Protokoll fra FS 7/2017 Oslo SV
Dato:
Tid:
Sted:

06.04.2017
Kl. 19.00
Hagegata 22, 8. etg

Tilstede:

Sunniva Eidsvoll Holmås, Mari Lund Arnem, Oda Sjøvoll, Liv Guneriussen, Ingvild
Reymert, Hanne Lyssand, Arvinn Gadgil (til 20:45), Leif Helland, Omar Gamal, Raifeh
Albahleh, Ola Elvevold og Ane Fidjestøl.

Forfall:

Carl Morten Amundsen, Erlend Tynning Larsen, Einar Braathen og Telma Langeland
Vold.

Sak 60/17
Vedtak:

Godkjenning av dagsorden (Vedtakssak)
Dagsorden ble vedtatt.

Sak 61/17
Vedtak:

Protokoll fra FS 6/2017 23.03.17 (Vedtakssak)
Protokollen ble vedtatt.

Sak 62/17

Den politiske situasjonen: Valgkampen (Vedtakssak)
Ane Fidjestøl gikk gjennom den detaljerte valgkampplanen og Sunniva Holmås
presenterte valgkampbudsjettet.

Taleliste:

Arvinn Gadgil, Omar Gamal, Ola Elvevold, Mari Lund Arnem, Arvinn Gaddgil, Sunniva
Eidsvoll, AneFidjestøl, Ingvild Reymert, Omar Gamal.

Vedtak:

Valgkampbudsjettet ble vedtatt.

Sak 63/17

Status på skolering – tillitsvalgtskolering og valgkampskoleringen
Sunniva Eidsvoll la frem skoleringsplanen.

Taleliste:

Ola Elvevold, Mari Lund Arnem, Raifeh Albahleh, Hanne Lyssand, Oda Sjøvoll, Leif
Helland, Omar Gamal, Ingvild Reymert, Sunniva Eidsvoll, Omar Gamal, Ingvild
Reymert, Ane Fidjestøl, Sunniva Eidsvoll, Ola Elvevold, Mari Lund Arnem,
På tillitsvalgtskoleringen/Lokallagskolering skal pensum legges opp slik at det blir noe
nytt for alle. Alle bør komme, men vi går bare aktivt til verks for å mobilisere de helt
nye. To personer i FS får ansvar for dette arbeidet (se sak 64/17).

Sak 64/17

Arbeidsformer i FS og Organisasjons og arbeidsplanen (2. gang: Vedtak)
Større oppgaver som ikke er fordelt enda med ansvarspersoner i styret:
 Vervegeneral: Hanne Lyssand fortsetter til en ny person melder seg.
 Skoleringsarbeidet: Oda Sjøvoll tenker på å ta dette. Sjøvoll og Amundsen har
ansvar for tillitsvalgtsamlingen.
 Oppfølging av studentlaget: Omar Gamal.
En oppdatert arbeidsfordeling på styrets medlemmer er tilgjengelig på disen: Konkret
fordeling av oppgaver.

Sak 65/17

Uttalelser

Taleliste:

 U10: Sunniva har skrevet et helhetlig endringsforslag.
Ingvild Reymert, Liv Guneriussen og Sunniva Eidsvoll.

Vedtak:

Uttalelsen ble vedtatt.
 Uttalelse fremmet av miljøpolitisk gruppe: Festningen til folket
AU innstiller på at uttalelsen behandles på FS 18.5. Lokallagene får uttalelsen på
høring og bes om å komme med endringsforslag innen 11. mai

Taleliste:

Ola Elvevold, Ingvild Reymert, Mari Lund Arnem, Sunniva Eidsvoll, Leif Helland, Ola
Elvevold, Leif Helland, Ola Elvevold, Ingvild Reymert, Arvinn Gadgil, Liv Guneriussen,
Ingvild Reymert, Ola Elvevold og Sunniva Eidsvoll.

Vedtak:

Saken behandles av FS 18. mai. Ingvild Reymert og Ola Elvevold får ansvar for å
innhente innspill fra organisasjoner som fortidsminneforeningen og NTL samt
sjekke saken med Trine Dønhaug og Lena Jensen som følger Byutviklingskomiteen i
Bystyret før de fremmer et nytt forslag, med dissens om nødvendig, til AU innen 8.
mai.

