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Dagsorden 1 

Dagsorden 

12.00 Oppmøte og registrering 

12.15 Velkommen og introduksjonsrunde 
Ingrid Hødnebø, leder 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 2: Valg av ordstyrere og referent 

12.35 Sak 3: Styrets årsberetning 
Ingrid Hødnebø, lokallagsleder 
Innstilling: årsmøtet tar beretningen til orientering 

12.50 Sak 4: BU-gruppas årsberetning 
Per Østvold, SVs gruppeleder i BU 
Innstilling: årsmøtet tar beretningen til orientering 

13.05 Politisk innledning om flyktningsituasjonen 
Maria Kahn, fra Refugees - Welcome to Oslo 

13.25 Pause med loddsalg og forfriskninger 
13.40 Sak 5: Diskusjon om handlingsplan 2016 

Karen Golmen, styremedlem 
Innstilling: årsmøtet vedtar handlingsplanen 

14.00 Sak 6: Regnskap 
Fredrik Gram, kasserer 
Innstilling: årsmøtet tar regnskapet til orientering 

14.05 Sak 7: Diskusjon om budsjett 
Fredrik Gram, kasserer 
Innstilling: årsmøtet vedtar budsjettet 

14.15 Pause med trekning av loddpremier 
14.25 Sak 8: Den politiske situasjonen. Diskusjon og behandling av uttalelser 

Arild Sverstad Haug, nestleder 
Innstilling:  

14.45 Sak 9: Valg 
- Ragnhild Olin Amdam, leder av valgkomiteen (om innstilling til nytt styre, 
representantskap, årsmøtedelegasjon og valgkomité) 
- Ingrid Hødnebø, leder (om innstilling til Oslo SVs nominasjonskomite for 
stortingslisten 2017) 
Innstilling: årsmøtet vedtar valgkomiteen og styrets innstillinger 

15.00 Avslutning 
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Sak 3: Styrets årsberetning 
Medlemstall per 12.02.2016: 266

Styret 
Styret har bestått av: 

Leder: Ingrid Hødnebø 
Nestleder: Arild Sverstad Haug 
Sekretær: Eirik C Gundersen 
Kasserer: Fredrik Gram 
AU-medlem: Carl Morten Amundsen 
Styremedlem: Tirill Sjøvoll 
Styremedlem: Marita Holmeseth-Varpe 
Styremedlem: Karen Oldervik Golmen 
Styremedlem: Amany El Gahrib 
Varamedlem: Ivar Melby 
Varamedlem: Kristina Brovold Liknes 

Styret har hatt faste møter annenhver uke, og innimellom ved behov. Alle styrets medlemmer 
har deltatt aktivt. Flere på toppen av andre verv i partiet, bydelsutvalget eller fylkesstyret.  
Samarbeidet har fungert svært godt. De siste årene har det vært en større kontinuitet blant 
styremedlemmene, samtidig som det har kommet inn nye, positive ressurser. 

Representantskapet i Oslo SV 

Representantskapsmedlemmer:  

Ingrid Hødnebø  
Arild Sverstad Haug  
Tirill Sjøvoll  
Eirik Gundersen  
Carl Morten Amundsen 
Marita Holmeset-Varpe 
Karen Oldervik Golmen 
Amany El Grahib  
Per Østvold  
Jane Vogt Evenes 

Varamedlemmer til representantskapet: 

Ivar Melby  
Kristina Brovold Liknes  
Daniel Rodrigo Nilsen  
Hilde Jørgensen  
Kari Kristensen  
Ola Thoresen  
Kjersti Ødegård  
Sarah Christine Sandberg 
Jon Nonseid  
Ragnhild Amdam 

Flere av representantskapsvaraene har ikke kunnet stille da de tilhører andre lokallag eller ikke 
er medlem. Det har likevel vært et greit oppmøte på møtene. Det er en fordel å ha en lang liste 
med vararepresentanter når man skal fylle så mange faste plasser. Grünerløkka har den nest 
største delegasjonen. 
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Medlemsaktiviteter 

20.01.2016 Nytt byråd - nytt år: En haug av nye muligheter! 

07.12.2015 Løkkaråd med Inga Marte Thorkildsen om sosial og helsepolitikk 

04.12.2015 Julebord med Grünerløkka SV! 

15.10.2015 Medlemsmøte om valgresultatet 

05.09.2015 Markering for 
bilfri Markveien 
nå!  

01.09.2015 Bli med og ta kampen for framtida!  
Løkkaråd med Audun Lysbakken og Celia Lima Tetu 

20.08.2015 Valgkampkickoff for Grünerløkka SV 

06.06.2015 Demonstrasjon - Markveien for gående og 
syklende!  

04.06.2015 Torsdagsmorgenaksjon for vårkampanjen 

02.06.2015 Tirsdagsmorgenaksjon for vårkampanjen 

26.05.2015 Løkkaråd om anerkjennelsen av Palestina som selvstendig stat 

21.05.2015 Løkkaråd om TTIP og TISA 

https://www.facebook.com/events/983920721627982/
https://www.facebook.com/events/1436112870028976/
https://www.facebook.com/events/1436112870028976/
https://www.facebook.com/events/1629084993970785/
https://www.facebook.com/events/1592657984350372/
https://www.facebook.com/events/484694135012971/
https://www.facebook.com/events/805073549606309/
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09.05.2015 Sykkelens dag på Olaf Ryes plass 

01.05.2015 1. mai-frokost med
Grünerløkka, 
Sagene og Gamle 
Oslo SV 

23.04.2015 Løkkaråd: Hva vil vi med Tøyenparken? 

18.04.2015 Internasjonal aksjonsdag mot TISA og TTIP – aksjon med Grünerløkka SV 

26.04.2015 Medlemsmøte med nyvalgt partisekretær Kari Elisabeth Kaski 

24.-25.04.2015 Morgenaksjon for renere luft, 
på Hasle, Tøyen og Carl Berner 
T-bane st.  

26.02.2015 Grünerløkka og Gamle Oslo forbereder seg til Oslo SVs årsmøte! 

07.02.2015 Årsmøte i Grünerløkka SV 

Programkomité 
Komiteen som utarbeidet lokalprogrammet til Grünerløkka SV besto av Arild Sverstad Haug 
(leder), Gro Standnes, Jane Vogt Evensen, Ivar Melby, Per Østvold og Ingrid Hødnebø. Komiteen 
hadde en grundig prosess, med idémyldring på medlemsmøte, flere arbeidsmøter og endelig 
behandling og vedtak på årsmøtet.  

https://www.facebook.com/events/739092642856460/
https://www.facebook.com/events/808339582536418/
https://www.facebook.com/events/1409543426008235/
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Valgkamp 
Styret vedtok etter lokalvalgkampen i 2015 følgende evaluering: 

Resultater 

Antall stemmer % mandater 
AP 7603 30,9 5 
FRP 1004 4,1 0 
H 4183 17 3 
KRF 552 2,2 0 
MDG 3751 15,2 2 
Rødt 2292 9,3 2 
SP 160 0,7 0 
SV 2841 11,5 2 
V 2239 9,1 1 
Totalt: 24 625 100 
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11,5 % stemte på SV i bydelsvalget i år, mens 10,1 % av Grünerløkkabeboerne stemte SV i 
bystyrevalget. Dette innebærer en liten nedgang i stemmer fra 2011 (13,97 %), men vi beholder 
våre to mandater i bydelsutvalget. Denne perioden, Tiril Sjøvoll og Per Østvold. Sett i 
sammenheng med stor konkurranse fra MDG og Rødt, som begge har økt fra ett til to mandater, 
er dette ikke så aller verst. På den annen side har SV totalt sett gått tilbake i Oslo, og mistet sitt 
fjerde mandat i bystyret, med et resultat på kun 5,4 %. Oslo, og særlig bydeler som Grünerløkka, 
er viktige stemmekretser for SV. Hvordan vi gjør det har mye å si for det nasjonale resultatet. 
Selv om SV har gått fram i byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har SV ikke klart å 
hente seg inn nasjonalt etter forrige Stortingsvalg. Hvis Oslo SV hadde ligget på samme nivå som 
i 2011 eller gått tilsvarende fram som de andre byene ville det nasjonale resultatet vært mye 
bedre. Dette må vi lære av. 

Politisk oppsummering 

Både i Oslo SV og på Grünerløkka har hovedsakene vært orientert rundt våre tre hovedpilarer, 
omfordeling og arbeidsliv, klima og miljø og feminisme og mangfold. I Oslo var hovedsakene 
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gratis aktivitetsskole og flere lærere – færre tester, ny T-banetunnel – stans E18-utbyggingen, 
rett til hele og faste stillinger. I Grünerløkka var hovedsakene som følger: 

• Trygge og gode
oppvekstsvilkår for bydelens
barn og unge: Gratis
halvdagsplass i barnehager
og aktivitetsskoler, samt ny
flerbrukshall på Dælenenga

• En grønnere bydel: Gående
og syklister først og ny t-
banetunnell med stopp på
Olaf Ryes plass

• Grünerløkka som rasisme-,
volds- og diskrimineringsfri
sone

• Tryggere bydel: Mer og
bedre belysning langs
Akerselva og tiltak mot
narkotikasalg

Det var nyttig å ha konkrete og 
lokale saker, både på by- og bydelsnivå, i valgkampen. Mange velgere er opptatt av lokale saker. 
De fleste som har tatt kontakt med representanter på SV-standen har vært opptatt av 
forskjellen mellom SV, MDG og Rødt. Det har vært en utfordring å vise hvordan disse 
forskjellene arter seg lokalt. Til neste valg kan det være en ide å forberede egne faktaark til 
aktivistene på stand, hvor de politiske skillelinjene mellom oss og andre sammenlignbare parti 
kommer tydelig fram. Det er også merkbart at Rødt har hatt en populær og markert 
førstekandidat, som appellerer til yngre, radikale mennesker. MDG har uten lokalt program for 
Grünerløkka likevel klart å doble oppslutningen fra forrige valg. MDG har klart å få eierskap til 
klima- og miljøsaker i kraft av å framstå som kompromissløse med store visjoner. SV kunne tjent 
på å markere et klarere skille til AP i saker på miljø og omfordeling. Vi har hatt nokså like saker 
som MDG og Rødt, men disse partiene har lyktes i å framstå som mer unike og troverdige ved å 
kommunisere tydeligere til velgerne.  

Til slutt vil vi også legge til at valgkampen har vært preget både av ”tilfeldige” mediesaker. og 
hvordan pressen har vinklet saker. Her kan vi nevne at mens flyktningekrisen har bidratt til økt 
støtte til SVs standpunkter, har rettssaken mot Bjørnar Moxnes gitt Rødt stor oppmerksomhet. 
MdG har også fått størst oppmerksomhet på saker der SV svært lenge har hatt en god politikk – 
som utbyggingen av E18. At Arbeiderpartiet har hatt en ny profilert førstekandidat har trolig 
også ledet oppmerksomheten mot maktskiftet i Oslo, og gjort det vanskeligere å formidle 
forskjellene mellom SV og AP. 
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Organiseringen 

Denne valgkampen har rundt 40 aktivister deltatt med å stå på stand, være med på 
morgenaksjoner, ad hoc aksjoner og ringe potensielle medlemmer fra partikontoret. 
Aktivitetsnivået har som vanlig vært høyt og positivt. SV ved toppkandidatene har besøkt 
samtlige barnehager og alle store kommunale arbeidsplasser i bydelen. Vi har i snitt vært 
tilstede mer enn ett sted hver eneste dag. Selv om vaktliste var satt opp og epost sendt ut både 
før og etter sommerferien, er det vanskelig å få folk til å henge seg på før valgkampen har 
kommet godt i gang. Dette krever mye organisering og gjentatt mobilisering. Styret har løst 
dette ved å dele på koordineringsansvaret. Alle i styret har bidratt ved å ta ansvar for 
kommunikasjon, materiell, valgkampboden og annet. Samarbeidet i styret har fungert svært 
godt. Vi har også hatt besøk av fire stortingsrepresentanter (Audun Lysbakken, Heikki Holmås, 
Karin Andersen og Snorre Valen) og toppkandidatene Siavash Sangtarash og Sunniva Eidsvoll fra 
Oslo-lista. 

Materiell 

I løpet av valgkampen har Grünerløkka SV delt ut tusenvis av løpesedler, program, Del godene, 
ballonger og lister. I tillegg til materiell fra SV sentralt og Oslo SV har vi delt ut egne løpesedler 
og eget program. Grünerløkkas program og løpeseddel, med 
bilde av toppkandidatene var populære. Det var fint å kunne 
dele ut lokalt materiale, med profesjonell layout og 
gjennomarbeidet innhold. 

Lokallaget har hatt en egen materialansvarlig, som har bestilt 
flere løpesedler ved behov. Flere andre har også tatt mye ansvar 
underveis ved å hente det det har vært behov for, på SV-
kontoret på Tøyen. 

Valgkampboden vår, det hvite «leketoget», hadde sin siste 
valgkamp i år. Neste valgkamp må vi kjøpe en ny valgkamp-bod, 
som kanskje er noe mindre og mer praktisk å lagre, men som 
fortsatt er stor nok til å låse inn materiale.  Det har fungert 
veldig fint å kunne låse med kodelås slik at alle kan åpne og 
hente materiell. 

