
Nummer Sak 1 Forretningsorden Type forslag Linjenummer Forslagstekst Innstilling 

1.1

Tore Syvert 

Haga

Sak 1. Forretningsorden og 

konstituering Endre 4.3 § 4.3 fyrste punktum: Enda "Kan" til "skal". 

Nummer Sak 2 FS innstilling til uttalelser Type forslag Linjenummer Forslagstekst Innstilling 

2.1 Østensjø SV

Sak 2. Fylkesstyrets 

innstilling til behandling av 

uttalelser Endre U 4 erstatter U 9

2.2 Grünerløkka SV

Sak 2. Fylkesstyrets 

innstilling til behandling av 

uttalelser Legge til Behandle U5 Det uregulerte arbeidslivet

2.3

Stine Navarsete 

(for Gamle Oslo 

SV)

Sak 2. Fylkesstyrets 

innstilling til behandling av 

uttalelser Legge til

U11 ønskes å opprettholdes mot at U9 strykes 

og ikkje blir behandlet av årsmøtet.

2.4

Stine Navarsete 

(for Gamle Oslo 

SV)

Sak 2. Fylkesstyrets 

innstilling til behandling av 

uttalelser Legge til

U11 ønskes å opprettholdes mot at U9 strykes 

og ikkje blir behandlet av årsmøtet.

2.5

Tore Syvert 

Haga

Sak 2. Fylkesstyrets 

innstilling til behandling av 

uttalelser Legge til Behandla uttala U11

Nummer Sak 4 Arbeidsplan Type forslag Linjenummer Forslagstekst Innstilling 

4.1 Grünerløkka SV

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Legge til 60

etter årsmøte 2019. Ny settening: I den 

forberedende valgkampgruppen velges 

medlemmer med erfaring fra valgkamp, og 

det sikres representasjon fra lokallagsnivå.

Endringsforslag til andre saker enn uttalelser



4.2 Østensjø SV

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Legge til 94

Etter "kvinneorganisasjonene", tillegg : ", 

friluftslivs - idretts- og 

naturvernorganisasjonene" og ...........

4.3 Østensjø SV

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Legge til 94

Etter "kvinneorganisasjonene", tillegg : ", 

friluftslivs - idretts- og 

naturvernorganisasjonene" og ...........

4.4

Tore Syvert 

Haga

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Endre 110-111

Endra "i god tid" til "Minst tre uker før 

møtene". 

4.5 Grünerløkka SV

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Legge til 122

minst en gang i året. Ny settning: I tillegg 

innkalles det til lokallagsledermøte med 

fylkesstyre ved behov.

4.6 Mette Kolsrud

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Endre 216

Erstatt følgende tekst: "gruppa for 

eldrepolitikk" med "eldrepolitisk gruppe"

4.7 Østensjø SV

Sak 4. Arbeids- og 

organisasjonsplan Stryke 159-160

Setningen strykes i mangel av en bedre 

formulering. Årsmøtet må finne en bedre 

formulert setning.

Nummer Sak 7 Politisk plan Type forslag Linjenummer Forslagstekst Innstilling 

7.1

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 20 20: Ny T-banetunnel i Oslo sentrum.  

7.2

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 23

23: Gjennomføre og planlegge utvidelse av 

bilfritt byliv, både i sentrum men også i folk 

sine nabolag. 

7.3

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 28

28: Sikre god dekning av kommunale og ikke-

kommersielle utleieboliger.  

7.4

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 34

legg til "og områdesatsingene i Groruddalen 

og Søndre Nordstrand, ved å jobbe for nok 

ressurser og riktige prioriteringer av 

ressursbruken. "



7.5

Alderspolitisk 

gruppe

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 34

Styrke de hjemmebaserte tjenestene og 

sykehjemmene med tilstrekkelig kompetanse 

og kapasitet

7.6 Grünerløkka SV

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 34-35

Nytt kulepunkt: - Tiltak for å forebygge og 

bekjempe seksuell trakassering i 

utdanningsløp, arbeidsliv og kommunale 

tjenester

7.7 Håkon Astrup

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 35

Jobbe for at foreldreveilendingstiltak som 

bydelsmødre og ICDP-kurs når ut til flere.

