
 

Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                post@sv.no  
  27 

Sak 3.2 Bystyregruppas beretning 2017 

1. Den politiske situasjonen 1 

Gjennomslag 2 

2017 var et begivenhetsrikt år for bystyregruppa til Oslo SV. Midtveis i bystyreperioden har vi 3 

kommet langt i arbeidet med å oppfylle løftene i byrådserklæringen – på enkelte punkter har vi 4 

overoppfylt løftene. På tross av at SV har en liten gruppe i bystyret, har vi fått mye synlighet og 5 

mange politiske gjennomslag. Som juniorpartner i byrådssamarbeidet kunne en fryktet en viss 6 

byrådsslitasje. Det har ikke skjedd. Vi gjorde det sterkt i valget, gjør det stadig bedre på målinger og 7 

opplever sterk vekst i medlemstall.  8 

Profil 9 

Valgkampen i 2017 har bidratt til å spisse SVs politiske profil. Vi er partiet mot økende forskjeller og 10 

for en grønn fremtid. Dette er en profil som treffer godt på Oslo. To tiår med sammenhengende 11 

Høyre-styre har etterlatt Oslo med store levekårsforskjeller og alvorlig miljøproblemer. SV har gode 12 

svar på disse problemene.  13 

SV er også barnas parti. Marianne Borgens brennende hjerte for barn og unges oppvekstvilkår 14 

gjennomsyrer hele hennes virke som Oslo-ordfører. Den store barnereformen SV har kjempet 15 

igjennom med innføring av gratis aktivitetsskole jevner ut forskjeller og bidrar til sterkere fellesskap 16 

mellom barn, uansett bakgrunn.  17 

At SV på slutten av året overtok den viktige byrådsposten for oppvekst og kunnskap vil forsterke 18 

denne profilen kraftig. Nå styrer SV Osloskolen, barnehagene, aktivitetsskolen, barnevernet, 19 

helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 20 

Utvalgte saker 21 

Gratis aktivitetsskole (AKS): Utvidelse av gratis aktivitetsskole til en rekke nye skoler. Mer enn det 22 

som har blitt lovet tidligere. Til sammen vil nå 67 av Oslos 106 skoler ha gratis aktivitetsskole. SV 23 

kommer dermed stadig nærmere målet vårt om at alle barn skal får gratis aktivitetsskole. 24 

Kraftig opptrapping i bemanning på sykehjem: De kommunale sykehjemmene har lenge blitt 25 

sulteforet, men får nå et etterlengtet løft på 120 nye årsverk. 26 

Ansvarlig og solidarisk klimapolitikk: En rekke tiltak for bedre klima- og miljøpolitikk med 27 

investeringer i sykkelveier, ladestasjoner for elbil og ikke minst enighet om å gå i dialog med 28 

Akershus om å heve aldersgrensen for gratisbillett, barnebillett og studentbillett. 29 

Nytt Tøyenbad og utvidet åpningstid: I 2017 ble det tatt viktige grep for Tøyenbadet. Åpningstidene 30 

utvides, utesesongen forlenges, og vi sikret full finansiering på rundt én milliard til et helt nytt 31 
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sentralbad på Tøyen. I tillegg har vi satt av midler til nye bad på Stovner og Manglerud. Romsås bad 32 

og Nordtvedt bad har blitt pusset opp og oppussing av Holmlia bad er under planlegging. 33 

Nye familier og særskilt innsats for familier med levekårsutfordringer: SVs satsingsprosjekt Nye 34 

familier blir nå rullet ut i alle bydeler i løpet av 2019 og bidrar til trygg og god start på barndommen, 35 

og mestring for foreldre gjennom forebyggende tiltak og flere hjemmebesøk. I tillegg settes det av 36 

penger til et helt nytt program for å få flere foreldre i familier med levekårsutfordringer inn i 37 

kvalifisering, utdanning og arbeid. 38 

Veien videre 39 

Med bare halvannet år igjen til kommunevalget blir det viktig å lande løftene i byrådserklæringen. 40 

Mange av de viktigste løftene er allerede enten innfridd eller i god rute, men det er fortsatt punkter 41 

som vil kreve en del arbeid i året som kommer. I tillegg er byen i stadig endring, det samme er 42 

utfordringene som krever politisk handling. SV må hele tiden lete etter gode svar, på nye spørsmål. 43 

Mer konkret er det viktig for SV fremover å sette stempel på skolepolitikken og politikken knyttet til 44 

barn og unges oppvekst. Den nye byrådsposten vil gi oss et ansvar og en mulighet til å vise oss frem, 45 

men tiden er knapp og vi må prioritere for å rekke å sette et avtrykk på bare halvannet år.  46 

Det blir viktig for bystyregruppen å samarbeide med lokallag og medlemmer i det politiske arbeidet. 47 