Boden ble utsatt for hærverk 

Vedlegg: Samarbeidserklæringen for bydelsutvalget etter lokalvalget høsten
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Sak 4: BU-gruppas årsberetning 

Grünerløkka - en mangfoldig og bra bydel 

Grünerløkka bydel strekker seg fra sentrumsnære 
Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra 
Maridalsveien i vest mot Økern i øst. Bydelen har vel 
54.000 innbyggere, og er Oslos nest største. Hvis 
Grünerløkka hadde vært en kommune, ville den vært en 
av Norges største – målt i antall innbyggere. 

På tross av nedskjæringer i bydelsbudsjettet over flere år 
er Grünerløkka fortsatt en mangfoldig og bra bydel med 
mange velferdstilbud. Bydelen har ansvaret for helse- og 
sosialomsorg, barnevern, kommunale kultur- og 
ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, forvaltning av lokale parker, økonomisk 
bostøtte og TT-ordningen. I tillegg har bydelen ansvaret for et stort antall kommunale 
barnehager (herunder byomfattende flyktningbarnehage og byomfattende samisk barnehage), 
14 private barnehager, en åpen barnehage og Grünerløkka Familiehus. Samlet har bydelen 
barnehageplasser til nær 2.800 barn.  

Budsjettet for 2013 var på 1,4 milliarder kroner. Bydelen har drøyt 1.100 ansatte (årsverk). 

Rødgrønt samarbeid etter bydelsvalget høsten 2015 

Ved valget av bydelsutvalg (BU) i Grünerløkka bydel fikk SV 10,1 % oppslutning – en tilbakegang 
på 0,9 prosent fra forrige bydelsvalg. Dette ga SV to mandater. Samlet fikk de rødgrønne 
partiene 11 av 15 representanter i BU. Sammenliknet med valget for fire år siden, gikk både SV 
og Ap noe tilbake, mens MDG og Rødt gikk fram. Frp falt ut av bydelsutvalget. 

I de to foregående valgperiodene har SV hatt BU-lederen etter et valgteknisk samarbeid med 
partier både på høyre- og venstresida. Ap har ikke deltatt i dette samarbeidet. Etter valget i 
2015 ønsket SV å få til et bredt rødgrønt samarbeid som inkluderer Ap. For å sikre at ikke SV 
eller et av de andre mindre partiene ble satt opp mot hverandre, tok SVs BU-gruppe først 
initiativ til samtaler med MDG og Rødt. Dette førte til at disse tre partiene innledet 
forhandlinger med Ap om et samarbeid. Forhandlingene førte fram til enighet om en felles 
politisk samarbeidsavtale. De viktigste politiske vervene ble fordelt slik at det største partiet (Ap) 
fikk BU-lederen, mens de tre minste (SV, MDG og Rødt) fikk hver sin komiteleder.  
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SV samarbeidet med Ap og MDG om bydelsbudsjettet for 2016. Rødt valgte å fremme nærmere 
30 egne forslag, som samtlige ble nedstemt. 

I forhold til bydelsdirektørens budsjettforslag fikk SV, Ap og MDG flertall for å sette av 500.000 
til støtteordningen «Grønne midler», ytterligere 300.000 til utstyr i barnehagene, ytterligere 
300.000 til barne- og ungdomsklubbene, og ytterligere 500.000 til TT-kjøring. De tre partiene 
fikk også flertall for et forslag om å opprette en vikarpool i bydelen.  

I tillegg fikk SV flertall for et forslag om å utvide åpningstida for helsestasjonen for ungdom med 
en ekstra dag i uka.  

SV-initiativer i BU 

Noen initiativer må nevnes: 

• I forbindelse med høringen om planprogram for Tøyenparken utarbeidet SV 14 konkrete
forslag til bydelens høringssvar. De fleste av forslagene ble vedtatt.

• En uttalelse om salg av Hauskvartalet hvor det ble lagt vekt på at planområdet skal
behandles som en helhet med hovedmål om å legge til rette for et byøkologisk kulturkvartal.

• Ved behandling av revidert budsjett fikk SV og Ap flertall for å bevilge 500.000 ekstra til
vedlikehold og innkjøp av utstyr i barnehagene.

• SVs gruppe har gitt flertall for en fortsatt liberal skjenkepolitikk i bydelen, noe som bidrar til
et attraktivt uteliv. I juni 2015 stemte SV for at Nedre Foss gård fikk utvidet åpningstid på
linje med det som gjelder for andre skjenkesteder på Vulkan.

• På SVs initiativ vedtok BU en uttalelse om å holde ansatte og barn i Lilletøyen barnehage
samlet etter en eventuell avvikling.

BU-gruppa 

BU-gruppa, som består av SVs faste representanter i BU og i komiteene, møtes foran samtlige 
BU-møter for å fastsette SVs politikk i bydelens folkevalgte organer. Også partilagets 
arbeidsutvalg inviteres til møtene. Fraksjonsgruppene for BU-komiteene har imidlertid fungert 
dårlig. SVs bystyregruppe innkaller til BU-forum flere ganger i året.  
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BU-leder Per Østvold har i hele fireårsperioden møtt tillitsvalgte for Fagforbundet i bydel 
Grünerløkka foran alle BU-møter. Representanter for de rødgrønne BU-gruppene har avholdt 
møter med Fagforbundet og andre fagforeninger foran budsjettmøtene i desember.  

Grünerløkka SVs gruppe i BU fram til bydelsvalget høsten 2015 

Fram til bydelsvalget høsten 2015 hadde SV tre representanter i bydelsutvalget 

SVs medlemmer i BU: 
Per Østvold (BU-leder), ostvold.per@gmail.com, tlf. 916 94 130 
Sunniva H. Eidsvoll, sunniva.eidsvoll@gmail.com, tlf. 996 30 600 
Torgeir E. Fjeld, torgeir_fjeld@yahoo.no, tlf. 478 51 394 (permisjon) 
(Torgeir Fjeld meldte overgang fra Rødt til SV i 2012, og har hatt permisjon i hele 2015.) 

Varamedlemmer til BU: 
1. varamedlem: Signe Sæbø, signesabo@gmail.com, tlf. 472 67 600
2. varamedlem: Tone Foss Aspevoll, tone.aspevoll@gmail.com, tlf. 917 20 267
3 varamedlem: Kristian Fjellanger, kristianfj78@gmail.com, tlf. 959 77 233 

SVs medlem i arbeidsutvalget (AU): 
Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, tlf. 916 94 130 

Varamedlemmer til AU: 
1. Sunniva H. Eidsvoll, sunniva.eidsvoll@gmail.com, tlf. 996 30 600
2. Signe Sæbø, signesabo@gmail.com, tlf. 472 67 600
3. Tone Foss Aspevoll, tone.aspevoll@gmail.com, tlf. 917 20 267

Grünerløkka SVs gruppe i BU fram etter bydelsvalget høsten 2015 

Ved bydelsvalget høsten 2015 fikk SV to representanter i bydelsutvalget. 

SVs medlemmer i BU: 
Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233 
Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130 

SVs medlem i arbeidsutvalget (AU): 
Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130 

SVs varamedlemmer til BU og AU: 
1) Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233
2) Arild Sverstad Haug, arild@.fo.no, mobil 412 75 953

mailto:signesabo@gmail.com
mailto:tone.aspevoll@gmail.com
mailto:kristianfj78@gmail.com
mailto:signesabo@gmail.com
mailto:tone.aspevoll@gmail.com
mailto:tirill.sjoevoll@gmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
mailto:tirill.sjoevoll@gmail.com
mailto:arild@.fo.no
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3) Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.com, mobil 932 50 262

Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging av de desentraliserte kommunale 
oppgavene, vedtar budsjett og regnskap, oppnevner medlemmer til komiteer, utvalg, råd og 
styrer, driver planlegging og oppfølging, avgjør saker ifølge delegert myndighet, avgir 
innstillinger eller fremme forslag til byrådet og bystyret, og fører tilsyn og kontroll med 
bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.  

Grünerløkka SVs representanter i BU-komiteene, styrer og utvalg 

Oppvekst- og miljø- og kulturkomiteen (OMK)  

Fram til bydelsvalget 2015:  

Medlem: Sunniva H. Eidsvoll (komiteleder), sunniva.eidsvoll@gmail.com, 996 30 600 
1. varamedlem: Signe Sæbø, signesabo@gmail.com, tlf. 472 67 600
2. varamedlem: Carl M. Amundsen, cma@detnorsketeatret.no, tlf. 922 45 052
3. varamedlem: Siri Skranefjell siri.skranefjell@gmail.com, tlf. 412 94 433

Etter bydelsvalget 2015: 

Medlem: Tirill Sjøvoll, (komiteleder) tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233 
1. varamedlem: Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.com, mobil 932 50 262
2. varamedlem: Kristina Brovold Liknes, kristinabrovold@hotmail.com, mobil 936 41 229
3. varamedlem: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst-, klima- og miljøsaker, kultur, idrett og 
frivillighet – eksklusiv samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven. Komiteen 
har fullmakt til å fordele kultur- og frivillighetsmidler. Komiteen behandler også søknader om 
alkoholservering i bydelens parkanlegg.  

Byutviklingskomiteen (BUK) 

Fram til bydelsvalget 2015: 

Medlem: Ingrid Hødnebø, ingrid_hodnebo@hotmail.com, tlf. 901 10 698 
1. varamedlem: Ragnhild Olim Amdam, ragamdam@gmail.com, tlf. 958 78 870
2. varamedlem: Diego Marin, Marinrios@gmail.com, tlf. 410 19 393

Etter bydelsvalget 2015: 

Medlem: Arild Sverstad Haug, SV, arild@fo.no, mobil 412 75 953 

mailto:janevev@gmail.com
tel:+47%20932%2050%20262
mailto:signesabo@gmail.com
mailto:cma@detnorsketeatret.no
mailto:siri.skranefjell@gmail.com
mailto:tirill.sjoevoll@gmail.com
mailto:janevev@gmail.com
tel:+47%20932%2050%20262
mailto:kristinabrovold@hotmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
mailto:ingrid_hodnebo@hotmail.com
mailto:ragamdam@gmail.com
mailto:Marinrios@gmail.com
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1. varamedlem: Hilde Jørgensen, hilde.joergensen@gmail.com, mobil 92079239
2. varamedlem: Ingrid Hødnebø, ingrid_hodnebo@hotmail.com, mobil 901 10 698
3. varamedlem Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

Komiteen arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende 
samferdsel. Komiteen fordeler bydelens «Grønne midler». 

Helse- og sosialkomiteen (HS): 

Fram til bydelsvalget 2015: 

Medlem: Arild Sverstad Haug, arild@fo.no, tlf. 412 75 953 
1. varamedlem: Pernille Ødegård, mpernille@hotmail.com, tlf. 922 53 845)
2. varamedlem: Fredrik Gram, fredrik.gram@gmail.com, tlf. 415 50 122

Etter bydelsvalget 2015: 

Medlem: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130 
1. varamedlem: Karen Oldervik Golmen, karen.golmen@gmail.com, mobil 970 73 968
2. varamedlem: Kjersti Ødegård, kjersti.odegaard@hotmail.com, mobil 991 52 731
3. varamedlem: Arild Sverstad Haug, arild@fo.no, mobil 412 75 953

Komiteen arbeids- og ansvarsområde omfatter eldre-, helse-, sosial og sysselsettingsspørsmål. 
Komiteen har innstillingsmyndighet i salgs- og skjenkebevillingssaker, behandler klager etter 
bydelens skjenkeforskrift, skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg, og være 
saksforberedende instans overfor BU bl.a. i policy for utleie av fortau/torg/gatetun. Etter forslag 
fra komiteen vedtar BU åpningstidene for samtlige serveringssteder i bydelen, med unntak for 
det sentrumsområdet som er lagt inn under «skjenkeblekkspruten».  

Tilsynsutvalg sykehjem 

Fram til bydelsvalget 2015: 

Tilsynsutvalget ved Sofienberghjemmet og hjemmetjenestene 
Medlem: Karianne Hansen Heien, karianneheien@hotmail.com, 474 15 706  
Personlig varamedlem: Kay Asbjørn K. Schjørlien, kasbschj@gmail.com, 974 72 700 

Etter bydelsvalget 2015: 

Grünerløkka- og Paulus sykehjem 
Medlem: Per Østvold (komiteleder), ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130 
Varamedlem: Arild Sverstad Haug, arild@fo.no, tlf. 412 75 953 

mailto:hilde.joergensen@gmail.com
mailto:ingrid_hodnebo@hotmail.com
mailto:tirill.sjoevoll@gmail.com
mailto:mpernille@hotmail.com
mailto:fredrik.gram@gmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
mailto:karen.golmen@gmail.com
tel:970%2073%20968
mailto:kjersti.odegaard@hotmail.com
mailto:karianneheien@hotmail.com
mailto:kasbschj@gmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
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Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De skal rapportere 
om avvik i tjenesten og påpeke forhold som kan bedres. Tilsynsutvalgene velges av BU for 4 år. 

Driftsstyrer ved bydelens sykehjem 

Driftsstyret ved Grünerløkka sykehjem 
Medlem: Pernille Ødegaard, mpernille@hotmail.com, tlf. 922 53 845 

Bystyret vedtok i januar 2010 å opprette en prøveordning med driftsstyrer ved alle de 
kommunalt drevne sykehjemmene i Oslo. Hvert driftsstyre består av to eksterne representanter 
(foreslått av bydelsutvalget), en representant for de ansatte, en pårørende og en beboer. 