7.8 Håkon Astrup

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 35

Jobbe for at antall saker som saksbehandlere i 

sosialtjenesten har tilpasses etter brukernes 

bistandsbehov. Saksbehandlere kan ikke ha 

flere enn 50 sosialhjelpsmottakere med 

nedsatt arbeidsevne.

7.9 Håkon Astrup

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 35

Jobbe for at det opprettes flere møteplasser 

for ungdom, også utenfor kultur- og idrett.

7.10

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 44

Legg til "ved å gi alle skoler mer penger, men 

la veksten være klart størst på de av skolene 

som har størst utfordringer og størst behov. "

7.11

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 45

45: Flere og kvalifiserte lærere; sikre at alle 

elever i Osloskolen blir sett ved å sikre SVs 

lærernorm på skolenivå, uten at dette går 

utover skoler med særskilte behov.  

7.12

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 51

Nytt punkt: Tilrettelegge for forsøk med økt 

bemanning i barnehager der en svært stor del 

av barna får vedtak om særskilt 

norsopplæring ved skolestart. 



7.13

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 51

Nytt punkt: Gjennomføre forsøksordning med 

kommunal vikarpool for barnehagene. 

7.14

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 56 56: gradvis innføre skolematordninger.  

7.15

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 57

57: Fjerne stykkprisfinansieringa og endre 

finansieringsmodellen i videregående skole og 

jobbe for å endre opptaksmodellen.  Nytt 

punkt under prioriterte tiltak: sikre bedret 

tilgang til gode digitale verktøy.  Nytt punkt 

under prioriterte tiltak: jobbe for å gjøre 

fritidsaktiviteter billigere og mer tilgjengelige.  

7.16

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 57

legg til "og inntaksmodeller", sånn at setninga 

blir "Fjerne  stykkprisfinansieringa og endre 

finansierings- og inntaksmodellen i 

videregående skole.

7.17 Håkon Astrup

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 62

Alle elever i 10.klasse skal få 

karriereveiledning før de søker videregående 

utdanning.

7.18 Østensjø SV

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 64

Det skal legges vekt på et manfold av 

aktivitetsformer

7.19

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 66 66: Prioriterte satsningsområder  

7.20

St.Hanshaugen 

SV 

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Endre 73

73: Jobbe for at bemanningsnormen i 

skolehelsetjenesten oppfylles på den enkelte 

skole



7.21

Tore Syvert 

Haga

Sak 7. Politisk plan for 

byrådsperioden Legge til 76

Nytt punkt: Skoleløft. I visse boområder bidrar 

skolers kvalitet og/eller omdømme i seg selv 

til å forsterke sosiale segregasjonsprosesser 

og konsentere fattigdom og marginalisering. 

Det vil i perioden være en prioitert oppgave å 

framskaffe mer kunnskap om hvorfor dette 

skjer, og om hvilke tiltak som kan snu 

negative utviklingsspiraler for enkeltskoler. 

Dette må gjøres på en helt annen måte enn 

dagens konsulentdrevne utviklingsarbeid. 

Nummer Sak 9 Valg

9.1 Marian Hussein Sak 9. Valg Endre

Forslag om å bytte ut Håkon Astrup med 

Karen Golmen i nominasjonskomiteen. Viktig 

med representasjon av kvinner i 

aldersgruppen 30+. Denne gruppen er en 

demografisk viktig gruppe for SV, samt viktig 

for representasjon. 

Nummer U1

Navn Uttalelse Endring linje Forslag Innstilling

U1.1

Siri Eritsland på 

vegne av styret 

i St.Hanshaugen 

SV U1: En skole for framtida Endre 2-8

2-8: ber om en omformulert ingress med mer 

spisset budskap.