Frem mot valget i 2019. Vi er avhengige av å ha et aktivt og levende parti der medlemmer og 48 

sympatisører blir flere og der vi stadig utvikler ny politikk. 49 

Her finner du byrådserklæringen. 50 

2. SVs ordførers prioriteringer og aktiviteter i 2017 51 

Sammen med rådgiver Lena Jensen har ordføreren i 2017 prioritert å være mye ute i byen, for å 52 

snakke med folk, møte ulike miljøer og være en aktiv «lyttepost» ute i byen. Ordføreren forsøker å 53 

ha møter med de som ønsker å treffe ordføreren. Ordføreren har jobbet frivillig på mange ulike 54 

arrangementer og prioriterer å delta på arrangementer i Oslo. 55 

2017 har vært et aktivt år, der ordføreren har representert Oslo kommune ved 421 ulike anledninger 56 

utenfor Rådhuset i Oslo. Ordføreren har mottatt 733 invitasjoner. Det har vært åpninger, besøk, 57 

foredrag, hilsener m.m. 58 

Ordføreren har holdt 20 ordførermottagelser og vært vert på 42 mottagelser i rådhuset.  I tillegg 59 

kommer en rekke henvendelser uten formell rolle til premierer, utstillinger og middager o.l., som 60 

ordføreren også deltar på. 61 

Ordføreren har i 2017 vært på tre utenlandsbesøk. Ett besøk som deltager på Velo City i Nederland. 62 

Ett besøk til Danmark, Silkeborg, knyttet til åpningen av Munch – Jorn-utstillingen. Ett besøk til 63 

London for å tenne juletreet på Trafalger Square, og deltok der på gründerkonferanse i Hackney 64 

(Oslo meets Hackney). 65 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/Oslo%20byraadserklaering%202015%202019.pdf


 

Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                post@sv.no  
  29 

Ordføreren leder også alle bystyrets møter, alle ukentlige møter i Forretningsutvalget og alle møter i 66 

valgstyret. 67 

I tillegg sitter ordføreren i Kultur- og utdanningskomiteen, som har møter en gang i måneden, samt i 68 

storfraksjonen som også har minst ett møte i måneden. 69 

3. Byrådsgruppas beretning for 2017 70 

SVs byrådsgruppe består av fire personer. Inga Marte Thorkildsen var frem til 19. desember 2017 71 

byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Hun hadde to byrådssekretærer, Anna Tresse og Benjamin 72 

Endré Larsen.  73 

Fom. 19. desember skiftet SV ansvarsområde i byråd og Inga Marte Thorkildsen ble byråd for 74 

oppvekst og kunnskap. Anna Tresse fortsette som byrådssekretær i ny avdeling, mens Benjamin 75 

fratrådte og gikk tilbake til vervet sitt i bystyregruppen. Tarjei Helland tiltrådte som ny 76 

byrådssekretær januar 2018. 77 

Åsmund Strand Johansen er byrådssekretær for finans, i en byrådsavdeling ledet av finansbyråd 78 

Robert Steen fra Arbeiderpartiet. SVs byrådsgruppe jobber tett og nært med bystyregruppa til SV. 79 

SV i byråd har jobbet for følgende saker: 80 

 Styrket bydelsøkonomien med over 500 millioner kroner slik at bydelene kan gi bedre 81 

tjenester som eldreomsorg og det som er viktig lokalt. 82 

 Gjøre det tryggere for folk med demens med faste medarbeidere i hjemmetjenesten. Slik får 83 

de som lever med sykdommen og deres pårørende en tryggere og mer forutsigbar hverdag. 84 

(Tillitsmodellen). 85 

 Sørget for 300 flere stillinger i hjemmetjenesten, slik at flere kan bo trygt hjemme lenger. 86 

 Innført gratis aktivitetsskole for 5 500 barn i 8 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like 87 

muligheter.   88 

 Utvidet ordningen med hjemmebesøk fra helsestasjonen til alle førstegangs foreldre i sju 89 

bydeler, for å gi Oslos aller yngste og deres foreldre en trygg start. (Nye familier) 90 

 Rullet ut et utviklingsarbeid for medarbeidere på helsestasjon, i barnehager og barnevern, 91 

med særlig vekt på tidlig avdekking av sosiale forhold som kan skade barns utvikling, 92 

herunder vold, omsorgssvikt og overgrep, og jobbet for at barn og unge blir våre viktigste 93 

kvalitetssikrere.  (Barnehjernevernet og Mitt Liv) 94 

 Forsterket områdesatsing i Groruddalen og Oslo sør, og utvidet satsingen til å gjelde Tøyen 95 

og Grønland i indre by. Områdesatsing gir bedre bomiljø i utsatte områder og er viktig for å 96 

lykkes med god inkludering.  97 

 Rustet opp kommunale boliger i seks bydeler for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø.  98 
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 Økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber for bedre inkludering. 99 

 Sørget for mer enn 1100 nye avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir Oslofolk bedre 100 

kollektivtransport og gjør hverdagen enklere. 101 

 Bygget over 19 km med sykkelvei de to siste årene. Det er nesten fire ganger så mange km 102 

som det borgerlige byrådet klarte på sine to siste år.   103 

I tillegg har vi: 104 

 Åpnet 112 nye omsorgsleiligheter (Omsorg+), fordi flere eldre ønsker mer aktivitet og et trygt 105 

sted å bo, og åpnet topp moderne sykehjem med 453, fordi alle skal være sikre på å få 106 

sykehjemsplass når de trenger det. 107 

 Ansatt mobbeombud for barn og unge i Oslo. 108 

 Bygget 1748 flere barnehageplasser i Oslo og åpner nå i snitt en ny barnehage hver måned, 109 

fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke med andre unger og lære godt norsk i 110 

trygge omgivelser.   111 

 Styrket Osloskolen med 190 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi alle barn skal få mer tid 112 

med lærerne.  113 

 Sørget for læreplassgaranti i viktige fag som bygg og anlegg og helse- og oppvekst, og 114 

opprettet en egen utstyrspott for yrkesfagelever.  115 

 Oslo har satt av midler til 500 nye plasser i kulturskolen. 116 

 Tatt spadetaket på første byggeprosjekt med Oslo-modellens krav for anstendig arbeidsliv. 117 