Eldrerådet 

Etter bydelsvalget 2015: 

Vara: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130 

Driftsstyrer ved bydelens skoler

Fram til bydelsvalget 2015: 

Driftsstyret for Hasle skole 
Styremedlem: Kay Asbjørn K. Schjørlien, kasbschj@gmail.com, 974 72 700 
1. varamedlem: Ane Marthe Solheim Skar, amskar@gmail.com, 976 61 591
(Kay Asbjørn og Ane Marthe bytter plasser fra 2014.) 

Driftsstyret ved Frydenberg ungdomsskole 
Styremedlem: Karianne Hansen Heien, karianneheien@hotmail.com, 474 15 706 
2. varamedlem: Kay Asbjørn K. Schjørlien, kasbschj@gmail.com, 974 72 700

Driftsstyret ved Sofienberg skole  
Styremedlem: Arild Sverstad Haug, arildsverstad.haug@oslo.fo.no, tlf. 412 75 953 

Etter bydelsvalget 2015: 

Driftsstyret ved Grünerløkka skole 
Medlem: Ivar Melby, melby.ivar@gmail.com, mobil 48956138 
2. varamedlem: Andreas Borud, andreastborud@gmail.com, 91597704

Driftsstyret ved Frydenberg ungdomsskole 
Medlem: Kristina Brovold Liknes, kristinabrovold@hotmail.com, mobil 936 41 229 
1. varamedlem: Fujan Parsa, fujanp@gmail.com, 41387862

mailto:mpernille@hotmail.com
mailto:ostvold.per@gmail.com
mailto:kasbschj@gmail.com
mailto:amskar@gmail.com
mailto:karianneheien@hotmail.com
mailto:kasbschj@gmail.com
mailto:melby.ivar@gmail.com
mailto:andreastborud@gmail.com
mailto:kristinabrovold@hotmail.com
mailto:fujanp@gmail.com
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Driftsstyret ved Sofienberg skole 
Medlem: Arild Sverstad Haug, arild@.fo.no, mobil 412 75 953 
3. varamedlem: Gabrielle Legrand Gjerdset, gabrielle.Lgjerdset@gmail.com, 92432970

Det er driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssenter. 
Driftsstyrene i grunnskolene representeres av to foreldre, to ansatte og tre eksterne 
medlemmer. Bydelsutvalget innstiller og byrådet oppnevner styremedlemmene og 
varamedlemmene. Driftsstyret oppnevnes for 2 år ad gangen.  

Skolemiljøutvalg

Fram til bydelsvalget 2015: 

Skolemiljøutvalget ved Grünerløkka skole 
Utvalgsmedlem: Monica Marholm, marmon1a@hotmail.com, 474 00 754 
Varamedlem: Susanne Skjørberg, susannsk@online.no, 482 11 694 

Etter bydelsvalget 2015: 

Skolemiljøutvalget ved Frydenberg ungdomsskole 
Medlem: Gro Standnes, gro.standnes@chello.no, mobil 901 82 040 

Skolemiljøutvalget ved Elvebakken videregående skole 
Varamedlem: Marita Holmeset-Varpe, marita.hv@gmail.com, mobil 997 32 213 

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har ikke 
vedtakskompetanse. Ordningen er regulert i opplæringsloven § 11-1a og 11-5a. Bydelsutvalget 
oppnevner en folkevalgt representant med vara for 4 år ad gangen. 

Ungdomsrådet 

Fram til bydelsvalget 2015: 

Varaobservatør: Signe Sæbø, signesabo@gmail.com, 472 67 600 

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for BU i ungdomssaker. BU deltar med en observatør og 
en varaobservatør.  

Oslo, 15. januar 2016 

Tirill Sjøvoll - Sunniva H. Eidsvoll - Arild Sverstad Haug - Ingrid Hødnebø - Per Østvold 

 

mailto:arild@.fo.no
mailto:gabrielle.Lgjerdset@gmail.com
mailto:marmon1a@hotmail.com
mailto:susannsk@online.no
mailto:gro.standnes@chello.no
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Sak 5: Handlingsplan 2016 

Vår visjon 

1. Grünerløkka SV skal igjen bli det største
lokallaget i Oslo SV i løpet av 2016.

2. Grünerløkka SV skal ha politisk tyngde,
gjennomslag og innflytelse og være en
tydelig stemme i bydelen, i fylkeslaget og i
SV. Laget skal bidra til å løfte partiet og øke
entusiasmen om vårt felles politiske prosjekt.

3. Grünerløkka SV skal være et lokallag med
takhøyde og rom for alle, der medlemmene
tas godt i mot, kjenner seg velkommen og
engasjeres og inkluderes i all politisk
aktivitet.

For å oppfylle denne visjonen vil Grünerløkka SV 
dette året: 

Være synlig i bydelen og byen 

1. Vi skal stille opp på aktuelle arrangementer i bydelen, ha lokale stands og delta i debatter
2. Vi skal sammen med Oslo SV delta på og markere merkedager som Kvinnedagen 8.mars,

Arbeidernes frigjøringsdag 1.mai, Verdens miljødag 5.juni o.l.
3. Vi skal ta initiativ til og arrangere en Østkantfestival med temaet integrering, i samarbeid

med de andre Østkantlagene i Oslo SV
4. Gjennomføre aksjoner og demonstrasjoner for saker der det kreves en ekstra innsats

Være et aktivt lokallag med politisk handlekraft 

1. Styret skal i løpet av våren arrangere et politisk verksted, hvor vi jobber med å omgjøre
vedtatt politikk til konkrete forslag, kronikker og uttalelser som vi senere kan sende til media
eller fremme internt i fylkeslaget og partiet, samt til bystyregruppa og byrådet

2. Vi skal engasjere oss i program- og nominasjonsarbeidet frem mot Stortingsvalget i 2017
3. Styret skal arrangere Løkkaråd om aktuelle tema 1-2 ganger i måneden
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4. Styret skal holde formelle medlemsmøter ved behov – særlig i tilknytning til viktige politiske
og organisatoriske prosesser i partiet – som blant annet kan danne grunnlag for politiske
vedtak, uttalelser og beslutninger i lokallaget

5. Vi skal prioritere arbeidet i bydelsutvalget (BU) og komiteene i bydelen og styret og
bydelsrepresentantene skal jobbe sammen for å få vedtatt politikken i
samarbeidserklæringen med Ap, MDG og Rødt

6. Arbeidsutvalget i styret skal delta på møtene i BU-gruppa og styret og gruppa skal ha et tett
samarbeid om sakene som behandles i BU

7. Vi skal prioritere arbeidet i SVs representantskap ved å fremme egne saker og forberede
uttalelser, endringsforslag og politiske innlegg til møtene, slik at laget bidrar til at
representantskapsmøtene blir en viktig politisk og organisatorisk arena i Oslo SV

8. Representantskapsmedlemmene fra Grünerløkka SV bør ha mulighet til å diskutere
sakspapirene og forberede seg i forkant av representantskapsmøtene

