byutviklingsgrep som vil ha betydning for Tøyen 194 
bydelens utvikling og for byen som helhet. Nedenfor gjengis noen av hovedpunktene i avtalen: 195 
 196 

SV har s ikret at:   197 
• Tøyensenteret skal oppgraderes. 198 
• Tøyen T-banestasjon skal opprustes. Dette ligger nå inne i Ruters planer for 2015. 199 
• Det skal etableres et kommunalt badeland der Tøyenbadet ligger i dag, etter mønster fra 200 

Risenga i Asker og Drammensbadet. Prosjekteringen er igangsatt. 201 
• Det etableres et sammenhengende grøntområde/parkområde over Finnmarksgata, som 202 

enten stenges for trafikk, eller det lages et lokk over veien. 203 
• Det skal etableres et Vitensenter på Tøyen. Det er foreslått i budsjett 2015 at 3 mill 204 

kroner til prosjektering.   205 
• Det skal bygges en friluftscene i Tøyenparken. 206 
• Det skal bli forsterket arbeid for søppelrydding på gater, torg, parker og andre 207 

møteplasser i bydel Gamle Oslo. 208 
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• Det satses spesielt på utvikling av Tøyen skole, som kultur og miljøskole, med utvidet 209 
åpningstid, gratis kjernetid i aktivitetsskole, der deltagelsen er økt fra 29% til at 100% av 210 
1 og 2. trinn deltar. På Tøyen skole satses det særskilt på musikk fag, estetiske fag, natur 211 
og miljøfag og utvikles nye pedagogiske læringsformer i tett samarbeid med universitetet. 212 

• Det ble etablert sommerskole på Tøyen skole for skolestartere høsten 2014.  213 
• Det blir økt kapasitet på kultur og musikkskolen både på Tøyen og i byen, ved at det 214 

etableres minst 700 nye plasser. Det er etablert en egen kulturstasjon på Tøyen skole.  215 
• Det er satt av 8 mill. i budsjett 2015, for at bydelene skal satse mer på bo-216 

oppfølgingstiltak i kommunale boliger.  217 
• Det tas sikte på å redusere omfanget av rus og psykiatritilbudene på Tøyen, for å flytte 218 

disse til andre bydeler 219 
• Det opprettes en barnefilial på Tøyen bibliotek. Barnefilialen settes i stand og vil være i 220 

drift i 2015. 221 
• Hagegata 30 omgjøres til studentboliger og Hagegata 31 seksjoneres og selges med 222 

muligheter for beboere til å kjøpe egne leiligheter 223 
• Byrådet skal bruke sin mulighet til å kjøpe seg inn i nye borettslag rundt om i byen, til å 224 

kjøpe innstill 10 % av nye boliger 225 
• SV har sikret at Oslo har forpliktet seg fram til 2017 å kjøpe minst netto 600 nye 226 

kommunale leiligheter, med vektlegging på spredning over hele byen. Byrådet har i sitt 227 
budsjettforslag budsjettert med 2,1 milliarder kroner til nye boliger fra 2015 til 2018, som 228 
konsekvens av denne avtalen. Det ble anskaffet 100 boliger til vanskeligstilte i 2014 og 229 
det planlegges ytterligere 1100 i løpet av økonomiplanperioden.  230 

• Det er innført bemanningsnorm i barnehagene i alle bydeler fra 1.1.2014 231 
• SV har sikret at det skal legge til rette for brukervalg på dagsentrene og bo- og 232 

omsorgssentra, for å få slutt på at enkeltpersoner legges ut på anbud. 233 
• SV har sikret at det skal igangsette et bredt fornyingsarbeid for modernisering og 234 

effektivisering av offentlig sektor, for å utvikle og sikre sterkere og bedre offentlige 235 
tjenester 236 

• Som denne oversikten viser ligger det inne i byrådets budsjettforslag en storsatsing på å 237 
utvikle Tøyen skole og kultur og musikkskolen i Oslo.  238 

• Det legges også opp til kjøp av kommunale boliger for 2.1 milliarder kroner de neste tre 239 
årene, samt en rekke andre tiltak som vil ha stor betydning for å endre levekårene og 240 
miljøet i en av Oslos mest forsømte bydeler gjennom flere tiår. 241 

4. Private forslag og initiativer fra SV 242 
 243 
Alle bystyrerepresentanter har mulighet til å fremme interpellasjoner og private forslag i 244 
bystyret. I 2014 har flere private forslag blitt fremmet fra bystyregruppas enkeltmedlemmer, 245 
eller blitt behandlet i løpet av året. I tillegg kan representantene fremme forslag i fagkomiteene. 246 
Det bemerkes at noen av forslagene ennå ikke er ferdig behandlet av bystyre.  247 
 248 
 SV har vært aktiv i forhold til å stille spørsmål til byrådene. I 2014 ble det levert inn 170 249 
skriftlige spørsmål fra bystyregruppen til SV til byrådet.  250 
 251 
Interpellasjoner i bystyret:  252 
 253 
SV har hatt tre interpellasjoner i bystyret i 2014:  254 
 255 

• Interpellasjon fra bystyremedlem Ivar Johansen - En seng for natta – 256 
• Interpellasjon fra Marianne Borgen om å innføre «familievikar» for familier i krise. 257 
• Interpellasjon fra SVs gruppeleder Marianne Borgen - Oslo deltar i en storbydugnad 258 

for å motta de 123 avviste Syriske kvoteflykningene.  259 
 260 
  261 
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SV fremmet 20 private forslag i bystyret. Følgende private forslag er fremmet av SV eller 262 
blitt behandlet i 2014:  263 
 264 

• Privat forslag fra Ivar Johansen - Informasjon en forutsetning for valgfrihet 265 
• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen - Tid til omsorg - Tillit til 266 

faglighet i hjemmetjenesen - Fra stoppeklokkesystemet til tillitsreform 267 
• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen - Forhindre barnefattigdom: 268 

Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Oslo 269 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Gjeninnføring av frukt og grønt i skolen som et 270 

folkehelseforebyggende tiltak 271 
• Privat forslag fra Marianne Borgen   - Bedre støtte, veiledning og ivaretakelse av 272 

ansatte i barnevernet 273 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Køprising i bompengeringen 274 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Oslo kommune bes søke staten om å få 275 

muligheter til å fordoble parkeringsgebyr og tilleggsavgift for feilparkerte biler 276 
• Kolstadgata - Forslag fra Marianne Borgen   277 
• Privat forslag fra Andreas Behring og Ingvild Reymert - Om oppgradering av 278 

Sommerfrydparken 279 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Om bedre håndtering av mistanker om 280 

overgrep mot barn i skolene og barnehagene 281 
• Privat forslag fra Gülay Kutal, Ivar Johansen og Marianne Borgen- Bemanningsnorm 282 

og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene 283 
• Privat forslag fra Ingvild Reymert og Nora Krogh  - Kunst- og kulturaktiviteter i 284 

Maridalsveien 3 285 
• Forslag fra Marianne Borgen om –Behovsanalyse og spredning av ladestasjoner i 286 

Oslo   287 
• Privat forslag fra Marianne Borgen, Gülay Kutal og Trine Dønhaug - Kompetanse gir 288 

økt kvalitet i Oslobarnehagen - Fra 7% barne- og ungdomsfagarbeidere til 25% - 289 
Fra 764 dispensasjon fra barnehagelærer utdanningskrav til ingen 290 

• Privat forslag fra Andreas Halse (A) - Gülay Kutal (SV) - Harald Nissen (MDG) - Etabler 291 
en byomfattende kveldsåpen barnehage på Grünerløkka og iverksette forsøk 292 
med nattåpen barnehage i Oslo 293 

• Privat forslag fra Marianne Borgen  og Gülay Kutal  - Innføre leksehjelp i 1-4. trinn i 294 
Osloskolen - Samt en opptrappingsplan for leksehjelp på alle trinn i Osloskolen 295 

• Privat forslag fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal  - 296 
Opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer 297 

• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen- Eventuelt OL i 2022 298 
gjennomføres innenfor de ordinære skatte og avgiftsregler 299 

• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV), Øystein Sundelin (H), Espen Ophaug (V) og Erik 300 
Lunde(KrF) - Flere lærlingplasser med opplæringsfyrtårn/vardeprosjekt 301 

• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen -tidligere Nobels 302 
fredsprisvinnere som ønsker å markere sine jubileer tilknyttet til tildeling av 303 
fredsprisen tas imot på en likeverdig måte av ordføreren 304 

 305 

5. Saker i  komiteene 306 
 307 
Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de forskjellige komiteene i 2014. Noen av 308 
sakene som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av sakene er behandlet i flere 309 
komiteer. Her inngår også ovennevnte forslag og initiativer. Bystyret har behandlet 375 saker. 310 
 311 
Finanskomiteen 312 
 313 
I 2014 har arbeidet i finanskomiteen vært preget av: 314 
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• arbeid rundt budsjett 2015, hvor det etter hvert viste seg at Fr.P var tilbake i folden med 315 
budsjettforlik med H, V og Kr.F.  Vi la også denne gang fram et selvstendig SV-budsjett, 316 
som avvek en del fra Aps bl. a. fordi vi ønsker at kommunen skal utnytte sitt 317 
inntektsgrunnlag ved å innføre eiendomsskatt. SV kan derfor sikre viktige deler av byens 318 
tjenestetilbud. 319 

• saker på anbud, konkurranseutsetting, privatisering, OPS og New Public Management-320 
rettet politikk fra det borgerlige bystyreflertallet.  321 

• saker om åpenhet og innsyn. Oslo kommune er nok av landets mest lukkede, men SV tar 322 
stadig nye initiativ på området. 323 

• saker relatert til å følge opp avtalen om plassering av Munchmuseet i Bjørvika og et 324 
omfattende områdeløft på Tøyen.  325 

• saker på å forby tigging og forbud mot overnatting utendørs. 326 
 327 
SV finansfraksjon tilstreber god dialog med byens innbyggere og interesseorganisasjoner, som på 328 
denne sektoren blant annet tilsier god kontakt med de ansattes organisasjoner. 329 
 330 
Viktige saker som har vært behandlet i finanskomiteen: 331 

• Rapport 7/2013 Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene - Kontrollutvalgets 332 
sak 59 av 18.06.2013  333 

• OPS-avtale for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei    334 
• Oppfølging av verbalvedtak F18/2013 om å vurdere konkurranseutsetting av 02 180 335 

Byrådssak    336 
• Forskrift om Oslo kommunes tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og 337 

sosialområdet    338 
• Årsregnskap 2013 for bykassen og lånefondet - Byrådets årsberetning for 2013     339 
• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Ingvild S. Reymert (SV) og 340 

Gülay Kutal (SV) - Opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer  341 
• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Eventuelt OL i 2022 342 

gjennomføres innenfor de ordinære skatte og avgiftsregler  343 
• Privat forslag fra Gülay Kutal (SV) - Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen (SV)  344 

Bemanningsnorm og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene 345 
• Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner    346 
• Høring - Arbeidslivskriminalitet og kommunens virkemidler for å forebygge dette  347 
• Revidert budsjett 2014 348 
• Forslag fra Jøran Kallmyr - Kommunalt forbud mot tigging  349 
• Privat forslag fra Bjørnar Moxnes og Marit Halse   - Dyrevelferd i sirkus  350 
• Opsjonsavtale om gaveoverføring av kommunale tomtearealer til Vålerenga Fotball – 351 
• Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for 352 

overgrep eller omsorgssvikt – 353 
• Oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg til VM i skiskyting - Endelig 354 

kostnadsramme for investeringsprosjektet 355 
• Privat forslag   fra Marianne Borgen (SV), Øystein Sundelin (H), Espen Ophaug (V) og 356 

Erik Lunde (KrF) - Flere lærlingplasser med opplæringsfyrtårn/vardeprosjekt  357 
• Prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak 358 
• Prinsipper for samarbeidsbyer-Kjøp av boligportefølje fra OBOS 359 

 360 
 361 

• Evaluering av ordningen med driftstyre ved de kommunale sykehjemmene- Forslag om at 362 
prøveperioden forlenges med ytterligere to år 363 

• Sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas til ett nytt selskap 364 
• Oslo kommunes høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven 365 
• Flere lærlinger i Oslo kommunes virksomheter - Muligheter og tiltak 366 
• Offentlighet og kommunal parlamentarisme i Oslo kommune  367 
• Salg av seks barnehagebygg og bortfeste av seks barnehagetomter til Stiftelsen Kanvas  368 
• Oslo byråds forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 369 
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• Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2014 – 370 
• Forliksavtale - Søksmål fra Oslo Vei AS, dets konkursbo  371 
• Ny videregående skole på Valle - Husleiekontrakt mellom Oslo kommune og Vålerenga 372 

fotball  373 
 374 
Kultur- og utdanningskomiteen 375 
 376 
I 2014 har arbeidet i kultur- og utdanningskomiteen vært preget av:  377 

•  378 
Arbeid rundt budsjett 2014. Vårt budsjettalternativ med en tydelig SV-profil ga oss 379 
muligheter for utadrettede markeringer i kultur- og utdanningsområdet hvor vi øker 380 
midlene med bl.a.forslag om å at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen innføres i alle 381 
bydeler i løpet av en treårsperiode. I 2014 starter vi opp i bydelene Stovner, Grorud, Alna, 382 
Bjerke, Gamle Oslo, Sagene og Søndre Nordstrand. (80 millioner kroner).  383 

 384 
SV foreslo i sitt budsjett å sikrer to barnehageopptak i året og økt kommunal utbygging 385 
av barnehager, SV styrker barnehagene med 93 millioner. Dette kommer i tillegg til 386 
bydelsbudsjettene Som ble foreslått styrket med 250 millioner. SV foreslår videre 20 mill 387 
til å rehabilitere barnehager, 8 millioner til etter- og videreutdanningen av 388 
barnehageansatte, 50 millioner til flere lærere i grunnskolen, 30 millioner til å tiltak for å 389 
redusere frafall og styrke yrkesfagopplæringen, 3 millioner til inntak av lærlinger i 390 
kommunen og SV har foreslått en satsning på bibliotekfilialene på 20 mill.   391 
 392 

• Saker på barnehager der vi har vært en tydelig stemme for å satse på kvalitet, innhold og 393 
mange nok kompetente voksne i barnehagene. SV har vært mot kommersialisering av 394 
barnehager. Har etterlyst bedre tilsyn av barnehagebarn, flere opptak per år, slik at alle 395 
som trenger plass i barnehagen kan få det.    396 

 397 
• saker på skolen der SV har satt fokus på er bla: Økt inntak av lærlinger i Oslo kommune, 398 

utviklingen av Etterstad videregående skole, Utviklingen av Uranienborg skole, vi har 399 
behandlet skolebehovsplan og foreslo over tredve forslag, SV fikk gjennomslag for en del 400 
opprustning av skoler og flere flerbrukshaller i tilknyting til skoler som skal bygges. SV 401 
har vært opptatt av Svømmeferdighetene til Osloungdommen, bedre rådgivningstjeneste, 402 
bedre skolehelsetjeneste mer tiltak for å forhindre fravær og frafall, vi har reist debatten 403 
om Osloprøvene og byråkratiskering i Osloskolen, samt mangler ved spesialundervisning. 404 
SV har vært opptatt av at stykkprisfinansiering og karakterbasertopptak bidrar til 405 
økteforskjeller mellom skolene i Oslos øst og vest. Vi har bidratt til å starte arbeidet med 406 
å se på de negative konsekvensene med stykkprisfinansieringen og for mange tester i 407 
Osloskolen.    408 

 409 
• saker på kulturfeltet der vi har avslørt byrådets kommersielle eierstrategi overfor byens 410 

viktige kulturinstitusjoner som Oslo Nye Teater og bibliotek. Vi har kjempet mot 411 
svekking av Oslo Nye og dårligere vilkår for bibliotekene.   412 

 413 
SVs kulturfraksjon jobber for et godt samarbeid med barnehage- og skolefolk med elever og 414 
lærere, interesseorganisasjoner, elevrepresentanter, elevombud, kunstnere og kulturarbeidere. 415 
 416 
Viktige saker behandlet i kultur- og utdanningskomiteen: 417 
  418 
Byrådets saker: 419 

• Plan for utvikling av Middelalderbeltet 420 
• Evaluering av kulturkortordningen 421 
• Forvaltning av utplasserte kunstverk  422 
• Standpunktkarakterer i videregående skole - Likebehandles elevene? 423 
• Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole 424 
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• Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2013 425 
• Konsekvenser av vedtak om flerbrukshall for prosjektene Tokerud skole, Løren skole og 426 

Vollebekk skole 427 
• Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel 428 
• Salg og konkurranseutsetting av barnehager - Redegjørelse for reaksjoner og innspill til 429 

konkurranseutsettingen av 7 kommunale barnehager 430 
• Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 431 
• Vurdering av barnepark som byomfattende tilbud i Oslo  432 
• Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel  433 
• Borgernes bibliotek - Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018 -  434 
• Årsrapport 2013 - Elev- og lærlingombudet  435 
• Situasjonen ved Munch-museet - Kontrollutvalgets sak 43 av 29.04.2014  436 
• Undervisningsbygg Oslo KF - Årsberetning og årsregnskap 2013  437 
• Oslo Konserthus AS - Årsoppgjør 2013  438 
• Oslo Nye Teater AS - Årsoppgjør  439 
• Gjennomføring av spesialundervisning - Ammerud skole og Bekkelaget skole -  440 
• Oppfølgingsundersøkelse - bydelene som barnehagemyndighet  441 
• Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen  442 
• Gratis kjernetid i barnehage - Om barnas oppmøte og forslag om mer målretting  443 
• Flere lærlinger i Oslo kommunes virksomheter - Muligheter og tiltak 444 
• Oppfølgingsundersøkelse - Tiltak mot frafall fra yrkesfag  445 
• Oslo byråds forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Kultur- og 446 

utdanningskomiteen  447 
• Forskrift om endringer i Oslo kommunes barnehageforskrift  448 
• Ny flerbrukshall og utvidelse av Uranienborg skole  449 

 450 
SVs forslag: 451 

• Privat forslag av SV - Om bedre håndtering av mistanker om overgrep mot barn i skolene 452 
og barnehagene 453 

• Privat forslag fra SV - Bemanningsnorm og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene  454 
• Privat forslag fra SV - Kunst- og kulturaktiviteter i Maridalsveien 3  455 
• Privat forslag fra SV - Kompetanse gir økt kvalitet i Oslobarnehagen - Fra 7% barne- og 456 

ungdomsfagarbeidere til 25% - Fra 764 dispensasjon fra barnehagelærer utdanningskrav 457 
til ingen  458 

• Privat forslag av A, SV og MDG - Etabler en byomfattende kveldsåpen barnehage på 459 
Grünerløkka og iverksette forsøk med nattåpen barnehage i Oslo  460 

• Privat forslag av SV - Innføre leksehjelp i 1-4. trinn i Osloskolen - Samt en 461 
opptrappingsplan for leksehjelp på alle trinn i Osloskolen 462 

 463 
Forslag fra andre partier: 464 

• Privat forslag fra FrP - Tankesport som valgfag i Osloskolen 465 
• Privat forslag av MDG - Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen  466 
• Privat forslag av A - Klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av ny grunnskole i 467 

regi av Mødre for muslimsk grunnskole 468 
• Privat forslag av R - Opprett internasjonalt hus gjennom videreføring av møteplassen for 469 

innvandrerorganisasjoner  470 
• Privat forslag fra A og MDG - Permanente løsninger for midlertidige barnehager  471 
• Privat forslag fra MDG - Utforming av en kulturpolitisk plan for graffiti og gatekunst i 472 

Oslo for perioden 2015-2019  473 
• Privat forslag fra A - Fotografiets hus i Oslo  474 

 475 
Andre initiativ: 476 

• Innbyggerinitiativ - Bevar Ola Narr - Stopp utbyggingen 477 
• Sak fra Ungdommens bystyremøte - Vekk med trynefaktor  478 
• Sak fra Ungdommens bystyremøte - Politisk fravær på ungdomsskolen  479 
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• Innbyggerinitiativ - Ønsker Willy Brandts gate eller plass i Oslo  480 
• Innbyggerinitiativ av 04.11.2014 - Redd Leker´n  481 

 482 
Helse og sosialkomiteen 483 
 484 
SV har ingen medlemmer i Helse og sosialkomiteen.  485 
  486 
Samferdsels- og miljøkomiteen 487 
 488 
SV leder Samferdsels og miljøkomiteen i Oslo bystyre. 489 
 490 
Komiteen har behandlet 75 saker i 2014, i tillegg er det blitt arrangert flere seminarer og 491 
høringer. Komiteen har også vært på studietur til Berlin og Hamburg. 492 
 493 
SV har i komiteen hatt sterkt fokus på å innføre tiltak som kan bidra til bedre framkommelighet 494 
for kollektivtrafikken.  I rushtiden er det svært vanskelig både for trikker og busser å komme 495 
fram. Derfor jobber SV for å sikre egne kollektivtraseer og egne kollektivfelt. Selv om det har 496 
vært satset mye på kollektivtrafikken i mange år i Oslo, er det nå en stor utfordring, da vi er i 497 
ferd med å nå kapasitetstaket på mange av linjene og strekningene.  498 
 499 
Ruter, som er Oslo og Akershus sitt kollektivselskap har i all hovedsak de siste årene greid å øke 500 
kapasiteten i forhold til befolkningsveksten. Men de siste par årene har vi sett en svak økning i 501 
biltrafikken, det er bekymringsfullt. Oslo lufta dreper. Den er til tider så forurenset at 502 
helsemyndigheter advarer folk mot å gå ut. Derfor er det behov for en kraftigere satsing på 503 
kollektivløsninger framover, og dette må kombineres med en rekke tiltak som må få biltrafikken 504 
ned.  505 
 506 
SV jobber for å begrense biltrafikken, fjerne parkeringsplasser i sentrumsnære områder, innføre 507 
rushtidsavgift/køprising, samt sette restriksjoner for kjøring med dieselbiler. SV har gjennom 508 
hele året jobbet for å styrke kollektivtransporten i byen, ved å kjempe for ny T-banetunnel, 509 
AHUS banene og Fornebubanen. SV har et løpende kritisk blikk på Oslo pakke 3, og tydeliggjort 510 
SVs egen Miljøpakke 1. 511 
 512 
Vi kjemper videre mot den storstilte planlagte utbyggingen av E18 vestover, som vi mener er i 513 
strid med klimaforliket og faktisk kommer til å føre til mer kø, kork og kaos på veiene, og økt 514 
luftforurensning som skader folks helse. 515 
 516 
Vi har reist mange debatter og forslag knyttet til bedrede forhold for syklister. Det gjelder både 517 
fysisk tilrettelegging av egne traseer og sykkelveier, parkeringsmuligheter for sykler og også mer 518 
holdningsskapende arbeid. SV seier om at folk kan ta sykkelen gratis med på T-banen har vist 519 
seg å være en suksess, og er innført permanent. 520 
 521 
Vi er fortsatt forkjemperen for Bynær nasjonalpark i Østmarka, i tett samarbeid med Østmarkas 522 
venner og friluftsorganisasjonene. 523 
 524 
Vi har også i 2014 vunnet motstandskampen mot OL 2022. Kampen mot et arrogant, kravstort, 525 
lukket og udemokratisk IOC ble avsluttet ved at Høyres egen stortingsgruppe satte foten ned for 526 
en statsgaranti, noe som førte til at Bystyret trakk søknaden. Dette kan være starten på en 527 
nødvendig endring av IOC og kulturen rundt de olympiske leker. Flere av idrettsanleggene som 528 
var planlagt knyttet til OL, vil likevel bli realisert. Det støtter SV, da det er et stort behov for 529 
haller og idrettsanlegg i Oslo. SV har også i 2014 vært opptatt av den uorganiserte delen av 530 
idretten også skal få bedre muligheter, og har bl.a. gjennom kontakt med skaterne bidratt til at 531 
det nå vil bli etablert enda flere skateanlegg. 532 
 533 
 Av større saker som komiteen har behandlet i 2014 kan nevnes: 534 
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• De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 – Første søknad til IOC.  535 
• De Olympiske og paralympiske vinterleker i 2022 – fullmakt til å trekke søknad om 536 

statsgaranti. 537 
• Byrådssak 1/14Høring om eierstyring i Oslo Vei AS. 538 
• Finansiering av E18 Vestkorridoren - Oslo kommunes uttalelse til prinsippsak. 539 
• Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2015-2018 - Oslo kommunes høringsuttalelse. 540 
• Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - Forøkt 541 

folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 542 
• Rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten, og status for arbeidet med 543 

tiltak etter Rapport 5/2013. 544 
• Strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg.  545 
• Strategi for overvannshåndtering i Oslo – Byrådssak. 546 
• Skjødsel av parker og friområder i Oslo Bystyre. 547 
• Strategi for overvannshåndtering. 548 
• Privat forslag fra Marianne Borgen – Køprising i bompengeringen. 549 
• Ivaretagelse av miljøkrav til nye barnehage- og skolebygg. Kontrollutvalgssak. 550 
• Privat forslag fra Marianne Borgen – Oslo kommune bes søke staten om å få fordoble 551 

parkeringsgebyr og tilleggsavgift for feilparkerte biler. 552 
• Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. 553 
• Innbyggerinitiativ- Stopp døgnkontinuerlig bussvedlikeholdsanlegg i Østmarka. 554 
• Sak fra Ungdommensbystyre: Ungdomspris til ungdom på kollektivtilbudet. 555 
• Høring om eierstyring i Oslo vei. 556 
• Forslag fra Marianne borgen – Behovsanalyse og spredning av ladestasjoner i byen. 557 

 558 
Byutviklingskomiteen  559 
 560 
I år igjen har det vært mange saker som har blitt behandlet i byutviklingskomiteen. Byen vokser 561 
og da blir det flere saker. Fraksjonen har vært opptatt av å jobbe for en grønn og rettferdig 562 
byutvikling. Med flere boliger fordelt over hele byen, både i Øst og i Vest. Nye boligområder som 563 
utvikles må ha nær tilgang til grønne områder, skole, barnehage og kollektivtransport. Vi har 564 
lagt vekt på å fortette i knutepunkter. En grønn byutvikling innebærer også flere sykkelveier og 565 
en byutviklings som tar hensyn til fotgjengere, syklister og reisende med kollektivtransport, ikke 566 
bilister.  567 
 568 
Dessverre har byrådet med støtte fra FrP ikke villet samme vei som oss. Få sykkelveier har blitt 569 
etablert, private interesser går foran fellesskapet i byggesaker og Høyre vil konsekvent bygge 570 
store blokker på østkanten, men nekter å fortette på vestkanten. Vi ønsker en balansert utvikling 571 
der vi tar vare på Oslos særpreg som småhusby kombinert med byens vekst med omkjøring av en 572 
en liten by til en millionby. Selv om en ser at byutviklingspolitikken er for mye preget av byrådets 573 
markedstenkning og for lite helhetlig planlegging er det slik at den politiske situasjonen gir SV 574 
mange muligheter til å finne flertall uavhengig av både FrP og arbeiderpartiet. Fjordbypartiene 575 
SV, Høyre, Venstre og KrF har fortsatt flertall og det flertallet er brukt i viktige saker for å 576 
hindre de mest groteske og mistilpassede prosjekter. Dette gjelder Bjørvika, småhusplanen og en 577 
rekke enkeltprosjekter.    578 
  579 
Av saker som kan nevnes som har vært viktige i byutviklingskomiteen er: 580 

1)   Vålerenga stadion. SV fikk flertall for ny Vålerenga stadion. Dette er en seier for 581 
idretten, østkanten og hele Oslo. Snart kan Vålerenga spille hjemmekampene sine på 582 
hjemmebane. Reguleringsplanen for stadion har vært oppe i komiteen, og vært en viktig sak i 583 
2014.  584 

2)   Olympiske leker. Regjeringens stopping av kommunens søknad til de olympiske leker 585 
var en av SVs største seire dette året. Byutviklingen gjorde også sin del av dette arbeidet, da mye 586 
av både diskusjonen og sakene omhandlet byutvikling. Fraksjonsleder var blant annet på en av 587 
de siste direktesendte TV-debattene på NRK rett før saken ble avgjort i Stortinget.  588 
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3)   Ola Narr. Byutviklingskomiteen jobbet imot etablering av brakkebarnehager i Ola 589 
Narr som vil forringe parkområdet. Dessverre gikk byrådet inn for brakkebarnehagene. 590 
Byutviklingskomiteen jobbet derfor iherdig med å få byrådet til å uttale seg i saken at det kun 591 
skulle være midlertidig, all den tid vi har erfaring med at slike midlertidige løsninger blir 592 
permanente. Dette klarte vi, men tapte saken.  593 

