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Protokoll fra RS 2/2018 Oslo SV 
 

Dato:   Tirsdag 19. 06 2018 

Tid:   Kl. 18.00 

Sted:   Hagegata 22, 6. etg  

 

Delegater: 65 

Observatører: 5 

 

Lokallag Navn 

Alna SV (3) Håkon Ragnar Astrup 

  Ingrid Tungen 

  Sabahudin Seceragic 

Bjerke SV (2) Ingen 

Frogner SV (6) Karin Harnæs Hoel 

  Omar Samy Gamal 

  Ebba Boye 

  Celestina da Silva 

  Jostein Jacobsen 

  Børge Erdal 

Gamle Oslo SV (13) Stine Solvoll Navarsete  

  Stian A. Antonsen  

  Sarah L. Safavifard  

  Marianne Moltke-Hansen 

  Ørn Terje Foss 

  Bård E. Frantzen  

  Joakim Dyrnes  

  Sibel Thorsen-Hazir  

  Åsmund Strand Johansen 

Grorud SV (2) Ingen 

Grünerløkka SV (11) Jane Vogt Evensen  

  Ingrid Hødnebø 

  Mikkel Broen  

  Kristian Myhre  

Nordre Aker SV (6) Hanne Lyssand  
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  Elisabeth Koren  

  Kristin Benestad  

  Mons Lie 

Nordstrand SV (3) Birgitte Haug 

  Tedd Urnes 

  Asbjørn Rueslåtten 

Sagene SV (9) Astrid Rommerud 

  Gerd Vollset 

  Per Botolf Maurseth 

  Finn Hanstad 

  Kjetil Marstrander 

  Ole Jørgen Nyhagen 

  Hashem Jafari  

St. Hanshaugen SV (6) Jan Breivoll  

  Kjetil Bugge Kristoffersen 

  Siri Eritsland  

Stovner SV (2) Jacqueline Bergsmark 

Søndre Nordstrand SV (4) Guri Riksaasen 

   Finn-Egil Elster 

  Liv Jorunn Eriksen  

Ullern SV (2) Beate Bruun 

  Guro Berge 

Vestre Aker SV (3) Ingen 

Østensjø SV (6) Susana Escobar 

  Tom Rellsve 

  Åsne Skjelbred Refsdal 

  Hanne Eldby 

  Lars Bjarne Kristoffersen 

  Håkon Dreyer 

Studentlaget (2) Ingen 

Oslo SU (4) Mari Eriksen Nordeng 

BSG (3) Ivar Johansen 

  Sunniva Eidsvoll 

  Gülay Kutal 

FS (3) Carl Morten Amundsen 
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  Ola Skaalvik Elvevold 

  Karianne Hansen Heien 

Stortingsrepresentant (2) Kari-Elisabeth Kaski 

  Petter Eide 

    

Observatører Hans Petter Aas 

  Tarjei Helland 

  Anna Tresse 

  Inga Marte Thorkildsen 

  Celia Tetu Lima 

 

 

Sunniva Holmås Eidsvoll ønsket velkommen og åpnet møtet. 

 

Sak 08/18 Konstituering (Vedtakssak) 

Sunniva Holmås Eidsvoll la fylkesstyrets forslag om Kjetil Bugge Kristoffersen og 

Karianne Hansen Heien som ordstyrere og Ane Fidjestøl som referent. 

Vedtak:  Forslaget ble vedtatt. 

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra RS 1/18 (Vedtakssak) 

Vedtak:  Innkallingen, sakslisten og protokollen ble godkjent. 

Sak 09/18 Spørrehalvtime (Diskusjonssak) 

Taleliste: Jostein Jacobsen spurte og Ivar Johansen og Inga Marte Thorkildsen svarte. Hanne 

Lyssand spurte og Inga Marte Thorkildsen svarte. Tom Rellsve spurte og Åsmund 

Strand Johansen svarte. Karin Harnæs Hoel spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll og 

Hanne Eldby svarte. 