Nå stiller vi krav overfor våre leverandører om tariffestet minstelønn, lønn mellom oppdrag, 118 

krav om å bruke lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell 119 

på arbeidsplassen. 120 

 Gjennomført Hafslund-transaksjonen, Norgeshistoriens største krafttransaksjon, som gir 121 

Oslos innbyggere kontroll og eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen. Det sikrer 122 

selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet.    123 

 Økt pengepotten til strategiske tomtekjøp for å sikre vi har de tomtene vi trenger til 124 

barnehager, skoler, sykehjem, parker og god byutvikling. 125 

 Rehabilitert og åpnet Romsås bad og Nordtvet bad, friidrettsanleggene på Stovner og 126 

Lambertseter, og bygget ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka, fordi vi må lære flere 127 

barn å svømme, og gjøre det enklere å drive med idrett der folk bor. 128 

 Oppgraderte bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa og Stovner, og innført 129 

meråpningstid på sju bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde 130 

til kunnskap, kultur og litteratur for alle.  131 
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 Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 89 nye trikker. 132 

 I 2017 fikk Oslo de første el-bussene ut i trafikken. Innen 2020 vil kollektivtrafikken være 133 

fossilfri. Det gir bedre luft samtidig som vi kutter klimautslipp.  134 

 Vi har innført beboerparkering på Frogner, St. Hanshaugen og i Gamle Oslo, for å gjøre det 135 

enklere for de som bor i områder å parkere. 136 

 Åpnet nye ladegarasjer for elbil på Vulkan og under Festningen. Slik gjør vi det enklere å 137 

velge el-bil i sentrum. 138 

 Sørget for mindre kø og bedre luftkvalitet med over 500 000 færre bilpasseringer gjennom 139 

bomringen i januar 2018 sammenliknet med januar 2017. (5,8 % nedgang) 140 

 Begynt å brøyte sykkelveiene i Oslo på vinteren, for å gjøre det enklere å sykle hele året. 141 

4. Saker i komiteene 142 

Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de forskjellige komiteene i 2017. Noen av sakene 143 

som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av sakene er behandlet i flere komiteer. Her 144 

inngår også ovennevnte forslag og initiativer. Bystyret har behandlet 375 saker.  SV er representert 145 

med faste medlemmer i tre komiteer og skygger to. 146 

Finanskomiteen 147 

Finanskomiteen har behandlet 144 saker i 2017. Det har vært 17 komitemøter og Ivar Johansen 148 

representerer SV i komiteen. Finansfraksjonen har i 2017 bestått av Ivar Johansen og vara Joakim 149 

Dyrnes. SV har byrådssekretær Åsmund Strand Johansen hos byråd for finans. 150 

De viktigste sakene har vært knyttet til følgende temaer: 151 

1) Mulige korrupsjon/mislighold ved det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av boliger. Det 152 

er helt tydelig at foretaket hadde alt for svake kontrollrutiner. Hele styret og adm.dir. er 153 

byttet ut, og politiet har siktet/tiltalt to personer.  154 

2) Den politiske målsettingen om at kommunen skal ha hele og faste stillinger, og redusert bruk 155 

av vikarer og private konsulenter. Vi er utålmodige på å nå bedre resultater enn det 156 

kommunen har oppnådd så langt. 157 

3) Arbeid med justert budsjett for 2017 og budsjett for 2018. Budsjettet er det viktigste 158 

dokument for gjennomslag for SVs politiske prioriteringer og byrådserklæringen. 159 

4) En anskaffelsespolitikk som skal ha sterkt fokus på å motvirke svart økonomi, sosial dumping 160 

og ikke akseptere brudd på menneskerettigheter og folkerett. 161 
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5) Behandlet Hafslund-transaksjonen, Norgeshistoriens største krafttransaksjon, som gir Oslos 162 

innbyggere kontroll og eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen. Det sikrer selve 163 

arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet. 164 

 165 

Liste over viktige saker finanskomiteen har behandlet i 2017:  166 

 Opprettelse av råd for kjønns- og seksualitetsmangfold - Byrådssak 240 av 08.12.2016  167 

 Flerbrukshall ved Valle Hovin videregående skole - Kommunal garanti for spillemidler  168 

 Lokal innsats mot voldelig ekstremisme og radikalisering  169 

 Kommunal garanti for spillemidler - Tilskudd til rehabilitering og oppgradering av ishallen i 170 

Furuset Forum  171 

 Oslo kommunes eierskap i energisektoren  172 

 Revidert budsjett 2017 - Effekt av regnskap 2016 m.v.  173 

 Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2017 - Byrådssak 115.1 av 30.05.2017  174 

 Hagegata 30 - Vedtakspunkter i bystyresak 178/13 nytt Munch-museum med 175 

Stenersenmuseets samlinger og 282/14 kjøp av boligportefølje  176 

 Salg av fjellanlegg A0 i Smestadfjellet i Oslo kommune  177 

 Kjøp av Nedre Ullevål 11 ved bruk av kommunal forkjøpsrett til leiegård  178 

 Kjøp av Frysjaveien 31  179 

 Kjøp av Myntgata 2 180 

 Kjøp av Bonnet Eiendom AS - 21 leiligheter i Lilleakerveien 43B  181 

 Kjøp av eiendom - Lørenveien 64 182 

 Rapport 2/2017 Oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter - Kontrollutvalgets sak  183 

 Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av flyktninger og integrering av nyankomne 184 

flyktninger  185 

 Revidert reglement for bydelene  186 

 Områdepolitikk  187 

 Rapport 12/2017 - Eierskapskontroll E-CO Energi Holding AS - Kontrollutvalgets sak  188 

 Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2017  189 
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 Oslo byråds forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021  190 

 Årsregnskap 2016 for bykassen og lånefondet - Byrådets årsberetning for 2016  191 

 Rapport 16/2016 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet - Kontrollutvalgets sak  192 

 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2016 - Matsvinn - Forsvinn fra Oslo  193 

 Nybygg på Marienlyst skole - Bygging og finansiering 194 

 Flerbrukshall ved Valle Hovin videregående skole - Kommunal garanti for spillemidler  195 

 Saker om offentlige anskaffelser behandlet av KOFA og domstolene i 2016 som gjelder - 196 

Kontrollutvalgets sak  197 

 Rapport 4/2017 - Informasjonssikkerhet personopplysninger - Kontrollutvalgets sak  198 

 Godkjennelse av to leieavtaler med idrettslagene KFUM-Kameratene og Vålerenga fotball  199 

 Mulig misligheter/korrupsjon i Boligbygg Oslo KF 200 

Finanskomiteen har også behandlet en rekke saker vedr fritak for eiendomsskatt, samt en rekke 201 

saker om utbyggingsavtaler 202 

Kultur- og utdanningskomiteen 203 

Marianne Borgen representerer SV i komiteen. Kultur- og utdanningsfraksjonen har i 2017 bestått av 204 

Marianne Borgen, vara Celia Lima, vara Andreas Borud samt rådgiver Lena Jensen. Kultur- og 205 

utdanningskomiteen har hatt 17 møter og behandlet 100 saker. I tillegg har storfraksjonen mellom 206 

Ap, MDG og SV møttes før hvert komitémøte. Det er også møter med fraksjonsleder og byrådene 207 

jevnlig. Vi har prioritert å være på besøk på en rekke skoler, bibliotek og barnehager i 2017. 208 

Fra og med 18.09.17 ble Celia Lima frikjøpt i en 20%-stilling lønnet av bystyregruppen for å følge 209 

utdanningssakene i komiteen og koordinere fraksjonens arbeid. Under følger en oversikt over de 210 

viktigste sakene. 211 

Tidlig innsats  212 

Det har vært viktig for å SV å satse på barnehagene, både kapasitetsutvidelse og å få flere 213 

barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene. Oslo har som en av få kommuner i landet 214 

gjennomført økonomisk tilsyn på private barnehager etter §14a i barnehageloven for å sikre at 215 

pengene som vi bruker blir brukt på barna og ikke til annet.  216 

Kommunen bygger ut barnehageplasser i kommunal regi og flere nye barnehager ble åpnet i 2017. 217 

SV har fått vedtatt at leken i barnehagene skal styrkes. Arbeidet mot mobbing og utestengelse i 218 

barnehagene skal intensiveres.  219 

SV har jobbet videre med å sikre tidlig innsats fra 1-4 trinn i skolen og arbeidet med flere helsesøstre 220 

i skolene. I 2017 har fraksjonen i tillegg jobbet mye med å styrke yrkesfagene i Oslo. 221 
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SV har vært opptatt av å satse på kultur i Oslo. SV har jobbet med kulturskolene og vi har sikret at 222 

prisene ikke øker og har som mål om at vi bygger ut flere kulturskoleplasser i Oslo. Vi forsetter vår 223 

satsning på meråpne bibliotek og styrke kvaliteten på bibliotekene. Den mest besøkte 224 

kulturinstitusjonen i Oslo og som alle bruker.  225 

SV har vært opptatt av å få satt inn tiltak på skoler med særskilte utfordringer og har også vært på 226 

besøk på en rekke videregående skoler.  227 

AKS-suksessen fortsetter 228 

I løpet av 2017 har gratis kjernetid i Aktivitetsskolen blitt ytterligere trappet opp, i tråd med 229 

byrådserklæringen. I budsjettforhandlingene for 2018 sikret SV finansiering av en overoppfylling av 230 

byrådserklæringen, slik at enda flere skoler vil få gratis kjernetid i AKS. SVs langsiktige mål er at 231 

ordningen skal gjelde hele byen, og nå er vi godt i gang. Detaljert informasjon om skoler og trinn som 232 

omfattes av gratis AKS finnes her. 233 

Gratis kjernetid i AKS gir allerede tydelige resultater. Erfaringene fra skolene som har innført gratis 234 

oppholdstid har det vært en betydelig økning i etterspørselen. I bydelene Stovner og Alna har 235 

andelene elever som deltar økt fra rundt 50-60 % til nærmere 100 % på trinnene der det er innført 236 

gratis oppholdstid. 237 

Utvikling i deltagelse for alle skoler med gratis kjernetid: 238 

  239 

De tre skolene med størst prosentvis økning i deltakelse på AKS er Rommen, Vestli og Furuset: 240 

 
1. trinn 2015 1. trinn 2017 2. trinn 2015 2. trinn 2017 

Rommen skole 41,7 % 98,2 % 32,1 % 87,7 % 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/#gref
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Vestli skole 47,9 % 98,6 % 53,1 % 86,3 % 

