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Protokoll fra FS 20/2017, Oslo SV  

 
 
Dato:   Torsdag 23.11.2017 
Tid:   Kl. 17:00  
Sted:   Hagegata, 8. etg  
 
Meldt forfall: Arvinn Gadgil, Telma Langeland Vold, Oda Sjøvoll, Mari Lund Arnem, Liv Guneriussen, 

Leif Helland, Erlend Tynning Larsen,  
 
Tilstede: Einar Braathen, Carl Morten Amundsen, Sunniva Eidsvoll, Omar Gamal, Hanne 

Lyssand, Ola Elvevold og Ingvild Reymert (på video). 
 
Forfall:  Raifeh Albahleh 

 
Sak 146/17  Godkjenning av dagsorden (Vedtakssak) 
Taleliste: Braathen og Eidsvoll. 
Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 147/17 Godkjenning av protokoll fra FS 18/2017 02.11.17 (Vedtakssak) 
Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 148/17 Den politiske situasjonen (Diskusjonssak) 

 Sunniva Holmås Eidsvoll orienterte fra strategisdebatten på Landsstyremøtet 
 
Taleliste: Fidjestøl, Amundsen, Gamal, Braathen, Elvevold, Amundsen (replikk), Eidsvoll,  

Braathen og Eidsvoll. 
 

AU kommer tilbake til hvordan vi vil ta denne debatten i Oslo SV. Vi kan evt invitere 
Audun til et FS-møte eller strategisamlingen. 

 
 Sunniva Holmås Eidsvoll orienterte om forhandlingene med Rødt om budsjett. 

 
Sak 149/17 Innstillinger til RS:  

a) Uttalelse oversendt fra ÅM: Likelønn og frontfagsmodellen (Vedtakssak) 
  Leif Helland la frem et revidert forslag til uttalelse og forslag på hvem vi skal invitere. 
 
Vedtak: Det settes en egen forslagsfrist for denne saken: Forslag må sendes inn fra lokallag, 

medlemmer og RS-delegater innen søndag 3. desember. 

FS nedsetter en forberedende redaksjonskomité til repskapet som møtes mandag 4. 

desember og sender ut sin innstilling til repskapets delegater senest 09:00 tirsdag 5. 

desember. Denne komiteen består av  

 Leif Helland, leder 

 Ingrid Hødnebø 

 En representant fra Oslo SU. 

  

https://docs.google.com/a/sv.no/document/d/1ZU7kUTAIarp-nu8rQa7cpWdQeKwcfLxxV5QPegdQp2E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/sv.no/document/d/1-jU2ZGMoiamgIU7WW8IDRCR3XkFHatFqHrAYG0DyXC8/edit?usp=sharing
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Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. SV er et feministisk parti som vil prioritere 
politisk arbeid for et likestilt arbeidsliv. Fortsatt er det slik at kvinner tjener mindre enn menn og 
langt flere kvinner jobber deltid enn menn. Flere kvinnedominerte yrker er utsatt for 
kommersialisering og dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er kampen for hele og faste stillinger, 
lik lønn for likt arbeid, kortere normalarbeidsdag og en anstendig pensjon så viktig. 

Andre viktige saker for å sikre et likestilt arbeidsliv er rett til barnehageplass fra ettårsalderen, at 
begge foreldre får like stort ansvar for husarbeid og omsorg av barn, blant annet ved lang nok 
fødselspermisjon for mor, pappapermisjon for far og muligheter for fri når barnet er syk. Vi har 
vunnet fram på mange områder, men ikke langt nok, og vi må forsvare det vi har oppnådd. 

For å være økonomisk uavhengig, må kvinner ha en lønn å leve av. Likelønnskampen handler både 
om lavtlønnsgrupper, generell likestilling i arbeidslivet og likelønn mellom grupper med likt 
utdanningsnivå – innen samme sektor og mellom privat og offentlig sektor. Fordi 
likelønnsproblemene er så ulike for ulike grupper, må arbeidet for likelønn gjøres gjennom bruk av en 
rekke virkemidler. 

Langsiktig forpliktende avtaler mellom partene må ligge til grunn for arbeidet, og det offentlige, som 
arbeidsgiver, må være en pådriver. Dette ikke minst fordi offentlig sektor har langt flere kvinner 
ansatt enn menn. 

Oslo SV vil at det arbeides på alle nivåer for å sikre forpliktende likelønnsplaner for alle virksomheter 
og at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter. Planene må baseres på 
lik lønn for folk med likt utdanningsnivå, sikring av hele stillinger i kvinnedominerte grupper og 
fortsatt heving av lavtlønnsgruppene. 
 
Dissens 

Et flertall på fem ønsker følgende avsnitt til slutt: 

Modellene for fastsettelse av lønnsveksten kan ikke være til hinder for likelønn. En sentral del av en 
plan for å nå målet om likelønn, vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i privat og offentlig 
sektor over tid med likelønnspotter. De utvidede rammene skal brukes til å sikre større tillegg for 
kvinnedominerte grupper som tjener mindre enn sammenlignbare mannsdominerte grupper. 
Likelønnskommisjonens foreslåtte pott på 3 mrd kroner til et lønnsløft for kvinnedominerte 
yrkesgrupper i offentlig sektor er å anse som en god begynnelse. 
 

Et mindretall på to ønsker følgende to avsnitt til slutt: 

Likelønnskommisjonen slår fast at forhandlingssystemet, herunder frontfagsmodellen, bidrar til å 
opprettholde eksisterende lønnsforskjeller. Internasjonale erfaringene viser også at partene i 
arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge 
har arbeidslivets parter hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene uten å klare å gjøre noe med 
likelønnsgapet. Det er ikke noe nytt at myndighetene bidrar i lønnsoppgjørene, noe de for eksempel 
har gjort ifht AFP. Tvert imot er det viktig for at frontfagsmodellen skal overleve at myndighetene 
bidrar til å minske lønnsgapet mellom de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor og 
de mannsdominerte med tilsvarende utdanning i privat sektor. Forhandlingsretten skal bestå – men 
ikke retten til å diskriminere. 
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Likelønnskommisjonens foreslåtte pott på 3 mrd kroner til et lønnsløft for kvinnedominerte 
yrkesgrupper i offentlig sektor er å anse som en god begynnelse. Oslo SV foreslår en 
opptrappingsplan over 10 år der kvinnedominerte yrkesgrupper med lav lønn sammenliknet med 
grupper med like lang utdanning og jobb i privat sektor får et lønnsløft på 15 prosent utover de 
ordinære oppgjørene. 

 
b) Valgkomite (Vedtakssak) 

  AU innstiller på følgende valgkomite til årsmøtet: 
 Rune Soleng, leder, Gamle Oslo 
 Anniken Gurijordet, St. Hanshaugen 
 Olivia Salles, Frogner 
 Adolf Larsen, Grünerløkka 
 Susana Escobar, Østensjø 
 Håkon Astrup, Alna 
 Oslo SU 

 
Taleliste: Braathen og Eidsvoll.  
Vedtak: Innstillingen ble vedtatt. 
 
  c) Valgkamprapport (Vedtakssak) 
  Se sakspapir. Valgkampregnskapet er limt inn i rapporten, men finnes også her. 
 

Det lages et forord som beskriver arbeidet med rapporten som underskrives av 
Eidsvoll, Kaski og Gurijordet. 
 

Vedtak: FS innstiller på at RS ta saken til etterretning. 
 
  d) Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV (Vedtakssak)   
  Eidsvoll presenterte saken: 
 

 
Når det bygges ny T-banetunnel over Grünerløkka, må stasjonen legges slik at den sentrale delen av 
Grünerløkka med Birkelunden, Sofienbergparken og Olaf Ryes plass betjenes, ikke bare den nederste 
delen som allerede er nærmest sentrum. 
 
Oslo SV er glad for at det bygges ny T- banetunnel under Oslo, som dobler kapasiteten i T-banenettet 
og gir nye områder tilgang til T-banen gjennom å bygge nye stasjoner. Ruter har offentliggjort 
planprogrammet 2017 for ny T- banetunnel gjennom Oslo, det ble sendt ut på offentlig høring 2. 
oktober 2017. Ut fra Ruters planer i dette planprogrammet legger de opp til en trasé med T- 
banestopp på Majorstuen (eksisterende), Bislett (ny), St. Olavs plass (ny), Stortinget (eksisterende), 
Youngstorget (ny), Nybrua (ny), Tøyen (eksisterende), Helsfyr (eksisterende), Bryn (ny). Ut i fra 
planene som Ruter legger opp til i dette planarbeidet vil det si at Grünerløkkas T- banestopp vi være 
Nybrua. Dette stoppet vil være nederst på Grünerløkka ved Akerselva. 
 
Oslo SV mener en slik trasé ikke vil være tjenlig for de av Grünerløkkas befolkning som bor, jobber i 
det sentrale Grünerløkka, i nærheten av Birkelunden, Sofienbergparken og Olaf Ryes plass. Slik det er 
i dag er de fleste trikkene som går gjennom Grünerløkka med stopp ved Birkelunden, Olaf Ryes plass 
og Schous plass stappfulle med folk i rushtiden. Planen som nå foreligger vil dermed ikke bedre 
kapasiteten i området slik det forventes at ny T-bane vil gjøre. Et T-banestopp ved Nybrua vil heller 
ikke gjøre T-banen til inngangsport til Grünerløkka som rekreasjonsområde for resten av byens 

https://docs.google.com/a/sv.no/document/d/18BbZ2R8aCF4fnTHIJoTD0pQCtO8tN-OoEUBGCCS0Oyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/sv.no/spreadsheets/d/12MPo9wKKy7ANK6pQmHrGyF9IyEC32sDWcm-O6KNg_8A/edit?usp=sharing
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befolkning. Vi mener det vil være helt avgjørende at det legges opp til en T- banestasjon i de sentrale 
delene av Grünerløkka, som knytter områdene fra Birkelunden, Olaf Ryes Plass, og Sofienbergparken 
til T-banenettet, slik det ble vist til «Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060» (K2012).  
 
Oslo SV ber bystyregruppa ta følgende punkter med i behandling av saken i bystyret om Ny T-
banetunnel gjennom Oslo sentrum: 
 

 Planområdet må utvides slik at det kan planlegges for stopp i det sentrale Grünerløkka og 
oppganger eksempelvis til Birkelunden, Sofienbergparken, Schous plass og Olaf Ryes plass. 

 
 Ruter må planlegge for en T-banetunnel som betjener den sentrale delen av Grünerløkka, 

med oppganger til Birkelunden, Sofienbergparken, Schous plass og Olaf Ryes plass. 
 
 
Taleliste: Fidjestøl, Lyssand, Amundsen, Elvevold, Eidsvoll, Braathen, 
Vedtak: FS innstiller på at RS vedtar uttalelsen. 
 
 
Sak 150/17  Hvem skal ha beslutningsmyndighet ved oppnevning eller utskiftning av byråder eller 

byrådssekretærer?  

Eidsvoll presenterte AUs innstilling: I inneværende årsmøteperiode skal dette være 
gruppeleder for bystyregruppen og fylkesstyrets arbeidsutvalg: Sunniva Holmås 
Eidsvoll, Carl Morten Amundsen og Hanne Lyssand.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 151/17 Aksjonsuke i forbindelse med fredsprisen (diskusjonssak) 

Det blir ikke noe uttalelse om atomvåpen på Repskapet, men en appell fra ICAN og et 
åpent møte 7.12. AU foreslår at lokallagene har løpeseddelaksjon 8.12, og alle 
medlemmer oppfordres til å gå med SV i fakkeltoget 10.12. Rådhuset jobber med 
mediesaker: Plakett med Ole Koppreitan. Marianne og Majors for peace. 