Sak 2. Uttalelser



U1.2

Carl Morten 

Amundsen U1: En skole for framtida Endre 2-8

Oslo trenger en skolepolitikk som tar 

konsekvensen av at elevene er hele 

mennesker. Den skal sette skolene i stand til å 

møte elevene på dette grunnlaget. Dette er 

en forutsetning for kjerneoppdraget skal 

lykkes: At alle barn skal lære mest mulig, 

mestre skolen og finne sin plass i fellesskapet. 

SV ønsker at et bredere kunnskapssyn skal 

herske i skolen der flere fag og disipliner 

løftes fram for å oppfylle skolens 

formålsparagraf. Skolen skal lytte til sine 

lærere og sine elever. Oppgaven er å sikre alle 

barn en god og trygg oppvekst med solid 

læring som ruster dem for framtida.

U1.3 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 3-4

Fra: "Oslo trenger en oppdatert skolepolitikk 

som tar innover seg at elevene er hele 

mennesker, og som 3 setter skolene i stand til 

å møte dem nettopp som det." Til: "Oslo 

trenger en ny og visjonær skolepolitikk som 

utjevner forskjellene mellom elever og som 

ser elevene som hele mennesker."  

U1.4 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Utdype 3-4

Det bør utdypes hva "hele" mennesker, betyr. 

Ellers bør det droppes.

U1.5 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 4-5

"At alle barn skal lære mest mulig, dannes til å 

bli et solidarisk menneske, mestre skolen og 

finne sin plass i fellesskapet.

U1.6 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Utdype 5

"løfte fram hele skolens formålsparagraf" Det 

bør utdypes hvorfor. Ellers bør det droppes.



U1.7 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 6-8

Vår viktigste oppgave er å sikre alle barn og 

unge en god og trygg oppvekst med solid 

læring som ruster dem for framtida og danner 

dem til solidariske, lærelystne og engasjerte 

samfunnsborgere.

U1.8 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 12

elevenes og lærernes stemme må bli hørt og 

reelt prege utviklingen av skolen.

U1.9 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 22-24

(Sette "skolebasert utvikling" i 

anførselsestegn da dette er et ukjent begrep 

for de fleste:) SV ønsker at videreutvikling av 

skolen skjer gjennom "skolebasert utvikling" 

der tiltak er forankret, og drevet fram, av 

lærere og skoleledelse i samarbeid med 

elevene.

U1.10

Toril Fiva på 

vegne av Gamle 

Oslo SV U1: En skole for framtida Legge til 24 (samarbeid med elevene) og hjemmet.

U1.11 Fylkesstyret U1: En skole for framtida Legge til 29

I samarbeid med elever, lærere, rektorer og 

skolens råd og utvalg identifisere 

U1.12 St. Hanshaugen U1: En skole for framtida Endre 29

29: Som skoleeier samarbeide med elever, 

lærere og rektorer for å identifisere og 

gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å 

øke det profesjonelle handlingsrommet 

U1.13 Østensjø SV U1: En skole for framtida Legge til 30

Øke skolen og pedagogene sin innflytelse på 

egen utvikling uten styring fra EY.

U1.14 St. Hanshaugen U1: En skole for framtida Endre 31 31: Fjerne unødvendige rapporteringskrav.  



U1.15 Jan Breivoll U1: En skole for framtida Endre 31

Fjerne tidstyver så som unødige krav til 

rapportering og søknadsskriving.

U1.16

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV U1: En skole for framtida Legge til 45

Høyere lærettethet er en forutsetning for at 

læreren skal ha tid til å se hver enkelt elev å 

tilpasse opplæringen slik at alle elever kan 

oppnå sitt fulle potensial.

U1.17 St. Hanshaugen U1: En skole for framtida Endre 55

55: Sikre at den nasjonale lærernormen blir 

gjennomført i Oslo med statlig fullfinansiering 

samtidig som det sikres at skoler med 

særskilte behov ivaretas på en god måte. 

U1.18

Tore Syvert 

Haga U1: En skole for framtida Legge til 57

, samtidig som veksten i ressurser blir klart 

størst på de skolene med størst utfordringer. 