Furuset skole 33,3 % 96,0 % 47,7 % 90,2 % 

 241 

I tillegg til økt deltagelse, har det vært viktig å sikre økt kvalitet i AKS. Fraksjonen har fulgt byrådens 242 

arbeid med dette, og har i tillegg jobbet mer systematisk med kommunikasjonen om AKS. 243 

Endringer i ressursfordelingsmodellen og økning i rammetilskuddet  244 

Fraksjonen har i 2017 jobbet mye med Evaluering og justering av elementer i 245 

ressursfordelingsmodellen for grunnskoler - Byrådssak 179 av 28.09.2017, og saken har fått stor 246 

oppmerksomhet i mediene. Parallelt har det vært viktig for fraksjonen å få sikret økt bevilgning til 247 

grunnskolen totalt, for å sikre elever over hele byen et godt tilbud. 248 

I behandlingen av saken var det viktig for fraksjonen at kriteriene for sosiodemografisk tildeling ble 249 

mer rettferdige, da mange skoler med store behov, særlig i ytre øst, over lang tid hadde fått for lite. 250 

Nå er blant annet barnevern og foreldres utdanningsnivå lagt inn som nye kriterier. Fraksjonen 251 

jobbet også for at det fremdeles skulle kompenseres noe for høy mobilitet, som er en utfordring 252 

særlig for skoler i indre øst. 253 

I mediene har endringene i ressursfordelingsmodellen framstått mer omfattende enn de i realiteten 254 

er. I tillegg har det versert noen misforståelser, f.eks. har enkeltskolers budsjettendringer pga. endret 255 

elevtall blitt feilaktig oppfattet som utslag av ny ressursfordelingsmodell. Det er bare 7% av 256 

rammetilskuddet som påvirkes av ny ressursfordelingsmodell.  257 

Liste over andre viktige saker: 258 

 Yrkesveien - Byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo - byrådssak 239/16 259 

 Språk for læring - Byrådets strategi for å styrke norskferdighetene til assistenter i 260 

barnehager, skoler og aktivitetsskoler i Oslo - Byrådssak 137 av 27.06.2017 261 

 Sak 212 Sak fra Ungdommens bystyremøte høst 2016 - Mottaksklasser 262 

 Ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune - Byrådssak 180 av 28.09.2017 263 

 Skolebehovsplan 2018 - 2027 264 

 Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016 - 2020 - Byrådssak 145 av 265 

30.06.2016 266 

 Privat forslag av 18.10.2016 fra Abdullah Alsabeehg (A), Harald Nissen (MDG) og Trine 267 

Dønhaug (SV) - Nytt bibliotek på Mortensrud 268 

 Osloskolens arbeid for elever med dysleksi og dyskalkuli 269 
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 Styrke arbeidet mot mobbing i Osloskolen 270 

 Sak fra Ungdommens bystyremøte høst 2016 - Mottaksklasser 271 

 Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2016 272 

Helse- og sosialkomiteen 273 

SV har ingen medlemmer i Helse og sosialkomiteen. Gülay Kutal er varamedlem til komiteen og 274 

følger denne komiteens arbeid. Komiteen har hatt 12 møter i 2017 og har behandlet 84 saker. Mer 275 

om sakene som har blitt behandlet kan leses i byrådets beretning ettersom SVs Inga Marte 276 

Thorkildsen var byråd for eldre, helse og sosiale tjenester frem til 19. desember 2017. 277 

Samferdsels- og miljøkomiteen 278 

Samferdsels- og miljøfraksjonen har i 2017 bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll og Luca Dalen Espseth 279 

frem til 19. desember. Fom. 19. desember gikk Espseth ut av bystyregruppen som vara fordi 280 

Benjamin Larsen trådte inn igjen i gruppen. Eidsvoll er SVs medlem i komiteen og hun har i tillegg 281 

ledet storfraksjonen for miljø og samferdsel mellom bystyregruppene til Ap, MDG og SV. 282 

Det har vært 16 komitémøter i 2017. Det har vært behandlet 122 saker i komiteen. 283 

Kollektivløft, Oslopakke 3 og ren og trygg luft 284 

Luftforurensningen i Oslo er alt for høy og rammer særlig barn, eldre og de som er syke. Dette har SV 285 

jobbet mye med i 2017 både i komiteen og i storfraksjonen. Redusert biltrafikk er det viktigste for å 286 

få ned forurensingen og redusere årsmiddelverdiene for nitrogendioksider og svevestøv i lufta.  287 

Det viktigst tiltaket vi har innført i 2017 er rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i bomringen. 288 

De nye bomprisene ble innført 01.10.17 og allerede etter én måned så vi tydelige resultater med 289 

redusert biltrafikk og ikke minst mindre trafikk i morgenrushet. Etter to måneder hadde reduksjonen 290 

blitt enda litt større og effekten hadde blitt tydeligere nå også på ettermiddagsrushet og på kvelden. 291 

I tillegg er det også tydelig at det er langt færre bompasseringer i helgen sammenlignet med før 292 

01.10.17. Trafikken over Oslosnittet har blitt redusert med 5,3% etter bare to måneder, og 293 

nedgangen er større i november enn oktober. Det tyder på at det går i riktig retning, og at vi snart 294 

kan begynne å nærme oss reduksjonen på 7% som er det analysene i forkant anslo. 295 

SVs kanskje største og viktigste saker i komiteen og i storfraksjonen i 2017 var tilleggsavtalen til 296 

Oslopakke 3-avtalen som ble inngått våren 2017 og saken om plasseringen av nye bomsnitt som ble 297 

vedtatt i desember. Disse sakene innebærer at det skal settes opp nye bomsnitt på bygrensen inn 298 

mot Oslo, samt nye bomsnitt i en indre bomring langs Ring 2. Den nye bomstrukturen vil sørge for 299 

redusert biltrafikk, lavere klimagassutslipp og renere luft, i tillegg er den mer rettferdig, fordi også 300 

reiser innad i Oslo betaler bompenger, og ikke bare de som krysser bomsnitt inn mot byen. I tillegg 301 

skal det innføres betaling hver vei i bomsnittene. Bomringen sikrer viktige inntekter for å kunne 302 

finansiere sentrumstunnel, nytt signalanlegg på T-banen, kjøp av nye trikker, Fornebubane, bygging 303 

av sykkelveier og mye mer. De nye bomsnittene skal være på plass 01.03.19. 304 
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Sykkel 305 

I 2017 bygget vi om lag 10 km ny sykkelinfrastruktur, opp fra 8,9 km i 2016. Dette samlet er nesten 306 

fire ganger så mange kilometer som det borgerlige byrådet klarte på sine to siste år. I 2018 er 307 

måltallet 15 km. Sykkelandelen øker, og særlig antallet vintersyklister. Sammenligning av antall 308 

passeringer på sykkeltellere vinteren 2016/2017 og 2014/15 viser en økning på 78 % i antall 309 

passeringer.  Budsjettet for 2018 er styrket for å sikre at ny infrastruktur skal kunne driftes med høy 310 

standard. Fra 2015 til 2017 gikk vi fra 0 km sykkelveier med vintervedlikehold til en målsetning om 70 311 

km. I 2018 er måltallet 80 km 312 

Bilfritt byliv 313 

I 2017 har bystyregruppen jobbet med oppfølging av kommunens planer for innføring av bilfritt byliv, 314 

og byrådet la i 2017 frem, en sak for bystyret om bilfritt byliv. Sentrum skal gradvis gjøres fritt for 315 

privatbiler og fylles med aktivitet og byliv. Første fase ble gjennomført i 2017 og innebar å fjerne 316 

parkeringsplasser og gjennomføre piloter for økt byliv i noen utvalgte områder. I 2018 skal gater 317 

stenges for gjennomkjøring og enda flere områder skal prioriteres for bylivsaktiviteter. I 2019 vil 318 

arbeidet med permanente bylivstiltak settes i gang og fysisk ombygging av gater og plasser vil starte 319 

opp. For SVs del er det viktig å prioritere aktiviteter for barn og unge og aktiviteter og tilbud som ikke 320 

koster penger å bruke. 321 

Idrett og friluftsliv 322 

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 har SV jobbet for, 323 

og fått gjennomslag for, penger til nye idrettsanlegg. SV har prioritert anlegg for breddeidrett for 324 

barn og unge samt svømmeanlegg. Det har ikke vært bygget nye bad i Oslo siden 1983, men så langt i 325 

perioden har byrådet satt av midler til nye bad på Manglerud, Stovner og Tøyen, i tillegg har 326 

Nordtvedt og Romsås bad blitt pusset opp og oppussing av Holmlia bad er under planlegging. I tillegg 327 

har vi bevilget midler til en rekke nye flerbrukshaller og kunstgressbaner og økt bevilgningene til 328 

oppgradering og vedlikehold av turveinettet i Marka. 329 

Av viktige eller større saker som komiteen har behandlet i 2017 kan nevnes: 330 

 Rapport om tilreisende bostedsløse i Oslo i 2016 - Byrådssak 237 av 24.11.2016 331 

 Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten 2017-2023 332 

 Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H), Guri Melby (V) og Erik Lunde (KrF) av 23.01.2017 - 333 

Tiltak for flere ladestasjoner i sameier og borettslag 334 

 Ungdommens bystyremøte høst 2016 - Pålagt kildesortering av næringsavfall. 335 

 Oppgradering av Nordre kollektivstreng (Tinghuset - Tullins gate) - Sak om kostnadsramme - 336 

Byrådssak 64 av 27.04.2017 337 

 Privat forslag fra Tommy Skjervold (F) av 08.02.2017 - Helhetlig E18-utbygging 338 

 Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H) og Geir Kvarme (H) - av 03.03.2017 - Miljøvennlige 339 

kunstgressbaner 340 
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 Prinsipper og prosesser for holdeplasstruktur på kollektivruter i Oslo - Byrådssak 45 av 341 

30.03.2017 342 

 Bilfritt byliv - Bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum 343 

 Miljø- og klimarapport for Oslo 2016 - Byrådssak 71 av 04.05.2017 344 

 Tilleggsavtale til revidert avtale for oslopakke 3 av 05.06.2016 - nytt takstsystem og konsept 345 

for plassering av nye bomstasjoner - Byrådssak 128 av 15.06.2017 346 

 Oslopakke 3 - Prioriteringer handlingsprogram 2018-2021 - Byrådssak 127 av 15.06.2017 347 

 Holmenkollen - Status som nasjonalanlegg for ski nordiske grener - Byrådssak 135 av 348 

22.06.2017 349 

 Privat forslag fra Guri Melby (V) og Odd Einar Dørum (V) av 06.04.2017 - Forsøksordning med 350 

automatisk trafikkontroll i 30-soner for tryggere skolevei 351 

 Fastsetting av avgift for beboerparkering - Ny brukergruppe - Byrådssak 151 av 17.08.2017 352 