Sak 10/18 Utfordringer i ungdomsmiljøene i Oslo øst og sør (Diskusjonssak) 

Innledning ved John Roger Lund, leder av Oslopolitiets enhet øst. 

Taleliste: Inga Marte Thorkildsen, Petter Eide, Stian Antonsen, Ingrid Tungen, Sabahudin, Lars 

Kristoffersen, Guri Riksaasen, Børge Erdal, Bård Frantzen og Gülay Kutal. 

John Roger Lund svarte på spørsmål. 

Sak 11/18  Idrettsbehovsplanen (Vedtakssak) 
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Innledning ved Rina Mariann Hansen (Byråd for kultur, idrett og frivillighet), Sveinung 

Oftedal, (leder av Oslo Idrettskrets) og Hans-Petter Aas, (leder av Oslo og omegn 

friluftsråd). 

Taleliste: Hanne Lyssand, Hanne Eldby, Guri Riksaasen, Jostein Jacobsen, Beate Bruun, 

Elisabeth Koren og Kari Elisabeth Kaski. 

 Rina Mariann Hansen, Sveinung Oftedal og Hans-Petter Aas svarte på spørsmål. 

   

Sunniva Holmås Eidsvoll la frem fylkesstyrets forslag til uttalelse. 

Fristen for å fremme endringsforslag gikk ut lørdag 15. juni. Redaksjonskomiteen 

bestod av Åsmund Strand Johansen (leder), Hanne Lyssand og Guri Riksaasen. 
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Navn Linje Type 
endring 

Forslag Eventuell begrunnelse eller kommentar til 
forslaget. 

Redkoms innstilling Vedtak 

Tore 
Syvert 
Haga 

70 Tillegg Oslo SV ser også behovet for 
etablering av enkelte nye 
markastuer i nærheten av 
byggesonen i områder der dette 
mangler. Dette kan for 
eksempel skje ved en 
oppgradering av den 
kommunale Grønlihytta innafor 
Furuset/Lindeberg.  

Viktig med markastuer som ligg nært 
byggesonen og kan trekka folk inn i marka. 
Liastua ved Stovner er eit godt døme på 
dette, noko liknande manglar på 
Austmarkasida av Groruddalen. Grønlihytta 
ligg inne i behovsplanen (opprustning med 
vatn og slikt, samt etablering av trillestil), 
men burde vore høgare oppe. Alna SV har 
jobba med denne saken lenge, mellom anna 
fronta det i valkampen.  

Foreslås vedtatt. Innstillingen 
ble vedtatt. 

Tore 
Syvert 
Haga 

47 Endring Endra setninga til  I løpet av 
perioden skal det utredes ett 
nytt bad i Oslo sør og ett nytt i 
Hovinbyen som tar form sør i 
Groruddalen.. 

Viktig at bad kjem på plass der byutviklinga 
skjer. Manglar i kvart fall bad i Alna-delen av 
Hovinbyen.  

Foreslås vedtatt, men 
med en omformulering. 
Forslag til vedtak: "I løpet 
av perioden skal det 
utredes ett nytt bad i Oslo 
sør og Oslo vest. Det skal 
jobbes for at de private 
utbyggerne på Økern i 
Hovinbyen realiserer det 
regulerte badet så raskt 
som mulig." Begrunnelse: 
Det er regulert et bad 
nederst i Hovinbyen. Sten 
og Strøm har ansvaret for 
å bygge det badet. 
Behovet for bad er også 
stort i vest. Et slikt bad 
bør også utredes.  

Innstillingen 
ble vedtatt. 
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Ullern SV 
v/Beate 
Bruun 

31 Endring eksisterende idrettsanlegg, når 
det er mulig, framfor å bygge 
helt nytt. 

meningen kommer bedre fram Foreslås vedtatt. Innstillingen 
ble vedtatt. 

Ullern SV 40 Endring må fases ut snarest mulig det må presses fram en endring på et 
alvorlig miljøproblem 

Foreslås avvist. 
Begrunnelse: Vi ønsker 
alle å avvikle dette, men 
det er ikke mulig å gjøre 
dette snarest mulig. Vi vil 
ikke skape et inntrykk av 
at relativt nybygde baner 
skal avvikles. Avvikling 
kommer til å ta tid. 
Teksten som er foreslått 
fra fylkesstyret går 
allerede veldig langt og 
går vi for forslaget til 
Ullern under får vi til bra 
politikk på området. 