 
Taleliste: Braathen, Elvevold, Braathen, Amundsen, Gamal, Braathen,  

 
Vedtak:  Det trykkes opp 2000 løpesedler som fordeles på RS. Vi sjekker med Norges 

fredsråd om det er ok å gå med SV banner eller flagg i toget. Vi oppgir uansett 
tigeren som samlingssted for SVere i forkant av toget.  

 
Sak 152/17 Tema for uttalelser på årsmøtet (diskusjonssak) 
Taleliste: Elvevold, Amundsen, Braathen,  
   

Følgende tre tema er noe FS selv tar initiativ til at det kommer uttalelser på: 
 
a. Hovedsak: Tillitsreformen med en feministisk vir: Redde offentlig sektor. 
Damene som står i møte med krise hver eneste dag. Med innledning. (Anna, 
Benjamin og Inga Marthe). 
 
b. Skole: Frafall. Skolevold-debatten er totalt avsporet. Dette handler om hva 
barna har med seg fra sin historie. (Liv og bystyrefraksjonen og stortingsgruppa) 
 
c. Miljø (Sunniva og miljøgruppa) 
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Sak 153/17 Gjenringingsdugnad (diskusjonssak) 

De store lokallagene har tatt ansvar for sine: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. 
Hanshaugen, Nordre Aker og Alna. Det ble delt ut lister over de som gjenstår å ringes 
på møtet. De medlemmene som ikke var tilstede vil få liste i posten. 
 
Frist for å gjennomføre ringingen er 14.12. 

 
Sak 154/17 Regnskapsrapport (diskusjonssak) 

Fidjestøl lag frem regnskapet per 22.11 2017. Se sakspapir. Posten «Sentrale 
arrangementer» skal korrigeres. En oppdatert versjon legges frem for styret på neste 
møte. 
 

  FS konkluderte med at det er rom for å få laget en fane for Oslo SV i 2018. 
 
Sak 155/17 Møteplan frem til ÅM 2019 (Vedtakssak) 
  Se sakspapir. 
 

Vi kan alternere på tidspunkt, men det overlater vi til det neste fylkesstyre å 
bestemme. Fint om vi kan ha en forutsigbarhet slik at vi tar ulike tidspunkt annenhver 
gang. 

 
Taleliste: Reymert og Eidsvoll. 
 
Vedtak: Møteplanen ble vedtatt. Kan vi har flere av møtene kl. 19:00. 
 
Sak 156/17 Neste FS14.12 (Vedtakssak) 

 Politisk strategi og SVs Arbeids og organisasjonsplan 
 Prosess for valg av nominasjonskomiteen 
 Lokallagenes tilstand 
 Skoleringsplan for våren 2018 

   
Sak 157/17  Eventuelt (Diskusjonssak) 

 Skal vi tilslutte oss denne demonstrasjonen? 
https://www.facebook.com/events/1628328797233342/ 

Ja, vi tilslutter oss. Eidsvoll gir beskjed. 

 Hvem kommer på julebordet? 
Følgende er invitert: Stortingsgruppa + ansatte + Heikki Holmås + FS. 

Alle de tilstedeværende (men Hanne Lyssand skal kanskje på budsjettmøte i BU). 

https://docs.google.com/a/sv.no/spreadsheets/d/1rwF1r0IoKAPs-J0pEUwFdzFqroSjO9ytoqzrLCPymLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IW5CopndieEzNsD8DXwBfkckPaasX2P1O8zb3oBAtcA/edit
https://www.facebook.com/events/1628328797233342/