 Innbyggerforslag av 18.05.2017 - Treffplass for motorsykler i Oslo sentrum 353 

 Privat forslag far Geir Kvarme (H) av 05.05.2017 - Flere målestasjoner i Oslo 354 

 Oslo byråds forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 - Samferdsels- og 355 

miljøkomiteen 356 

 Oslopakke 3 - Nye bomsnitt - Byrådssak 225 av 16.11.2017 357 

Byutviklingskomiteen  358 

SV har ingen medlemmer i byutviklingskomiteen. Vara Trine Dønhaug skygger komiteen på vegne av 359 

bystyregruppen, deltar på storfraksjonsmøter og jobber med store byutviklingssaker. Politisk 360 

rådgiver Lena Jensen deltar på fraksjonsledermøter og andre møter med byråden om saker som skal 361 

drøftes i byutviklingskomiteen. Komiteen har hatt 13 møter i 2017 og behandlet 226 saker. 362 

5. Utadrettet arbeid 363 

Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, organisasjoner, 364 

interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs bystyrerepresentanter har jevnlig 365 

medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har personer og organisasjoner tatt initiativ 366 

til møter med SV på Rådhuset. 367 

Kontakt med bydeler   368 

Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet. Det er god 369 

kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker, i en rekke sentrale saker har bydelene vært 370 
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kontaktet. Og det har vært drøftinger og dialog. Ofte kan det bli kort tid og det er fortsatt et stort 371 

potensiale og det er ønske om ytterligere å forbedre dette samarbeidet.  372 

Kommunikasjonsarbeid 373 

Medieomtale i 2017 374 

Valgåret 2017 har vært et godt år for mediesynligheten til Oslo SV. I snitt har Oslo SV har 660 omtaler 375 

pr måned i 2017 (mot 436 i 2016 og 430 i 2015). Ikke overraskende var mye av omtalen konsentrert 376 

rundt valgkampen, og våre toppkandidater bidro mye til det. Men synligheten er god også resten av 377 

året. Gjennom byrådsposten på eldre, helse og sosiale tjenester, ordførervervet og aktive 378 

bystyrerepresentanter markerte SV seg sterkere i Oslo-politikken enn de foregående årene. 379 

Medieomtale Oslo SV tre siste år ifølge InterMedium: 380 

 381 

Våre profilers medieomtale i 2017: 382 

 383 
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Sosiale medier i 2017 384 

Ved utgangen av 2017 hadde facebooksiden til Oslo SV 4846 følgere. Dette var en økning fra 3866 385 

følgere ved utgangen av 2016 og 3214 følger ved utgangen av 2015. Vi har vært opptatt av å ha en 386 

aktiv side med et variert innhold av lenker, bilder, memer og video. Ved en del innlegg, spesielt i 387 

oppkjøringen til valget, brukte vi betalt spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk 388 

innlegg på Oslo SV side har en rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Men mange innlegg, særlig under 389 

valgkampen og i forbindelse med fremleggelse av Oslo-budsjettet for 2018, fikk langt større 390 

spredning. De mest vellykkede nådde opp mot 70.000. 391 

Rekkevidde for innlegg på Oslo SVs Facebook-side i 2017: 392 

 393 

Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Førstnevnte 394 

har 21.800 følgere (opp fra 17.400 i oktober 2016) og har den desidert største facebooksiden blant 395 

byrådene etter byrådslederen. Til sammenlikning har Lan Marie Berg 6500 følgere. Ordfører 396 

Marianne Borgen har drøyt 8.000 følgere (opp fra 6.400 i oktober 2016). 397 

Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 398 

2219 følgere (opp fra 1966 følgere i fjor) og en instagramkonto med 758 følgere (opp fra 455 følgere i 399 

fjor). 400 

Oversikt over tweet-visninger pr måned: 401 
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 402 

 403 

I tillegg til kanalene over har bystyregruppa ansvar for å vedlikeholde og oppdatere Oslo SVs 404 

internettsider jevnlig i samarbeid med Oslo SVs fylkessekretariat. Bystyremedlem Ivar Johansens 405 

blogg og aktivitet i sosiale medier følges dessuten av mange.  406 

Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer miljø-, klima og samferdselssaker, skole og gratis 407 

aktivitetsskole, tillitsreform og omsorg, saker knyttet til forskjeller og levekår, Tøyenløftet, barn og 408 

oppvekstvilkår og saker knyttet til kulturliv.  409 

6. Internt arbeid 410 

Gruppemøter og storfraksjonsmøter 411 

Gruppemøter avholdes jevnlig i forkant av bystyremøtene. I 2017 startet vi også opp med korte 412 

gruppemøter før storfraksjonsmøtene. Det har vært avholdt 14 gruppemøter i 2017. 413 

Gruppestyret bestod av Sunniva Eidsvoll- gruppeleder, nestleder Ivar Johansen og Marianne Borgen. 414 

Vara: Celia Lima. Gruppestyret har ansvar for budsjett, samt driften av bystyregruppa og sekretariat. 415 

Storfraksjonsmøter settes opp i forkant av komitémøtene og består av Ap, MDG og SVs 416 

representanter og varaer til de respektive bystyrekomiteene. I storfraksjonene møter også byråden 417 

og byrådssekretærene på de ulike områdene. Noen av byrådene har fagområder som er delt på ulike 418 

komiteer ansvarsområder, og de møter i flere storfraksjoner. Storfraksjonen er de tre 419 

byrådspartienes arena for å diskutere og avgjøre saker. 420 

Intern informasjon 421 

Alle bystyrets medlemmer og varamedlemmer har fått utdelt iPad fra Oslo kommune. All 422 

informasjon til gruppa foregår derfor elektronisk. Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut 423 