Innstillingen 
ble vedtatt. 
Forslaget 
ble avvist. 

Ullern 
ved BB 

40 Tillegg Oslo kommune må ha strenge 
driftsrutiner slik at 
gummigranulatet ikke kommer 
på avveie. 

miljø Foreslås vedtatt. Innstillingen 
ble vedtatt. 
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Ullern SV 
v/Beate 
Bruun 

59 Tillegg Oslo SV vil at vassdragene, 
elvedalen og de bynære 
friluftsområdene skal gis et 
strengere vern ved at det lages 
egne 
verneplaner/kommunedelplaner 
for bevaring og vern. Grønne 
områder står under et sterkt 
press i en storby som fortettes i 
stort tempo. Vernesoner på 
min. 50 meter må sikres der 
dette er mulig langs 
vassdragene. Verneplanene skal 
hindre utbygging i vernesonen, 
legge til rette for 
sammenhengende turveinett fra 
fjorden til Marka, åpne opp 
elveløp som går i kulvert og 
legge til rette for flere 
aktivitetsflater langs elvene slik 
at tilgjengelighet og brukbarhet 
av områdene for  barn og unge 
spesielt bedres.  

Elvene og bynære friområder har hatt lite 
fokus generelt, men er de friområdene som 
er mest tilgjengelig for mange og som stadig 
privatiseres. Vi viser til vårt forslag som ble 
vedtatt i Ullern SV 30.mai og er oversendt 
Oslo SV 

Foreslås oversendt til 
programkomiteen. 
Redaksjonskomiteen er 
usikker på omfanget av 
dette og ønsker at partiet 
skal bruke litt mer tid på å 
utrede dette.   

Innstillingen 
ble vedtatt. 

Beate 
Bruun 

58-
60 

Endring Flytte det som omhandler 
Marka til et samlet punkt  

Dette for å gi plass for utdyping av vernet av 
turveier langs vassdrag 

Foreslås avvist. Innstillingen 
ble vedtatt. 
Forslaget 
ble avvist. 
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Beate 
Bruun 

63 Endring byggesonen bindes sammen i 
neste periode, dvs 2023 

Byen er under press fra grunneiere og 
utviklere som vil privatisere bynære 
friområder og bredden langs elvene. Man 
har dårlig tid for å bevare de grønne 
områdene.Oslo SV bør gjøre dette til en 
viktig sak i rullering av kommuneplanen og 
som valgkampsak. 

Foreslås avvist. 
Begrunnelse: 2030 er et 
mål som gjør det 
nødvendig å trappe opp 
dagens innsats 
betraktelig. 2023 kan 
derfor bli et mål som kan 
bli for krevende å 
nå.Forslaget har også 
antakeligvis en kostnad 
på mellom 500 mill og 1 
mrd. Kr. 

Innstillingen 
ble vedtatt. 
Forslaget 
ble avvist. 

 

 

Taleliste: Beate Bruun, Åsmund Strand Johansen (replikk), Håkon Astrup, Siri Eritsland, Sunniva Holmås Eidsvoll (replikk), Hanne Lyssand.  

 Carl Morten Amundsen kom med en saksopplysning. 
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Vedtak: Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 19.06.2018 
 

 
 

Oslo SV vil prioritere bad, breddeidrett, bedre turveinett og barn og unge i neste rullering av 

behovsplan for idrett og friluftsliv. 

Forslag til ny behovsplan for idrett og friluftsliv for de neste ti årene blir lagt frem av byrådet til 

høsten. Den kartlegger behov for nye idrettsanlegg, turveier og friluftslivsområder for byens 

befolkning. Den forrige behovsplanen synliggjorde at Oslo mange steder har et stort underskudd av 

tilbud til barn og unge og at vi har lavest anleggsdekning i landet per innbygger. