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ØSTENSJØ SV – ÅRSBERETNING FOR 2015 
 

 

1. Styrets sammensetning 

På årsmøtet 3. februar 2015 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger 

(nestleder), Susana Escobar (kasserer), Steinar Fuglevaag (sekretær), Tom Rellsve, Hanne Eldby 

og Håkon Dreyer (styremedlemmer). Alle ble valgt for 1 år, slik den faste ordning er i laget. 

 

Styreleder har flere ganger vært i kontakt med Sosialistisk Ungdom vedrørende oppnevning av 

SU-representant i lokallagets styre, uten at det er skjedd noe. Styret har derfor selv oppnevnt Didrik 

Koren som SU-medlem med fulle rettigheter i styret. Vi har ingen grunn til å tro at SU er uenige i 

dette. 

 

Gunnell Sandanger flyttet høsten 2015 til Alna bydel, men har fortsatt i styret frem til valget i 

2016. Styret takker Gunnell for hennes store innsats gjennom mange år. 

 

2. Organisasjon 

 

2.1 Styrets arbeid 

Det har blitt avholdt noen styremøter, med behandling av saker knyttet til driften av lokallaget, 

medlemsmøter og lokale saker. En rekke saker har i stedet blitt behandlet pr e-post og telefon. 

Arbeidsmåten har i det store og hele fremstått som effektiv. 

 

2.2 Arbeidsgrupper 

Lokallaget startet høsten 2014 opp arbeidsgrupper innen skole, barnehage og samferdsel. Disse 

gruppene har hovedsakelig ligget nede gjennom 2015. Dette skyldes dels at interessen har vært 

moderat blant medlemmene, og dels at arbeid med valget har vært prioritet. Ikke minst skyldes det 

nok at gruppene har manglet en drivkraft med kapasitet i startfasen. Etablering av eventuelle nye 

grupper vil bli foreslått med utgangspunkt i saker på vedtatt handlingsplan for 2016. 

 

2.3 Informasjon internt og eksternt 

Medlemmene har blitt informert og invitert via e-post. Styret har prøvd å få tak i mailadresser til 

alle medlemmer, men ikke kommet helt i mål med dette. Fra 2016 vil medlemmer uten e-post 

motta viktig informasjon pr post. Dette er en forbedring som sørger for at alle medlemmer får en 

del info fra lokallaget i løpet av året. 

 

Laget har fått på plass hjemmeside på adressen sv.no/ostensjo. Her finner man info om styre og 

stell samt sporadiske nyheter.  

 

Det har vært betydelig aktivitet på vår Facebook-side, som i skrivende stund har 239 følgere. Dette 

er anslagsvis 100 mer enn på samme tidspunkt for ett år siden. 
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2.4 Oslo SV 

Lokallaget har vært representert på et antall møter i regi av Oslo SV. Blant disse kan nevnes 

årsmøtet, møter i representantskapet, helgesamlinger/seminarer, og møter mellom fylkesstyret og 

lokallagene.  

 

Susana Escobar ble valgt til styremedlem for 2 år på Oslo SVs årsmøte i 2015. På samme møte ble 

vårt tidligere lagsmedlem Benjamin Larsen valgt til leder i Oslo SV. 

 

2.5 Medlemstall 

Medlemsutviklingen de siste årene er som følger: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Medlemstall pr 31.12 145 129 178 147 147 

 

Det fremgår av dette at medlemstallet har vært stabilt siste år. Det er vanskelig å si om dette er noe 

å være fornøyd med i et valgår, men den kraftige nedgangen fra 2013 til 2014 er i hvert fall stoppet.  

 

Det blir en hovedoppgave fremover å bedre styrets kontakt med medlemmene, og å ha aktiviteter 

som gjør at mange deltar på noe i løpet av året – eller i det minste opplever at det er aktuelt å delta 

og at medlemskapet har verdi.  

 

3. Interne arrangementer i 2015 

Laget har hatt få vanlige medlemsmøter, hvilket nok skyldes at det var valgår. Styret mener likevel 

at medlemmene har blitt informert og engasjert på en god måte gjennom året.  