0

17500

35000

52500

70000

Januar Mars Mai Juli September November

Tweet-visninger

2017 2016



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                post@sv.no  
  42 

relevant informasjon til og mellom gruppas medlemmer. I tillegg deles en del informasjon på Oslo 424 

SVs hjemmeside, facebook-side og Oslo SVs nyhetsbrev. 425 

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 426 

Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året. Fra årsmøtet 2017 har Sunniva 427 

Eidsvoll både vært fylkesleder og gruppeleder. I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte 428 

bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets ulike arbeidsgrupper.  429 

Kontakten med Oslo SU  430 

Kontakt med SU skjer i arbeidet med politiske saker der det er relevant. Ordføreren har i 2017 hatt 431 

møter med Oslo SU. Bystyregruppa har som ambisjon å få på plass et mer kontinuerlig og mer 432 

konkret samarbeid om konkrete politiske saker. 433 

Kontakten med lokallagene 434 

Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte lokalpolitiske 435 

saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med medlemmer fra 436 

bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, for eksempel reguleringssaker og ankesaker. I 437 

tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene, som innledere til 438 

medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet. I valgkampen hadde bystyregruppa et 439 

tatt samarbeid med lokallagene.  440 

Kontakt med stortingsrepresentantene 441 

Bystyregruppas faste medlemmer har faste, ukentlige møter, «fredagsmøter», med ledelse i Oslo SV 442 

og Oslo SVs stortingsrepresentanter, fylkessekretær, byråden, byrådssekretærer og ansatte rådgivere 443 

i bystyregruppa. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske saker. 444 

Bydelsutvalgene og BU-forum   445 

Heidi Rømming, BU-representant i Nordre Aker, er koordinator for BU-forumet. Forumet var samlet i 446 

alt fem ganger gjennom året. 447 

 27.mars: BU-forum: Levekår og fattigdom 448 

 20.april: BU-gruppene til de tre byrådspartiene var invitert til fellessamling i bystyresalen 449 

vedrørende budsjett 2018. 450 

 8.juni: BU-gruppene til de tre byrådspartiene var invitert til fellessamling i bystyresalen 451 

vedrørende kommuneplanen. Eget formøte for SV-representanter. 452 

 18.oktober: BU-forum: Budsjett 2018. 453 

 15.nov:  SVs BU-representanter var invitert til innspillsmøte med tema eldrepolitikk ifm. med 454 

SVs programarbeid. 455 
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E-postlista osv-bu@sv.no har blitt brukt i varierende grad, men oppleves som nyttig verktøy for oss. 456 

Den gir gode muligheter for viktig samhandling og erfaringsdeling. 457 

Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene skjer i tillegg i stor grad gjennom direktekontakt 458 

mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med 459 

behandling av enkeltsaker.  460 

7. Representasjon i bystyret og bystyrekomiteer. 461 

Faste medlemmer 462 

 Gruppeleder; Sunniva Holmås Eidsvoll – medlem og fraksjonsleder i Samferdsels- og 463 

miljøkomiteen 464 

 Nestleder; Ivar Johansen- medlem og fraksjonsleder i Finanskomiteen 465 

 Ordfører; Marianne Borgen – medlem i Kultur- og utdanningskomiteen 466 

Varamedlemmer  467 

 1. varamedlem; Celia Tetu Lima - Vara til Kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 451 468 

16 560. E-post: celiatl.96@gmail.com 469 

 2. varamedlem; Gülay Kutal - Vara til helse – og sosial komiteen, Telefon: 926 04 778, E-post: 470 

kutgul@gmail.com 471 

 3. varamedlem; Trine Dønhaug - Vara til Samferdsel- og miljøkomiteen og skygger 472 

byutviklingskomiteen komiteen, Telefon: 481 75 523, E-post: trine.donhaug@oslobystyre.no 473 

 4. varamedlem; Andreas Tangen Borud, Vara til Kultur- og utdanningskomiteen, Telefon: 915 474 

97 704, E-post: andreas.borud@oslobystyre.no 475 

 5. varamedlem; Joakim Dyrnes - Vara til finanskomiteen, Telefon: 416 98 395, E-post: 476 

joakim.dyrnes@oslobystyre.no 477 

 6. varamedlem; Luca Dalen Espseth, Vara til Samferdsel- og miljøkomiteen, Telefon: 416 478 

16 745, E-post: Luca.espseth@gmail.com 479 

Etter endringer i byrådssammensetningen 19. desember 2017 gikk tidligere byrådssekretær 480 

Benjamin Endré Larsen inn i gruppa igjen som 4. vara, og Luca Dalen Espeseth gikk ut. 481 

8. Bystyregruppas sekretariat 482 

Frikjøptepolitikere:   483 

 Gruppeleder frikjøpt 100%: Sunniva Holmås Eidsvoll 484 

mailto:Luca.espseth@gmail.com
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 Ordfører: Marianne Borgen 485 

 Celia Lima; frikjøpt som politisk rådgiver i 20%-stilling 486 

Rådgivere:  487 

 Lena Jensen; fast ansatt politisk rådgiver i 100%-stilling    488 

 Jens Aas-Hansen; fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100%-stilling. Fordelt 80/20 489 

mellom bystyregruppen og fylkeslaget. 490 