Sak 66/17

Fylkesstyrets innspill til budsjettet 2018
Du finner et sakspapir fra Sunniva her.
Info om budsjettprosess 2018




Taleliste:

Mari Lund Arnem, Ingvild Reymert, Ola Elvevold, Hanne Lyssand, Sunniva Eidsvoll, Liv
Guneriussen, Sunniva Holmås Eidsvoll, Hanne Lyssand, Liv Guneriussen, Omar Gamal,
Raifeh Albahleh, Leif Helland, Oda Sjøvoll, Liv Guneriussen, Mari Lund Arnem, Raifeh
Albahleh.
Følgende ble spilt inn:
 En kommunal exitordning for prostituerte i Oslo kommune
 Kompensasjon for kutt i bostøtten til kommunale boliger
 Mer penger til bydelene, særlig ungdomstiltak. Gi en garanti for at vi ikke
kutter i bydelene (lage en pott som kompenserer for kriteriesystemet)
 Bolig bør prioriteres,
 Voksenopplæringen for voksne innvandrere på Helsfyr (Helsfyrmodellen),
 Planer for AKS- følgeforskning,
 Nordre Åsen kunstisbane (Skeid-banen)
 Oppruste Vaterlandsparken
 Kulturilbud i bydelene for økonomisk vanskeligstilte
 Kultur for barn og unge. 2018 er musikkorpsenes år
 Gratis kollektiv til alle barn mellom 4-12, den
 Nedre delen av Trondheimsveien,
 Ressursfordelingen på skole
 Stoppe kutt i sentrumsskolene – gå ut nå før Ap gjør det.
 Økte bevilgninger til Oslo krisesenter,
 Styrke barnevernet for oppfølgingen av flyktningene
Sunniva Holmås Eidsvoll oppsummerte.

Sak 67/17

1. mai: Vedtak av paroler og status på festen etter toget
Det var nedsatt to grupper som skulle forberede saken.
Fest: Carl Morten Amundsen, Erlend Tynning Larsen, Liv Guneriussen og Omar
Gamal legge frem sitt opplegg på neste møteParoler: Einar Braathen, Ingvild Reymert, Mari Lund Arnem og Arvinn Gadgil hadde
ikke samlet seg om et felles forslag.
AU innstilte på at det skulle foreslås paroler på følgende tema:
1. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
2. Øk barnetrygden
3. Velferd er omsorg, ikke butikk
Einar Braathen hadde sendt inn noen forslag på e-post:
Til tema 1: «Stopp E18 utbygginga – bygg t-bane tunnel» (gjenbruk)
Til tema 2: “Kamp mot fattigdom - øk barnetrygden”
Til tema 3: “Profittfri velferd” evt. “Profittfri velferd for alle”
Tre ulike forslag til en internasjonal parole
«Norge må snu – støtt atomvåpenforbud NÅ!».
«Ingen norsk deltakelse i NATOs rakettskjold!»
“Norge må snu – atomvåpenforbud, ikke rakettskjold”

Taleliste:

Mari Lund Arnem, Ingvild Reymert, Leif Helland, Mari Lund Arnem, Omar Gamal

Forslag

Fremmet av Leif Helland
Hele og faste stillinger
Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Kamp mot fattigdom - Øk barnetrygden
Velferd er omsorg, ikke butikk
Fremmet av Mari Lund Arnem
Ingen hykling med Folkeretten-Norge ut av NATO
Hele og faste stillinger
Kamp mot fattigdom - øk barnetrygden
Fremmet av Omar Gamal
Stopp krigføringa - ta kampen for flyktningene
Fremmet av Ingvild Reymert
Ingen hykling med Folkeretten-Norge ut av NATO
Kamp mot fattigdom - Øk barnetrygden
Velferd er omsorg, ikke butikk
Hele faste stillinger

Vedtak

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Kamp mot fattigdom - Øk barnetrygden
Stopp krigføringa - ta kampen for flyktningene
Hele faste stillinger

Sak 68/17

Grupper og nettverk
Herunder nedsettelse av et ad hoc. alderspolitisk utvalg med mandat
Sunniva Eidsvoll presenterte saken og AUs innstilling.

Vedtak:

For tiden har Oslo SV følgende faste grupper som møtes jevnlig og som har
medlemsaktiviteter som møter, seminarer og stands o.l:
Politisk felt
Miljø
Kvinnepolitikk
Utenriks / fred
Kultur

Ansvar i FS /leder
Ola Elvevold/Eirik Sandnes Lindeberg
Mari Lund Arnem/Karin Hærnes Hoel
Einar Braathen, leder
Erlend Tynning Larsen og Carl Morten Amundsen

Tidligere har vi hatt grupper på faglig politikk og etnisk likestilling, men dette har ikke
fungert som politiske grupper de siste årene, til tross for flere gjenopplivningsforsøk.
FS tar ikke initiativ til å opprette noen flere stående grupper på dette tidspunktet,
men oppfordrer folk som er interessert i disse politiske feltene til å melde seg på epostlistene til SVs nasjonale nettverk.
Nedsettelse av alderspolitisk ad hoc utvalg
Oslo SV trenger et alderspolitisk utvalg. Behovet for utvalget er todelt: På den ene sida trenger
fylkespartiet å komme bedre i inngrep med utviklinga av eldreomsorgen i Oslo, og få et eierskap til
det arbeidet vi gjør. Dette innebærer også å forberede partiet på en valgkamp der eldreomsorg kan
komme til å bli et dominerende tema, og der vi sitter med ansvaret for denne i landets hovedstad. På
den andre sida trenger vi også å forberede partiet på å vinne valget i 2019, og å fortsette å utvikle
politikk på området, slik at vi over tid kan ha et trygt eierskap til saksfeltet.
Det nedsettes et utvalg bestående av 7 personer:
Mette Kolsrud (leder):
- Tom Rellsve (sterk faglig interesse, bydelserfaring Østensjø)
- Per Østvold (sterk faglig interesse, bydelserfaring Grünerløkka)
- Marian Hussein (vernepleier, bydelserfaring Gamle Oslo, minoritetsperspektiv)
- Elisabeth Koren (personlige erfaringer, bydelserfaring Nordre Aker)
- Raifeh Albahle (frivillighet, minoritetsperspektiv, bydelserfaring Østensjø)
- Ingvar Skjerve (sykepleier, Fagforbundet, medlem i Ski)
AU får mandat til å supplere dersom noen sier nei.
Utvalget bes om å:
 Innen 1. juni utarbeide et hovednotat om god og moderne alderdomspolitikk på om lag 2 sider til
bruk i valgkampen 2017. Notatet skal bygge på SVs program og årsmøteuttalelse og ha innretning
mot utfordringene for Oslos eldrebefolkning
 I dialog med valgkampgruppa vurdere øvrige tiltak for å forberede fylkeslaget til valgkampen
2017
 I dialog med fylkesstyret iverksette tiltak for å styrke fylkespartiets kompetanse på eldrefeltet,
herunder bidra til at organisasjonen i større grad føler eierskap til det arbeidet vi gjør i byråd



Utarbeide en visjon for Oslos alderdomspolitikk som peker framover og kan brukes som en
plattform for å vinne valget i 2019. Visjonen bør inneholde forslag til retorikk og politikk. I den
forbindelse bes utvalget spesielt se på:
- Eldre som aktive og ressurser i samfunnet - frivillighet og egenorganisert aktivitet
- Ulike boformer og møteplasser for eldre
- Tiltak som skaper fellesskap og forebygger ensomhet
- Redusere ulikhet mellom sosiale grupper, samt mellom majoritet og minoritet
- Helse- og velferdstjenester for den eldre befolkningen
- Pårørendes rolle
- Kvinneperspektivet - en politikk for feminisme i praksis

Sak 69/17







Sak 70/17

Saker til neste FS 20.4 (Diskusjonssak)
Valgkampen - Den politiske situasjonen: Utenrikspolitikk
Uttalelser (Einar Braathen sender et forslag direkte til FS)
1. mai - status
Kommuneplanens samfunnsdel og ny byutviklingsstrategi v/ Åsmund
Personvern og datasikkerhet
Dagsorden for RS-møtet 30. mai
Eventuelt
Mari Lund Arnem orienterte om status i Sagene SV.