 

Av medlemsmøter bør nevnes at Kari Elisabeth Kaski, som kort tid senere ble valgt til 

partisekretær, deltok på medlemsmøte 10. mars og fortalte om hennes tanker om partiets retning 

og den politiske situasjonen. 

 

Vår tradisjonelle 1. mai-frokost ble avholdt på Rustad gård barnehage. Det ble igjen en meget 

vellykket seanse, med appell fra vårt bystyremedlem Ingvild Reymert. 

 

Sommeravslutning og juleavslutning ble arrangert på Rustadsaga Sportsstue. Særlig jule-

avslutningen var godt besøkt av både gamle travere og nye medlemmer.  

 

Laget hadde eget bord på Oslo SVs valgvake. Dette var vellykket, og bør videreføres neste valg 

dersom ikke lokallaget velger å ha egen valgvake. 
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4. Lokalvalget 2015 

 

4.1 Lokalt program 

Østensjø SVs program for 2015-2019 ble vedtatt på medlemsmøte 10. mars. Møtet var godt 

besøkt, og styret mener vi fikk et godt lokalt program. Programmet er lagt ut på vår hjemmeside 

sv.no/ostensjo. 

4.2 Liste til bydelsvalget 

På nominasjonsmøte 10. mars ble det valgt slik liste til bydelsvalget:  

1. Hanne Eldby (kumulert) 2. Steinar Fuglevaag (kumulert) 3. Susana Escobar 4. Håkon Dreyer 

5. Edna Thomassen 6. Didrik Koren 7. Toril Høimyr 8. Torstein Bae 9. Gunnell Sandanger 10. 

Said Aamin 11. Raifeh Albahleh 12. Silje Bjerke 13. Lars Kristofersen 14. Sulaksana Mugunthan 

15. Tom Rellsve. 

4.3 Lokal valgavis 

Lokallaget startet valgarbeidet tidlig, med omfattende arbeid knyttet til valgavis våren 2015. Silje 

Bjerke var redaktør for avisa, med styret som øvrig redaksjon og bidragsytere. Silje Bjerke var 

også ansvarlig for å organisere utdeling av avisa. 

Avisa hadde et klart lokalt fokus, og ble trykket i 10 000 eks til utdeling i postkasser, på stands 

og ved aksjoner (t-bane etc). Etter styrets mening var avisa meget vellykket, og bidro antakelig 

til det relativt sett gode resultatet. Lokal valgavis av god kvalitet er noe som bør videreføres 

neste gang. Produksjonen krever betydelig innsats og kompetanse, og må derfor planlegges i god 

tid. Flere medlemmer bidro økonomisk til avisa, og takkes for dette. Avisa fikk også støtte fra 

Fagforbundet. 

4.4 Stands og aksjoner 

Laget hadde stands på lokale kjøpesenter (Manglerud, Bryn, Bøler, Tveita) de fire siste 

lørdagene før valget. Vi hadde også stands ved marka (Rustadsaga, Ulsrudvann, Trasop, 

Skullerud) to steder samtidig de siste fire søndagene før valget. Særlig markastands var 

vellykket, med bruk av aktuelle løpesedler om blant annet aktivitetssoner. Laget hadde også 

ansvar for Oslo SVs stand på Karl Johan et par ganger. 

Laget hadde også morgenaksjon «Sykle til jobben» med utdeling av SV-banan til syklister. Dette 

ble kombinert med å henge opp banner ved E18 med krav om ny Manglerudtunnel og motstand 

mot utbygging av E18 vestover.  

Laget valgte ut et par uker hvor vi delte ut vår valgavis på t-bane/buss (morgenaksjon). I tillegg 

kommer utdeling av avis i postkasser, som nevnt over, og noe utdeling av løpesedler i postkasser. 

4.5 Sosiale medier og annonsering 

Den siste måneden før valget kjøpte laget en del annonser på Facebook, målrettet mot folk i 

bydelen. Det ble også produsert filmer med våre kandidater, som ble lagt ut på Facebook. Styret 

mener annonsene ga god valuta for pengene, og anbefaler at dette videreføres neste valg.    
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4.6 Valgresultat – kommunevalget 

Med et resultat på 6,0 % fikk SV en fremgang på 0,2 % i Østensjø. Dette var det beste resultatet 

for SV i byen. Ett lag (Sagene) endte på null, mens partiet gikk tilbake i de øvrige 13 bydelene. 

I byen som helhet gikk SV tilbake fra 6,0 % til 5,4 %. Partiet mistet dermed ett mandat i 

bystyret, og har kun tre representanter i perioden 2015-2019. Resultatet var imidlertid godt nok 

til at SV kunne gå i byråd med AP og MDG, og med Østensjøs egen Marianne Borgen som 

ordfører.   

4.7 Valgresultat – bydelsvalget 

Vi beholdt vår ene representant i bydelsutvalget (Hanne Eldby), men var nokså langt unna å 

kapre et andre mandat. Som tidligere hadde vi et bedre resultat i bydelsvalget med 7,7 % (tilbake 

0,1 %). Det er grunn til å merke seg at Hanne Eldby fikk flest slengere av samtlige kandidater, 

samt et stort antall personstemmer. 

Arbeiderpartiet beholdt sju mandater, mens MDG kom inn med ett mandat. AP/SV/MDG har 

dermed 9 av 15 mandater i bydelsutvalget, og utarbeidet etter valget den felles «Østensjø-

erklæringen» som plattform for arbeidet i perioden 2015-2019. Erklæringen kan leses på vår 

hjemmeside sv.no/ostensjo. 

 

5. Arbeidet i Bydelsutvalget (BU)  

Beretning fra BU-gruppa  

BU-gruppa bestod i mesteparten av 2015 av:  

 Hanne Eldby (BU-medlem, leder av Oppvekstkomiteen – OVK, og nestleder i 

Bydelsutvalget fram til valget) 

 Gunnell Sandanger (medlem i Bydelsutviklings og miljøkomiteen – BMK) 

 Said Aamin (medlem i Omsorgskomiteen – OMK). 

I tillegg har flere personer vært sentrale i arbeidet, spesielt Edna Thomassen, som har vært vara 

til OMK og ikke minst leder i Eldrerådet, Steinar Fuglevaag som har vært vara til BMK og 2. 

kandidaten til ØSV til bydelsvalget. I tillegg har flere i styret, og som også er varaer til komiteer, 

vært aktive i arbeidet. 

  

Etter konstitueringen av nytt BU ser SVs BU-gruppe ut som følger: 

 Hanne Eldby (BU-medlem, leder av Oppvekstkomiteen – OVK). I tillegg har SV fått ett 

medlem til i OVK, og dette er Silje Bjerke. 

 Steinar Fuglevaag (medlem i Bydelsutviklings og miljøkomiteen – BMK) 

 Edna Thomassen (medlem i Omsorgskomiteen – OMK). Hun er også medlem i 

Eldrerådet, og blir muligens gjenvalgt som leder i Eldrerådet.  

Varaene til komiteene deltar aktivt i politikkutforming og utforming av vedtak i komiteer og 

bydelsutvalg.  Det samme gjør resten av styret. 
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Viktige saker i perioden 

 

Oppvekstkomiteen 

 

Barnehager: 

Fortsatt arbeides det for å finne nye utbyggingsprosjekter. SV har bidratt til at bydelens 

barnehager har relativt gode økonomiske rammer, og dermed både god grunnbemanning og 

vikarmidler. Bydelens økonomi er under kontroll, og dermed har det heller ikke vært konflikter 

rundt kuttforslag siste år. Største sak har vært administrasjonens «vedtak» om å avvikle FAUer – 

som etter påtrykk fra SV ble omgjort.  

 

Helsestasjoner: 

Budsjettet for 2015 la opp til en forholdsvis kraftig økning av bemanningen på 

helsestasjonene/skolehelsetjenesten. I løpet av året ble skolehelsetjenesten styrket med ytterligere 

ett årsverk. SVs forslag, enstemmig BU. 

 

Flyktninger: 

SV stod bak vedtak i Bydelsutvalget (enstemmig bortsett fra Frp) der det ble gitt beskjed om at 

bydelen gjerne tok mot vår andel av de flyktningene som forliket i Stortinget åpnet for, og at 

bydelen også var villige til å øke antallet ut over dette dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.  

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 ble det foreslått (SV-initiativ) at det ble 

opprettet en arbeidsgruppe for å iverksette et «krafttak for flyktninger». Hensikten er å 

koordinere behov og frivillige på en best mulig måte.  Det ble satt av 100 000 kroner til formålet. 

Enstemmig bydelsutvalg. 

 

Bydelen har ett bokollektiv for mindreårige flyktninger, i forbindelse med budsjettbehandlingen 

ble det vedtatt å utvide til å drive to slike bokollektiv. 

 

Omsorgskomiteen 

SV samarbeider godt med Ap i Omsorgskomiteen. Hovedutfordringene der etter valget blir å 

styrke hjemmebaserte tjenester generelt og spesielt innsatsen overfor demente. Samtidig jobbes 

det også med hvordan man best kan forebygge fall og hoftebensbrudd. 

 

Bydelsutvikling, -miljø og –kulturkomiteen (BMK) 

 

Bydelsutvikling: 

Det er mye som skjer i bydelen.  Utbyggingene av Oppsal Senter, Oppsal gård og Eterfabrikken 

er blant de mest kontroversielle. BU-gruppa deltar i møter med innbyggere, går på befaringer, og 

spiller en konstruktiv rolle.  Bydelsutvalget forsøker så godt som mulig å påvirke til det beste for 

bydelen og befolkningen, men har så langt møtt lite forståelse for våre lokale saker i Bystyret, 
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bortsett fra hos SV og MDG.  Sist skjedde dette da bystyret valgte flere etasjer enn et samlet 

bydelsutvalg i forbindelse med OBOS utbygging av Oppsal senter,  

 

Manglerudtunnelen 

Arbeidet for å få E6 i tunnel (langt alternativ mot Skullerud) har vært viktig for SV dette året. 

Både i høringsuttalelse fra bydelsutvalget, i valgkampen, og nå også med nytt byråd. Det er 

viktig å få fram at denne må være et miljøtiltak for å spare innbyggerne på Manglerud mot støy 

og støv, og som samtidig ikke bidrar til vekst i biltrafikken. 

 

Trafikksikringstiltak for syklende og gående 

Det har vært arbeidet med å finne gode løsninger for syklende og gående, for eksempel ved 

manglende merking av fotgjengeroverganger på Ytre Ringvei ved Trasop, forbedring av 

fotgjengerovergang på Bryn og påkjøringsmuligheter for syklister til sykkelbane i Tvetenveien.  

 

Samarbeidet i BU 

SV har felles gruppemøter med Ap og MDG. Vi stiller i stor grad felles forslag i saker som 

behandles i BU. I forbindelse med konstitueringen fikk SV det vi ønsket: Representasjon i de tre 

komiteene, og to medlemmer i OVK, hvor vi også fikk beholde ledervervet. Ap har leder og 

nestleder i BU og leder i OMK, MDG har leder i BMK.  De tre partiene har laget en ny 

Østensjøerklæring, og SV har satt et betydelig preg på den. Samarbeidsklimaet er godt.  

 

6. Oppsummering 

Østensjø SV hadde et godt år i 2015, selv om det politiske klimaet for SV ikke var det enkleste på 

nasjonalt plan. Styret opplever at medlemmene engasjerer seg i lokallaget, og det var mange som 

bidro i valgkampen. Stemningen i både styret og laget for øvrig er god, og deltakelsen på interne 

møter virker å være litt stigende. 

 

Det må trekkes frem at Østensjø var eneste bydel hvor SV gikk frem i kommunevalget. Dette er et 

tydelig tegn på at laget gjorde en god valgkamp. Vi må nå bygge videre på dette, slik at vi er enda 

bedre rustet til valgene i 2017 og 2019. 

 

 

Oslo, 26. januar 2016 

 

Østensjø SV 

v/ styret 