9. Vi skal som et av de største lokallagene i Oslo SV være tydelige i våre forventninger og krav
til bystyregruppa og byrådet og sikre et konstruktivt samarbeid for å nå våre felles mål

10. Vi skal særlig prioritere samarbeid med de andre SV-lagene på østkanten
11. Vi skal jobbe aktivt med å bygge allianser med lokale grupper og foreninger i vår egen bydel,

kvinnesaks- og likestillingsbevegelsen, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, den internasjonale
freds- og solidaritetsbevegelsen, frivillige organisasjoner og ikke minst grupper og
enkeltpersoner fra minoritetsmiljøer

Gi god informasjon, både til egne medlemmer og i eksterne kanaler 

1. Styret skal holde medlemmene våre oppdatere om all aktivitet gjennom månedlige
nyhetsbrev på epost og på Facebook- og nettsiden vår

2. Styret skal oppnevne en egen informasjonsansvarlig og utarbeide en informasjons- og
kommunikasjonsplan

3. Vi skal bruke sosiale medier aktivt for å promotere og skape engasjement for laget og alle
våre sosiale og politiske arrangementer

Sosial rettferdighet 
•Arbeidsliv 
•Veldferd 
•Oppvekst 

Feminisme 
•Frihet fra vold og kroppspress 
•Økonomisk selvstendighet 
•Frigjøring

Klima- og miljø 
•Sykkel- og kollektivt 
•Parker og grøntområder 
•Politisk styring
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4. Vi skal lage og dele videoer på sosiale medier med aktuelt og relevant politisk innhold,
gjerne på ulike språk, for å nå ut til nye potensielle velgere og samarbeidspartnere

5. Styret skal spre informasjon om alle arrangementer som er aktuelle for våre medlemmer
6. Styret skal prøve å komme mer i media med vår politikk, særlig lokalt i bydelen

Rekruttere, aktivisere og engasjere medlemmer 

1. Vi skal bruke alle anledninger til å spørre sympatisører og interesserte om å bli SV-
medlemmer, særlig på egne åpne møter

2. Styret skal jevnlig dele oppfordringer om å bli SV-medlem på sosiale medier og på nettsiden
3. Styret skal sørge for at alle nye medlemmer kontaktes og som minimum får en velkomstmail

med all relevant informasjon og oppfordring til å bli aktiv i laget
4. Styret skal lage flere lavterskel sosiale arrangementer som er lette å delta på også for nye

medlemmer, der medlemmene våre kan bli bedre kjent med styret og hverandre
5. Styret skal legge til rette for at medlemmer med felles politiske interesseområder kan

engasjere seg i ulike fora/grupper/nettverk, der de kan være ressurser for laget og utvikle ny
politikk og skape engasjement rundt saker som er viktige for Grünerløkka SV

6. Styret skal alltid inkludere og invitere medlemmene til å gi innspill i viktige prosesser i laget
og partiet for øvrig, enten på Facebook-siden vår, via e-post eller på åpne møter.



Regnskap 2015 GrünerlØkka SV

Inntekter

Kontingentandeler
Partiskatt
Arrangementer egenbetaling
Ostkantkonferanse 2014
Andre inntekter
Renter 2015

Egenkapital
Egenkapital (konto og utestàende)
ved ärets start + saldo balanse

Egenkapital 29 469,49

Kontonavn Startsaldo Posteringer i perioden Sluttsaldo
Inn Ut Bevegelser

Kasse 4 554,00 -4 554,00 -4 554,00 0,00
Bankkonto Fokus Bank 42 968,84 49 399,46 -55 933,41 -6 533,95 36 434,89
Fordringer 0,00 I 843.60 1 843,60 I 643,60
Gjeld -1 889,79 -4 255,00 1 689,79 -2 365,21 -4 255,00
Egenkapital 41 079,05 -11 609,56 29 469,49

Oslo, 0402.2016

Fredrik Gram
Kasserer

c
Hilde Longva
Revisor

Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap 2014
13000 17955,00 14505
11000 13690,90 11203
7000 7594,00 9197

2 636
3000 7205,00 7

Kostnader

35 44.16 39
Inntekter 34 035 46 689 37 587

Valgkamp/kampanjemateriell 20 000 30 567,50
Stand/politiske markeringer 5 000 13 750,50
Arrangementer 8 000 6 591 00 10 007
Àrsmote 1 000 319,62 500
Delegater SVs LM 2015 5 000 5 000,00
Lokkaräd 500
Østkantkonferanse 2014 12 150
Andre kontorkostnader 2 000 2 070,00
Kostnader 41 500 58 299 22 656

Balanse

Inntekter 34 035,00 46 689,06 37 586,79
Kostnader 41 500,00 58 296.62 22 656.22
Arets resultat -7 465 -11 610 14 931

Sak 6: Regnskap 2015 21



Budsjett 2015 Budsjett 2016
Kontingentand 15 000,00 16 000,00
Partiskatt 12 000,00 4 000,00
Arrangemente 5 000,00 9 000,00
Andre inntekte 1 000,00 1 000,00
Renter 2012 35,00 45,00
Inntekter 33 035,00 30 045,00

Valgkamp/kam 15 000,00 5000
Stand/politiske 5 000,00 5000
Arrangemente 10 000,00 12000
Årsmøte 2 000,00 2000
Delegater SVs 5 000,00 0
Løkkaråd 500,00 1000
Andre kontork 2 000,00 1500
Kostnader 39 500,00 26 500,00

Balanse

Inntekter 33 035,00 30 045,00
Kostnader 39 500,00 26 500,00
Årets resultat -6 465,00 3 545,00

Sak 7: Budsjett 2016 22



Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016
Kontingentandeler 16 290 15 000 14 505,00 15 000,00 17 955,00 16 000,00
Partiskatt 14 270 13 000 11 202,51 12 000,00 13 180,30 4 000,00
Arrangementer egenbetaling 9 197,00 5 000,00 6 461,00 9 000,00
Østkantkonferanse 2014 2 636,00 0,00
Andre inntekter 1 974 1 000 7,00 1 000,00 7 205,00 1 000,00
Renter 2012 35 0 39,28 35,00 44,16 45,00
Inntekter 32 569 29 000 37 586,79 33 035,00 44 845,46 30 045,00

Valgkamp/kampanjemateriell 11 061 15 000,00 29 062,50 5 000,00
Stand/politiske markeringer 7 500 5 000,00 13 650,50 5 000,00
Arrangementer 10 000 10 006,53 10 000,00 3 941,00 12 000,00
Årsmøte 5 100 2 500 500,00 2 000,00 319,62 2 000,00
Delegater SVs LM 2013 10 000 5 000,00 5 000,00 0,00
Løkkaråd 961 500,00 1 000,00
Østkantkonferanse 2014 12 149,69 0,00
Andre kontorkostnader 2 840 4 000 2 000,00 2 070,00 1 500,00
Kostnader 29 962 24 000 22 656,22 39 500,00 54 043,62 26 500,00

Balanse

Inntekter 32 569,46 29 000 37 586,79 33 035,00 44 845,46 30 045,00
Kostnader 29 962,05 24 000 22 656,22 39 500,00 54 043,62 26 500,00
Årets resultat 2 607 5 000 14 930,57 -6 465,00 -9 198,16 3 545,00

Kommentar Budsjett 2016  
Inntekter 
Kontingentandelen er på vei opp, men nedjusteres litt. 
Vi mister 10 000 i partiskatt siden Per Østvold ikke lengre er bydelsleder, 
derfor er denne posten litt nedjustert. 
Inntekten på arrangementer justeres litt opp siden det ikke er valgår 
Andre inntekter holdes uforandret. Grunnen til at den ikke stemmer med 
fjorårets budsjett er valgkampbidraget fra anonym. 

Utgifter 2016 
Holder aktiviteten oppe på materiell og politiske markeringer 
Begge disse er nedjustert pga at det ikke er valg, mulig noe av disse 
kostnaden kan puttes i en ny valgbod. Så slipper vi å ta den kostnaden 
ved valgår 
Legger litt ekstra i arrangement, dersom det skal gjennomføres en 
konferanse. Legger litt mer på Løkkaråd siden det ikke er valgår.  

Sak 7: Budsjett 2016 23
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Sak 8: Uttalelser 

U1: Likelønn og rett til heltid 1 

2 
Med SV i byråd og rødgrønt styre i Oslo for første gang på atten år, har vi en unik mulighet for å 3 
gjøre noe med kvinners lønns og arbeidsvilkår i Oslo. Som eget tariffområde har Oslo kommune 4 
en unik mulighet til å bryte med et urettferdighetsmønster, når det gjelder forskjell i lønn 5 
mellom kvinner og menn. Vi må vise at vi setter pris på kvinners arbeid, og gi de like muligheter 6 
som menn. Som landets største kommune, har Oslo kommune som arbeidsgiver mulighet til å gå 7 
foran og være retningsgivende for hele offentlig sektor. Det er urettferdig at kvinner ikke tjener 8 
like mye som menn. Men det kan ikke være opp til den enkelte kvinne og måtte ta kampen for å 9 
få det samme som mannlige kollegaer. 10 

Likelønn 11 
Forskning viser at selv om man ser bort i fra forskjeller mellom sektorer og utdanningsnivå er det 12 
fortsatt slik at kvinner har 7 % lavere lønn enn menn på landsbasis (Barth, Schøne og Strøm, 13 
NOU 6:2015). Denne differansen kan kun forklares med kjønn. 14 

Likelønnsutviklingen har stagnert gjennom 2000-tallet. Kvinner har i dag like lang utdanning som 15 
menn, men kvinnedominerte yrker har ikke blitt verdsatt på lik linje med det vi kaller typiske 16 
mannsyrker. Offentlig sektor er den største arbeidsplassen for høyskoleutdannede kvinner i 17 
Norge. Skal man fortsatt kunne rekruttere den kompetansen som velferdsstaten trenger i sine 18 
tjenester må offentlig sektor være politisk prioritert. Økte rammer må til for offentlige 19 
tariffområder. Det må gis rammer for hele arbeidslivet, men ikke være til hinder for at det kan 20 
gis kompensasjon til grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen. 21 
Når vi nå vet at det blir et pensjonsoppgjør, må vi sikre gode, livsvarige ordninger. Vi må sørge 22 
for at kvinner ikke kommer dårligere ut enn menn i fremtidens pensjonsordning. 23 

Flere kvinner enn menn jobber utenom normal arbeidstid, og helse- og sosialtjenester er en av 24 
næringene med størst omfang. Denne næringen er i tillegg kvinnedominert, så bedre 25 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid er også et viktig likelønnskrav. Sentrale parter i 26 
lønnsoppgjøret må prioritere å gjøre noe med denne urettferdigheten, som sikrer at 27 
lønnsforskjellene ikke øker. 28 

Forskjellene vi ser i dag gjør at kvinners arbeid gjør det langt mer naturlig for mor enn for far å 29 
være hjemme når hverdagen ikke strekker til. Delvis fordi dette gir minst tap i kroner og øre for 30 
familieøkonomien. Kvinners arbeid blir systematisk nedvurdert og lite verdsatt sammenlignet 31 
med menns. Dette gjelder generell avlønning, kompensasjon for ubekvem arbeidstid og 32 
heltid/deltidsproblematikken. Lønnspolitikken er dermed også til hinder for likestilling i familien. 33 
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Normalarbeidsdag og 6 timers dagen 34 
Tiden er moden for en miljøreform, en likestillingsreform og en velferdsreform. Da åtte timers 35 
arbeidsdag ble innført i 1919 var dette en arbeidsdag som i all hovedsak var tilpasset menn. 36 
Kvinner som hadde, og har størst arbeidsbyrde i hjemmet blir dobbeltarbeidende. Selv med en 37 
halvtimes reduksjon i arbeidstid som kom i 1987, ser vi fremdeles at kvinner jobber mest 38 
ufrivillig deltid, har høyest sykefravær og er tapere både når det gjelder lønn og pensjon. 39 

Vi må verne om normalarbeidsdagen, samtidig bør målet være 6-timers normalarbeidsdag/30-40 
timers uke, med full lønnskompensasjon. For å få til dette må det sikres gode tariffavtaler, men 41 
også et godt lovverk. Kravet om sekstimersdag er et offensivt mottrekk mot dagens angrep på 42 
Arbeidsmiljøloven som den blå- blå regjeringen har sørget for. Svekkelsene i arbeidsmiljøloven 43 
som ble innført sommeren 2015, og sist anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget, viser med 44 
tydelighet at arbeidstiden vår må hegnes om. Sekstimersdagen er nettopp det offensive 45 
argumentet som høyresida mangler gode motsvar til. En 6-timersdag vil gi mer tid til omsorg. 46 
Det vil være et frigjøringsprosjekt, det vil innebære mer enn likestilling. 6-timersdagen vil hjelpe 47 
sterkt pressede småbarnsfamilier, så begge kan være i full jobb. Det vil gi et kvalitativt bedre liv 48 
for slitne voksne, mer tilfredse arbeidstakere og lavere sykefravær.  49 

I hele landet opplever vi et økt press på å jobbe lange vakter. Forskning viser at lange 50 
arbeidsøkter blant annet øker risiko for hjerte- og karsykdommer. Videre øker risikoen for 51 
ulykke/skade på jobb etter 8 timers arbeid. Kvaliteten på arbeidet som utføres synker og risiko 52 
for menneskelig svikt øker. Fagbevegelsen har utrykt at normalarbeidsdagen er et viktig prinsipp 53 
for arbeidstidsregulering. En regulert normalarbeidsdag sikrer at det blir gitt lønnsmessig 54 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid i de tjenester det er behov for arbeidskraft på ulike tider 55 
av døgnet. Det viser seg at det i disse tjenestene er en overvekt av kvinner. Vi mener det på sikt 56 
må ha en kortere normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. 57 