U1.19 St. Hanshaugen U1: En skole for framtida Endre 63

63: For høyresida er det ofte kun ett svar, 

uansett. Nytt poeng under 

U1.20 Fylkestinget U1: En skole for framtida Legge til 71

...skolene, lærerne, elevene selv og deres 

foreldre 

U1.21

Toril Fiva på 

vegne av gamle 

Oslo SV U1: En skole for framtida Stryke 71 - 72 (stryk de to siste setningene i avsnittet)

U1.22 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 76

Grunnskolen har utviklet seg i en stadig mer 

teoretisk retning og praktiske ferdigheter har i 

stor grad blitt nedprioritert. Dette påvirker 

også interessen for de yrkesfaglige 

studieretningene på videregående.

U1.23 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 79

"utsatt for internasjonal konkurranse, krav til 

nyskapning og hurtig omstilling.

U1.24 St. Hanshaugen U1: En skole for framtida Legge til 80

80: sikre at Osloskolene har gode fasiliteter 

for fysisk aktivitet, inkludert god tilgang på 

svømmehaller 



U1.25 Fylkestinget U1: En skole for framtida Legge til 81 Innføre former for kvalitetsvurdering 

U1.26 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 81 og eksamensformer

U1.27 Gamle Oslo SV U1: En skole for framtida Legge til 81 - 82  

Innføre former for kvalitetsvurdering av 

skolene der elevenes muliigheter for aktiv og 

variert læring synligjgjøres, bl.a kvaliteten på 

skolebibliotek/læringssenter.

U1.28 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Uklar tekst 81-82

Innføre former kvalitetsvurdering av skolene 

der elevenes muligheter for aktiv og variert 

læring synliggjøre

U1.29

Tore Syvert 

Haga U1: En skole for framtida Stryke 81-82

Stryk punktet. Forstår ikkje kva dei har prøvd 

å skriva eingong. 

U1.30 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Bør utdypes 87

Bidra aktivt i fagfornyelsen for å sikre 

læreplaner for dybdelæring

U1.31 Ivar Melby U1: En skole for framtida Legge til 107 vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, 



U1.32

Anne Ragna 

Sann U1: En skole for framtida Legge til 128 -

Det er viktig for elevenes helse at skolen har 

et godt fysisk arbeidsmiljø, herunder godt 

vedlikeholdte skolebygninger. Den 

teknologiske utviklinga har ført til en ny type 

belastninger i skolen i form av trådløse nett. 

Mikrobølgestrålinga fra trådløse nett stresser 

alle cellene i kroppen og kan framkalle 

symptomer som 

hodepine,konsentrasjonsvansker og 

søvnproblemer. Depresjon er også en lidelse 

som i følge forskning øker i omfang ved 

innføring av trådløse nett. SV vil at skolene 

skal erstatte det trådløse nettet med kablet 

internett/intranett-løsning som er trygt å 

bruke for alle.

U1.33 Gamle Oslo SV U1: En skole for framtida Legge til 128 -

Det er viktig for elevenes helse at skolen har 

et godt fysisk arbeidsmiljø, herunder godt 

vedlikeholdte skolebygninger.

U1.34 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 135-136

Sørge for at ungdom har gode og lett 

tilgjengelige helsetilbud gjennom 

skolehelsetjenesten, fritidsaktiviteter og 

andre tilbud 

U1.35

Anne Ragna 

Sann U1: En skole for framtida Legge til 146

Erstatte det trådløse nettet i skolen med 

kablet internett/intranett-løsning.

U1.36 Østensjø SV U1: En skole for framtida Legge til 146

Sikre elevene i barne - og ungdomsskolen 

minst en times fysisk aktivitet hver dag 

innenfor dagens timetall. Det skal legges vekt 

på et mangfold av aktivitetsformer.



U1.37 Gülay Kutal U1: En skole for framtida Endre 153

Mange forskjeller skapes også av arv, formue, 

diskriminering eller dårlig integrering.