4)   Sykkelveier. Byrådet har lagt fram få forslag til forbedring og utvikling av nye 594 
sykkelveier. Det er ennå langt igjen til å komme i nærheten av fullføring av hovedsykkelveinettet 595 
i Oslo. Enebakkveien var en av de få sakene byrådet fremmet. Her ønsket dessverre ikke byrådet 596 
å gjøre deler av veien enveiskjørt noe som var den eneste muligheten for en sikker og trygg trase.  597 

5)   Ny butikk i Bølerlia er en sak komiteen har jobbet lenge med. Sammen med Østensjø 598 
SV har vi deltatt på tidligere aksjoner mot etableringen av butikk i garasjeanlegget mellom 599 
skolen og barnehagen, noe som ville skape usikre skoleveier og lekeområder for barna i området. 600 
Dessverre snudde FrP fra nei til ja i saken, og butikken blir dessverre etablert mot naboenes 601 
protester.  602 

6)   Alnaelva. I byggesaker som berører Alnaevla har vi alltid gått inn for alternativer 603 
eller fremmet løsninger som åpner og ikke lukker tilgjengeligheten til elva. Dessverre har byrådet 604 
villet noe annet.  605 

7) Nytt Munchmuseum og regulering av tomtene mellom operaen og Sørenga. Dette er en 606 
av de største reguleringssakene i Oslo med størst symbolverdi på mange år.  SV ledet 607 
byutviklingskomiteens arbeid med sakene. Tilgjengelighet for allmennheten, liv i 1. Etasjene, 608 
sammenhengende byrom mot middelalderparken, Grønland og Karl Johan var sammen med 609 
sykkeltilgjengelighet, tilrettelegging for kollektivtransport og ferger og aktivitetsarealer var 610 
viktige momenter som SV opplevde stor grad av gjennomslag på. SV har dermed vært en 611 
premissleverandør for det meste av utviklingen av fjordbyen gjennom de siste 15 årene.  612 

8) Småhusplanen har vært til revisjon inneværende år. Utgangspunktet har vært å verne 613 
om småhusbebyggelsens karakter samtidig som den bidrar til fortetting med kvalitet. Revisjonen 614 
sikret viktige stengsler for store terrenginngrep og større krav til uterom, ivaretakelse av trær og 615 
skjerpet strøkstilpassing uten å hindre nyvinnende arkitektur. Dette er en sak som konstant vil 616 
være utsatt for press fra utbyggere.   617 

9) Kommuneplanen er ikke avgitt fra byrådet, men arbeidet har startet i 2014 gjennom en 618 
bred offentlig høring. Gruppa har arrangert både en befaring til Romsås for å se på et konkret 619 
forslag og en tur gjennom byutviklingsområdene i Groruddalen.  620 
 621 

6. Utadrettet arbeid 622 

 623 
Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, 624 
organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs 625 
bystyrerepresentanter har jevnlig medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har 626 
personer og organisasjoner tatt initiativ til møter med SV på Rådhuset. 627 
 628 
Kontakt med bydeler   629 
Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet.  Det er god 630 
kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker. Det er ønske om ytterligere å forbedre dette 631 
samarbeidet.  632 
 633 
Presse/media  634 
Bystyregruppa har gjennom året vært godt synlige i Oslo-mediene, både i sentrale Oslomedier og 635 
i bydelsavisene. Det skyldes en bevisst satsing på det medierettede arbeidet, flere medier i 636 
markedet, og også stor etterspørsel og initiativ fra medienes side ettersom SV har utgjort en 637 
viktig faktor i bystyret.  638 
 639 
Bystyregruppa har hatt mange ulike oppslag i løpet av 2014, langt flere enn mange av våre 640 
politiske konkurrenter. Bystyregruppas medlemmer har jevnlige leserinnlegg på trykk, og flere 641 
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av SVs bystyrepolitikerne intervjues ofte i dagsaviser, lokalaviser og fagtidsskrifter. I tillegg har 642 
SV jevnlige oppslag i NRK Østlandsendingen, i ditt Oslo, Oslo by, Dagsavisen.   643 
  644 
Bystyregruppa oppgraderer og oppdaterer Oslo SVs internettsider jevnlig. Ansvaret deles med 645 
Oslo SVs partikontor. Bystyregruppa bruker Oslo SVs facebook side jevnlig.  646 
 647 
 648 

