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Sak 7 Politisk plan for byrådsperioden  

Om planen 

Denne planen er underordnet Oslo SVs program og arbeids- og organisasjonsplan. Planen er en 

prioriteringsliste over de viktigste politiske satsingene Oslo SV skal arbeide med så lenge vi deltar i 

byråd i valgperioden frem til 2019, og den revideres på hvert årsmøte. Formålet med planen er ikke å 

legge begrensning på partiets politiske arbeid, men å utgjøre en felles forståelse av hva som har 

høyest prioritet. Rapportering på sakene i planen inngår i bystyregruppas beretning til årsmøtet. 

Hovedbudskap 1 

I tråd med SVs politiske strategi, vedtatt i arbeids- og organisasjonsplanen i landsstyret, skal Oslo SV 2 

løfte fordeling og miljø øverst i vårt politiske budskap frem mot lokalvalget i 2019. Dette er to brede 3 

saksfelt hvor SV står for synspunkt som en svært stor del av befolkningen deler. SV er et feministisk 4 

parti og feminisme og kvinnekamp er en naturlig del av vårt budskap om fordeling. 5 

I tillegg skal Oslo SV løfte oppvekst og kunnskap som et hovedsaksfelt, siden det er her vi har byråden 6 

og her vi gjennomfører et av våre hovedkrav fra valgkampen i 2015, gratis aktivitetsskole. 7 

Prioriterte enkeltsaker 8 

SV fikk betydelig gjennomslag i byrådsforhandlingene etter valget i 2015, og vi skal gjennom vårt 9 

politiske arbeid særlig sørge for at det som er viktigst for oss i plattformen gjennomføres. De 10 

prioriterte sakene som er nevnt her er de sakene i byrådsplattformen vi skal ha særlig vekt på å følge 11 

opp. 12 

Oslo SV skal utenfor vårt eget byrådsområde prioritere å gjennomføre følgende i perioden: 13 

 Tillitsreform: Å endre kulturen i kommunal velferd, slik at den bygger på aktiv medvirkning og 14 

god kunnskapsbasert praksis, der forskning, fagfolks erfaring og innbyggernes kunnskap om 15 

seg sjøl er likeverdige byggesteiner 16 

 Heltidskultur i kommunen: Oslo kommune skal som arbeidsgiver ha hele og faste stillinger 17 

som hovedregel. 18 

 Kamp mot utvidelse av E18 Vestkorridoren. 19 

 Ny T-banetunnel. 20 

 Trikk over Tonsenhagen. 21 

 Gratis kollektivtransport for skoler og barnehager utenom rushtiden. 22 

 Bilfritt byliv, både i sentrum men også i folk sine nabolag. 23 

 Ren og trygg luft: Lav- og nullutslippssoner, tids- og miljødifferensierte bompenger. 24 

 Fortetting med god bokvalitet rundt kollektivknutepunkter. 25 

 Redusere biltrafikken med 20%. 26 

 Styrke Oslo musikk- og kulturskole. 27 

 Kommunale og ikke-kommersielle utleieboliger. 28 

 Sykkelsatsning og lokale sykkelløsninger, også i ytre by 29 
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 Tiltak mot voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 30 

 Bedre mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere som kommer til Oslo. 31 

 Arbeide for å bedre bomiljøene i områder med særlige levekårsutfordringer. 32 

 Avkommersialisering av kommunens velferdstjenester. 33 

 Oppfølging av Tøyenløftet. 34 

Prioriterte satsinger innen oppvekst og kunnskap 35 

SV har byråden innen oppvekst og kunnskap. Dette inkluderer viktige områder som barnehager, 36 

skoler, voksenopplæring, barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjoner. 37 

Noe av det viktigste vi skal gjøre er å utvide det profesjonelle og faglige handlingsrommet i skolen. 38 

Oslo SV skal bidra til å løfte diskusjoner om verdier, barne- og læresyn, profesjonelt handlingsrom, 39 

åpenhet, skolebasert utvikling, og elevmedvirkning, og dermed bidra til en kulturendring og til å 40 

flytte makt nedover. 41 

Oslo SV skal prioritere følgende konkrete tiltak i perioden: 42 

Hovedprioritering: 43 

 Sikre bedre grunnfinansiering av skolen 44 

 Flere og kvalifiserte lærere; sikre at alle elever i Osloskolen blir sett ved å sikre SVs 45 

lærernorm på skolenivå. 46 

 Utvide Oslos barnereform med gratis aktivitetsskole videre, og innføre flere pilotprosjekt 47 

med samarbeid kulturskolen/AKS 48 

Andre prioriterte tiltak: 49 

 Oppnå målet om bygging av 3000 barnehageplasser 50 

 Utvide programmet Nye Familier til hele byen og jobbe for en styrking av jordmortjenesten i 51 

bydelene 52 

 Utvikle grensesettingskurs på ungdomsskolen, der deler av opplegget er kjønnsdelt. 53 

 Få i gang forsøk med alternative vurderingsformer og andre måter å organisere 54 

leksearbeidet. 55 

 Etablere forsøk med skolematordninger. 56 

 Fjerne stykkprisfinansieringa og endre finansieringsmodellen i videregående skole. 57 

 Fortsette styrkingen av yrkesfagene i tråd med tiltak i Yrkesveien 58 

 Styrke arbeidet mot mobbing og for et trygt og utviklende skolemiljø blant annet gjennom 59 

kompetanseheving hos ansatte i, barnehager og aktivitetsskoler. 60 

 Øke kompetansen i både den sosialpedagogiske og yrkesrettede rådgivningstjenesten i 61 

Osloskolen 62 

 Sikre elevene i barne- og ungdomsskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag innenfor 63 

dagens timetall. 64 

 Sikre en bedre voksenopplæring, ved blant annet å utvide tilbud som Helsfyr-modellen  65 
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Prioritert utviklingsarbeid: 66 

 Barnehjernevernet: Folkehelsesatsing med særlig vekt på tidlig avdekking av sosiale forhold 67 

som kan skade barns utvikling, herunder vold, omsorgssvikt og overgrep, og sikre hjelp som 68 

ivaretar barnas trygghet og helse. 69 

 «Oslohjelpa»: Styrking av arbeidet med barn og unges psykiske helse, gjennom tverrfaglige 70 

lavterskeltilbud der barn og unge oppholder seg, i tett samarbeid med 71 

spesialisthelsetjenesten (etter modell fra bl.a. Stangehjelpa og Glasshusmodellen i Nordre 72 

Aker). Jobbe for at bemanningsnormen for helsesøstre oppfylles på den enkelte skole 73 

 Mitt Liv: Forsterke arbeidet med Mitt Liv i barnevernet og på barnevernsinstitusjonene, som 74 

skal sikre at barnevernet utvikles basert på kunnskap fra barn og unge selv. 75 