U1.38 Fylkestinget U1: En skole for framtida Endre 154

en form for vikarierende argument for å snike 

seg unna

U1.39 Fylkestinget U1: En skole for framtida Kommentar 158-166

Forslagene følger ikke opp beskrivelsen. Det 

må klargjøres hvilken kompetanse det 

forventes at elevene skal utvikle hjemme vs 

på skolen. Dette gjelder feks digitale 

ferdigheter og dømmekraft, hvor mye man 

snakker med barna hjemme om hvordan man 

kan være en god venn og seksualitet. Når 

dette er opp til foreldrene å formidle og ikke 

skolene, bidrar også dette til sosiale skiller. 

Kanskje kunne det her vært et punkt som 

snakker om å jobbe med å sørge for at 

"livsmestring" ikke blir avhengig av hjemmet?

U1.40 Ivar Melby U1: En skole for framtida Legge til 166

Styrke lærekandidatordningen gjennom 

informasjon om ordningen, tettere oppfølging 

av kandidaten og økt tilskudd til bedriftene.

U1.41

Gamle Oslo SV 

(innmeldt av 

S.Heldal) U1: En skole for framtida Legge til 166-167

Legge til nytt kulepunkt: Begrense etablering 

av nye privatskoler

U1.42 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 166-167

Nytt kulepunkt: -Utvikle en handlingsplan for 

å styrke mulighetene til å ta fagutdanning og 

styrke søkningen til yrkesfag.

U1.43 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 166-167

Nytt kulepunkt: -Bidra til tettere samarbeid 

for å sikre en god overgang fra grunnskolen til 

videregående skole. 



U1.44 Grünerløkka SV U1: En skole for framtida Legge til 177-178

Nytt kulepunkt: -Begrensningene i retten til 

videregående utdanning må fjernes. 

Videregående skole må ha ansvar og 

økonomisk handlerom for å gi voksne som 

ønsker det utdanningstilbud tilpasset deres 

realkompetanse fra tidligere utdanning og 

arbeidserfaring fram til fag-/svennebrev.

Nummer U2

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling fra redkom

U2.1 Unni Berge

U2: En samferdselspolitikk 

som fungerer - for folk og for 

miljøet Legge til 15

Legge til et ekstra 5. punkt: Det skal legges 

begrensinger på på biltrafikken, slik at plass 

frigjøres til andre formål og for at mer 

miljøvennlige transportalternativer vinner 

fram.

U2.2

Alderspolitisk 

gruppe

U2: En samferdselspolitikk 

som fungerer - for folk og for 

miljøet Legge til 18, 41 og 57

18: Det må legges til rette for at eldre og 

bevegelseshemmede skal kunne benytte all 

kollektiv trafikk og inkluderes i en 

fotgjengersstrategi. 41: Øke antall fritidsreiser 

TT- brukere over 67.  At tilgjengelighet til 

kollektivtransport er universelt utformet, at 

avstand mellom holdeplasser ikke øker og at 

det er benker hvor folk kan sitte og vente på 

buss, trikk og bane. 57: Gjøre prøveordningen 

med Ruters aldersvennlig transport i bydel 

Nordre Aker (Rosa busser) til en fast ordning, 

og bygge den ut i alle bydeler.  



U2.3 Hanne Eldby

U2: En samferdselspolitikk 

som fungerer - for folk og for 

miljøet Legge til 61

Jobbe for å redusere bruken av gateparkering 

også i de ytre bydelene

U2.4 Hashem Jafari

U2: En samferdselspolitikk 

som fungerer - for folk og for 

miljøet Legge til 61

at kollektivprisene skal redusere og ikke øke 

for studenter, og aldersgrensen for studenter 

skal øke fra 29 til 35 år. 

Nummer U3

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling

U3.1

Alderspolitisk 

gruppe

U3: Oslo SV satser på 

tillitsreform Endre 13 og 41

13: behov, slik som kroppsvask og 

stell,økonomisk bistand og ved 

omsorgssvikt,.......... 41: "Foreslå 

forsøksordninger....." endres til: Organisere 

tjenesten i mindre team ......