7. Internt arbeid 649 

 650 
Gruppemøter og gruppestyremøter 651 
Gruppemøter avholdes jevnlig. Gruppemøter avholdes både i forkant av komitémøter og 652 
bystyremøter. Det har vært avholdt 27 gruppemøter i 2014. samt at gruppa har hatt ett 653 
budsjettseminar over to dager og ett lørdagsseminar om politikkutvikling.  654 
 655 
Gruppestyret er Marianne Borgen (gruppeleder) og Ingvild S Reymert (nestleder). Det har ikke 656 
vært avholdt særskilte gruppestyremøter. 657 
 658 
  659 
Intern informasjon 660 
Alle bystyrets medlemmer er tildelt hjemme-PC fra Oslo kommune. All informasjon til gruppa 661 
foregår derfor via e-post. I tillegg legges en del informasjon på SVs hjemmeside og på Svs 662 
facebook side og viktig politisk stoff kan hentes derfra. 663 
 664 
Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut relevant informasjon til og mellom gruppas 665 
medlemmer.  666 
 667 
Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 668 
Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året, bl.a. ved deltakelse på 669 
fylkesstyremøter etter invitasjon. Fylkesstyret og fylkessekretæren har anledning til å delta på 670 
gruppemøtene. Bystyregruppa har invitert inn fylkesstyret til saker som har vært av stor 671 
viktighet, bla.  seminarer og behandling om budsjett og ved behandling av E 18 saken.  672 
 673 
I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets 674 
ulike arbeidsgrupper.  675 
 676 
Kontakten med Oslo SU  677 
SU har anledning til å møte på bystyregruppas gruppemøter, og inviteres til bystyregruppas 678 
seminarer.  Kontakt med SU skjer i arbeidet med politiske saker der det er relevant. Her har vi 679 
mye å gå på og vi ser at vi må få til et mer kontinuerlig og offensivt arbeid her. Dette vil være 680 
prioritert i 2015. 681 
 682 
Kontakten med lokallagene 683 
Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte 684 
lokalpolitiske saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med 685 
medlemmer fra bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, f.eks. reguleringssaker og 686 
ankesaker. I tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene 687 
gjennom året, som innledere til medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet.  688 
 689 
Kontakt med stortingsrepresentantene 690 
Bystyregruppa har faste, ukentlige møter, ”Oslotreff”, med ledelse i Oslo SV og Oslo SVs 691 
stortingsrepresentanter. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske 692 
saker. Her deltar også sekretariatet ved Oslo SVs partikontor. 693 
 694 
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Bydelsutvalgene og BU-forum   695 
Bystyregruppa har overlatt ansvaret for BU-forum, til bu –forumet. Det har vært en rekke møter 696 
ved behov mellom bystyregruppa og SVs BU-medlemmer.  697 
  698 
Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene skjer i tillegg i stor grad gjennom direktekontakt 699 
mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med 700 
behandling av enkeltsaker.  701 

8. Representasjon i  bystyret og bystyrekomiteer 702 
 703 
SVs bystyregruppe 2014 704 
 705 
Faste medlemmer  706 
Marianne Borgen(gruppeleder)  707 
Ivar Johansen 708 
Ingvild Reymert (nestleder) – i permisjon deler av 2014, da har Andreas Behring møtt 709 
Gülay Kutal 710 
 
Varamedlemmer:  
Andreas Behring- vært 
møtende vara om lag 50%.  
Hamsa Mohamed 
Kaveh Ataei 
Trine Dønhaug 
Mohammed Iqbal Raia 
Balwinder Kaur 
Ismail Ali Ahmed 

  

 

 
 

 
  

 
  

 711 
Samferdsel - og miljøkomiteen 712 
Komitéleder: Marianne Borgen  713 
Varamedlemmer: 714 
 Kaveh Ataei   715 
 Ismail Ali Ahmed 716 
 717 
Kultur- og utdanningskomiteen  718 
Medlem: Gülay Kutal  719 
Varamedlemmer: 720 
Trine Dønhaug 721 
Nora Krogh  722 
 723 
Finanskomiteen 724 
Medlem: Ivar Johansen  725 
Varamedlemmer:  726 
Hamsa Mohamed,  727 
Iqbal Raja  728 
 729 
Byutviklingskomiteen  730 
Medlem: Ingvild Reymert  731 
Varamedlemmer:  732 
Andreas Behring, 733 
Balwinder Kaur 734 
 735 
Helse og sosialkomiteen 736 
Ingen SV-representasjon 737 
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 738 
9. Bystyregruppas sekretariat 739 
 740 
Heltidspolitikere: Marianne Borgen. 741 
      742 
Politiske rådgiver:  743 
Lena Jensen      744 
Karoline Hjertø Bakka:  Ansatt i 50% stilling som politiskrådgiver til november 2014 745 
Ola Elvevold ansatt som politisk rådgiver fra november på timesbasis pga. ansatt i annen jobb. 746 
Starter på 50% januar 2015. 747 
  748 
Økonomiansvarlig :  Mette Tangen Fossberg  749 