Oslo kommune skal være en anstendig arbeidsgiver, og skal sørge for at forholdene er så gode i 58 
de kommunale omsorgsyrkene at rekrutteringen ikke blir et problem i framtiden. Vi vil forsterke 59 
tariffavtalenes betydning for faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår. Seks timers dag kan 60 
ikke etableres fra en dag til en annen men det må legges til rette for å innføre det steg for steg. 61 
Det kan pekes på viktigheten av kortere arbeidstid for å fjerne ufrivillig deltid og redusere 62 
sykefraværet, særlig blant kvinner. Dette vil være en praktisk likestillingshandling som gjør en 63 
forskjell fremfor fine ord og intensjoner. Mennene må gå først for å vise solidaritet, men også 64 
vilje til å gjøre noe for å øke likestillingen i familien. Sekstimersdagen må løftes frem som et 65 
viktig skritt mot økt velferd for norske arbeidere.  66 



U2: Gående og syklister først 1 
2 

Grünerløkka SV arbeider for tryggere og mer effektiv ferdsel for gående og syklister i bydelen. Vi 3 
prioriterer gående og syklister foran privatbilister og parkeringsplasser.  4 

Grünerløkka SV tok for flere år siden initiativ til et bilfritt Markveien. Vi har gjennomført flere 5 
markeringer og demonstrasjoner med påfølgende medieomtale. Grünerløkka SV ønsker 6 
fortgang i arbeidet med å gjøre Markveien til en gågate, og vil følge opp dette overfor det 7 
rødgrønne byrådet. 8 

Gående og syklende skal prioriteres over hele bydelen. Et finmasket og sammenhengende 9 
sykkelveinett er avgjørende for å øke andelen syklister. Både for syklister som bruker bydelen til 10 
gjennomfart, reiser til og fra, og innad i bydelen. 11 

For at flere skal velge å bruke sykkel mener Grünerløkka SV at sykkelturen må bli tryggere og 12 
mer effektiv. Sykkelturen skal være og oppleves trygg. Dette gjøres gjennom tydelig merking av 13 
sykkelfelt, skilting og opprettelse av flere sykkelbokser. Sykkelfeltene må være breie nok og i god 14 
avstand fra eventuell gateparkering. 15 

Sykkelen skal være et effektivt transportmiddel med sammenhengende sykkelfelt i bydelens 16 
hovedfartsårer. Bydelen trenger sammenhengene sykkelveier beregnet for sykling i høy 17 
hastighet. Vi ser for oss på sikt mange gater kun for syklister med brede fortau for gående. 18 

Grünerløkka SV vil: 19 
• sette gående og syklister først!20 
• ferdigstille hovedsykkelveinettet i bydelen21 
• prioritere sammenhengene sykkelfelt i bydelens hovedfartsårer i blant annet22 

Fagerheimsgata, Helgesens gate, Sannergata, Trondheimsveien, Jens Bjelkes gate og23 
Toftes gate over Birkelunden24 

• holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren25 
• ha sykkelbokser som standard i bydelens lyskryss26 
• ha flere ladestasjoner for el-sykler27 
• innføre beboerparkering i bydelen28 
• gjøre Markveien til gågate og Thorvald Meyers gate reservert gående, syklister og29 

kollektivtrafikk30 
• sammen med Oslo SV arbeide for at det bygges en ny T-banetunnel gjennom Oslo31 

sentrum med T-banestopp på Grünerløkka.32 
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Sak 9: Valg 
Valgkomiteen, ved Ragnhild Olin Amdam (leder), Per Østvold og Gro Standnes, 
innstiller på følgende kandidater til Grünerløkkas lokallagsstyre, Oslo SVs 
representantskap, Oslo SVs årsmøte og ny valgkomité for lokallaget:  

Styre 
1 AU: Leder: Karen Oldervik Golmen – gjv (ny rolle) 
2 AU: Nestleder: Arild Sverstad Haug – gjv 
3 AU: Kristina Brovold Liknes – gjv (ny rolle kasserer) 
4 AU: Carl Morten Amundsen - gjv 
5 Ivar Melby - gjv 
6 Amany El Gharib - gjv 
7 Marita Holmeset-Varpe - gjv 
8 Mari Greta Bårdsen (ny) 
9 SU-repr.: Solveig Skaugvoll Foss (ny) 

Vara Ingrid Hødnebø – gjv (ny rolle) 

Representantskapet 
1 AU – Karen Oldervik Golmen 
2 AU – Arild Sverstad Haug 
3 AU – Kristina Brovold Liknes 
4 AU - Carl Morten Amundsen 
5 Ingrid Hødnebø 
6 Magne Flemmen 
7 Adolf Larsen 
8 Per Østvold 
9 Jane Vogt Evensen 
10 Bjørg Ofstad 
Varamedlemmer 
1 Ivar Melby 
2 Amany El Gharib 
3 Marita Holmeset-Varpe 
4 Mari Greta Bårdsen 
5 Nadia Falch Banak 
6 Solveig Skaugvoll Foss 
7 John Nonseid 
8 Jørgen Eriksson Midtbø 
9 Kjersti Ødegård 
10 Kirsten Kvalø 
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Årsmøtedelegater 
1 Styrets leder – Karen Oldervik Golmen 
2 Styrets nestleder – Arild Sverstad Haug 
3 Styrets kasserer – Kristina Brovold Liknes 
4 Carl Morten Amundsen 
5 Ivar Melby 
6 Amany El Gharib 
7 Marita Holmeset-Varpe 
8 Mari Greta Bårdsen 
9 Ingrid Hødnebø 
10 Eirik Gundersen 
11 Magne Flemmen 
12 Adolf Larsen 
13 Per Østvold 
14 Jane Vogt Evensen 
15 Nadia Falch Bandak 
16 Jørgen Eriksson Midtbø 
17 Fujan Parsa 
18 Solveig Maria Figenschou Thoresen 
19 Kjersti Ødegård 
20 Kirsten Kvalø 
Vara til årsmøtet 
1 Geir Kristian Bendiksen 
2 Amund Hamnes Aaberge 
3 Silje Schei Tveitdal 
4 Pernille Ødegård 
5 xx 
6 xx 

I henhold til vedtektene kan styret supplere både representantskaps- og årsmøtedelegasjonen 
ved behov. 

Valgkomite 
Tirill Sjøvoll, Adolf Larsen og Kjersti Ødegård. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

Lokallaget skal ha en representant i Oslo SVs nominasjonskomité for stortingslisten 2017. Styret 
innstiller på følgende to kandidater, en av hvert kjønn: 

Carl Morten Amundsen 
Karen Golmen 
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