U3.2

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV

U3: Oslo SV satser på 

tillitsreform Endre 41

Foreslå forsøksordninger der folk får faste 

kontaktpersoner med mulighet til å drive 

oppsøkende virksomhet, særlig i situasjoner 

der det er behov for omfattende hjelp fra 

ulike tjenester 

U3.3

Siri Eritsland på 

vegne av styret 

i St.Hanshaugen 

SV 

U3: Oslo SV satser på 

tillitsreform Endre 48-50

Stryke linje 48, 49-50: Satse på gode, intuitive 

digitale tjenester som følger prinsipper for 

universell utforming.

Nummer U5

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling 



U5.1

Karianne 

Hansen Heien

U5: Det uregulerte 

arbeidslivet Endre 10-12

Erstatt nåværende linje 10-12 med: En sterk 

fagbevegelse i Norge har vært blant de 

viktigste forutsetningene for et serøst 

arbeidsliv. I et samfunn med stadig større 

ulikheter er fagbevegelsen og evnen til å ha 

en koordinert og solidarisk lønnsdannelse og 

en fortsatt sammenpresset lønnsstruktur 

fortsatt svært viktig. Bemanningsbransjen, 

midlertidige ansettelser, privatisering og nye 

bedriftsstrukturer truer dette og fører til en 

økende skjevhet i maktbalansen i arbeidslivet 

og større forskjeller. Mange opplever stadige 

press på egne lønns- og arbeidsvilkår, en 

løsere tilknytning til sin egen arbeidsplass og 

økt avhengighet av arbeidsgivers gunst for å 

beholde jobben sin.  

U5.2

Karianne 

Hansen Heien

U5: Det uregulerte 

arbeidslivet Stryke 20-29

Ivaretatt i allerede innsendt forslag, nytt 

forslag linje 10-12.

Nummer U6

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling 

U6.1

Gamle Oslo SV, 

forslagsstiller 

Ørn Terje Foss

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 1-2

Endre "Gamle" til "hele", så tittel blir: 1. U6 

Tryggere oppvekst i hele Oslo, og ta bort 

"Gamle" i linje 2: Mange barn i Oslo vokser 

opp i ... 

U6.2

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV)

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 3

Endre fra: (...) mangel på leker til: (...) mangel 

på materielle ting.  



U6.3 Marian Hussein

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo erstatte 4

kan ha mange ...osv. (endre har i linje 4 med 

kan ha)

U6.4 Marian Hussein

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 4-6

Stryk følgende tekst "Manglende mestring av 

skolearbeidet, kombinert med mangel på 

andre arenaer å utfolde seg på, kan føre til at 

barn vokser opp uten å ha opplevd 

mestringsfølelse." Erstatt den med følgende 

tekst: "Det er viktig at alle barn har arenaer 

der de opplever mestring og anerkjennelse."

U6.5

Gamle Oslo SV, 

forslagsstiller 

Ørn Terje Foss

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 7-8

 I linje 7-8 foreslås setningen endret til: Særlig 

store utfordringer møter vi i bydel Gamle Oslo 

hvor trenden de siste årene viser at 

barnevernet får flere bekymringsmeldinger. 

U6.6

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV) 

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til  12

Tillegg i setningen: (....) høy voksentetthet og 

godt samarbeid mellom skolen, hjemmet, 

STØTTESYSTEMET og mennesker i nettverket. 

U6.7 Marian Hussein

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 12-13

strykke  mennesker i nettverket. erstatte det 

med fritidsarenaer. 

U6.8

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV) 

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 13-14

Tillegg i teksten: (...) flere voksne med 

SPESIALPEDAGOGISK og helse- og sosialfaglig 

kompetanse rundt elevene 

U6.9 Marian Hussein

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 16-17

Det trengs voksenpersoner som kjenner 

miljøet barna vokser opp i og kan jobbe med 

det psykososiale osv.



U6.10

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV) 

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 25

Legge til i teksten: Å ansette flere voksne med 

SPESIALPEDAGOGISK og helse- og sosialfaglig 

kompetanse rundt elevene.

U6.11 Fredrik Lothe

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 26 Rekruttere miljøarbeidere fra nærmiljøet.

U6.12

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Endre 26

Å støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, 

kulturskoler og andre barne- og 

ungdomsforeninger i nærmiljøet og mellom 

bydelene.

U6.13

Fredrik Lothe, 

Gamle Oslo

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 31

Etablere flere gratis fritidsarenaer der barn og 

unge får mulighet til hvile, lek og til å delta i 

kultur- og idrettsaktiviteter uavhengig av 

sosial eller økonomisk bakgrunn.

U6.14

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Legge til 31

Å legge til rette for at bydelens og 

kommunens lokaler kan brukes av 

ungdommer på kveldstid under oppsyn av 

voksne, enten ansatte eller foresatte.

U6.15 Gülay Kutal

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo

Sammenslå 

U6 og U1 U6 blir et avsnitt i U1

U6.16

Siri Eritsland på 

vegne av styret 

i St.Hanshaugen 

SV 

U6: Tryggere oppvekst i 

Gamle Oslo Annet

Ber redaksjonskomiteen vurdere om 

uttalelsen bør gjelde også andre områder i 

Oslo med tilsvarende utfordringer. 

Nummer U7

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling 

U7.1 Ingrid Tungen

U7: SV går i front for en 

ansvarlig flyktning- og 

integreringspolitikk Stryke 6-8 Stryke frem til og med "på ny flukt" 



U7.2 Ingrid Tungen

U7: SV går i front for en 

ansvarlig flyktning- og 

integreringspolitikk Endre 8-12

Endre fra linje 8 fra og med setningen som 

begynner med "SV vil presse på" og ut 

avsnittet til: SV vil presse på for en politikk og 

praksis der vi i stedet for å fokusere på å være 

strengest i Europa, arbeider for internasjonale 

forpliktende samarbeid om fordeling av 

flyktninger, satsing på utvikling som kan 

motvirke annen migrasjon, og flere 

kvoteflyktninger slik at de som er avhengige 

av å flykte får hjelp. Norge må lytte til 

internasjonale humanitære organisasjoner på 

feltet, og gjenvinne tilliten som en 

fredsnasjon som setter menneskerettighetene 

høyt. SV vil jobbe for et Stortingsvedtak om at 

Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger per 

år i 5 år, i tråd med anbefalinger fra 12 

nasjonale organisasjoner.  

U7.3

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV

U7: SV går i front for en 

ansvarlig flyktning- og 

integreringspolitikk Endre 13-15

Å søke beskyttelse er ikke en kriminell 

handling. Flyktninger skal ikke behandles som 

kriminelle. Norge må alltid sette 

menneskerettighetene foran en restriktiv 

innvandringspolitikk.

U7.4 Ingrid Tungen

U7: SV går i front for en 

ansvarlig flyktning- og 

integreringspolitikk Legge til 15

Dagens asylpolitikk fører til at barnefamilier 

med avslag på asyl i Norge flykter til Tyskland. 

Enslige mindreårige asylsøkere flykter fra 

Norge til Frankrike hvor de sover på gata. 

Norge må føre en praksis som ikke sender 

flyktninger på ny flukt.  



U7.5 Ingrid Tungen

U7: SV går i front for en 

ansvarlig flyktning- og 

integreringspolitikk Legge til 17

Etter "stadig nye krav." Endre punktum til 

komma og føye til: ,det hjelper ikke så lenge 

ressursene ikke følger etter. 

Nummer U8

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling 

U8.1 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Endre 1

Endre tittel til: Avspenning gjennom 

nedrustning

U8.2 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Legge til 5

Ny setning: USA og NATO bygger opp sin 

militære tilstedeværelse flere steder i Europa. 

(Før "Hele 330 amerikanske...)

U8.3 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Legge til 5

Legge til etter "Hele 330 amerikanske 

marinesoldater er nå stasjonært på Værnes": 

Rakettskjold etableres langs grensene til 

Russland. Og Russland på sin side 

opprettholder sin folkrettsstridige 

annektering av Krim og ruster opp sitt 

militære, og bidrar også til ytterligere 

spenning.

U8.4 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Stryke 6 Stryke: Utgiftene deles mellom Norge og USA

U8.5 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Stryke 8-14 Stryke linje 8-14



U8.6 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Legge til 18-19

Legge til: Norge bør prioritere et defensivt 

nasjonalt forsvar og økt nordisk samarbeid. 

Norge må også fortsette sitt press på at 

Russland trekker seg ut av Ukraina. Bare 

gjennom nedrustning vil reell avspenning 

kunne finne sted. Oslo SV ber regjeringen: -	Å 

si nei til forlengelse av de amerikanske 

marinesoldatenes tilstedeværelse på Værnes -

	Å si nei til NATOs rakettskjold -	Å prioritere et 

nasjonalt, defensivt forsvar og økt nordisk 

forsvarssamarbeid -	Å arbeide aktivt for et 

internasjonalt atomvåpenforbud og generell 

nedrusting

U8.7 Steinar Heldal

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Stryke 19-25 Stryke linje 19-25

U8.8 Fylkesstyret

U8: Amerikanske styrker ut 

av Norge Erstatte 19-21

Norge skal ha et nasjonalt forsvar som kan 

forsvare norsk territorium og bidra til 

internasjonale FN-operasjoner. En slavisk 

holdning til NATOs mål om 2 prosent av BNP 

til forsvarsbudsjettet er ikke riktig tilnærming 

til dette.

Nummer U11

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling 

U11.1

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV) 

U11: Etabler kommunal 

vikarpool til 

barnehagesektoren nå! Legge til 9

Ny setning etter (...) kommunale barnehager 

trenger det: VED AT KOMMUNENE SELV HAR 

ANSVAR FOR DETTE, VIL DE OGSÅ KUNNE 

SIKRE AT VIKARENE FÅR EN KVALITETSSIKRET 

OPPLÆRING. 



U11.2

Silje Marie 

Bentzen (På 

vegne av Gamle 

Oslo SV) 

U11: Etabler kommunal 

vikarpool til 

barnehagesektoren nå! Endre 21-22

Ny tekst er: (...) kontroll med kvaliteten på 

vikarene, OG KAN SØRGE FOR NØDVENDIG 

OPPLÆRING, I TILLEGG TIL ulike former for 

kurs.

Nummer U12

Navn Uttalelse Endring Linje Forslag Innstilling

U12.1

Siri Eritsland på 

vegne av styret 

i St.Hanshaugen 

SV U12: Rasismefri barndom Endre 2-3, 10-15

av respondentene som oppgir at én av eller 

begge foreldrene er født i et annet land enn 

Norge, oppgir én av fire at de opplevde 

rasisme, diskriminering eller urettferdig 

behandling regelmessig.

U12.2 Gülay Kutal U12: Rasismefri barndom Endre 9-15

Forkorte sitatet til: "I rapporten kommer det 

frem at 14% på barneskolen og 15% på 

ungdomsskolen opplevde rasisme ukentlig, og 

24% på barneskolen og 26% på 

ungdomsskolen opplevde rasisme 2-3 ganger 

eller mer hver måned.

U12.3 Gülay Kutal U12: Rasismefri barndom Legge til 15 Dette er svært alvorlig.

U12.4

Siri Eritsland på 

vegne av styret 

i St.Hanshaugen 

SV U12: Rasismefri barndom Tillegg 27

Nytt poeng: øke bevisstheten til politiet om 

rasisme og unngå såkalt ”raseprofilering”.

U12.5

Jonas 

Finnanger/Sage

ne SV U12: Rasismefri barndom Legge til 31 og lovverket rundt dette.


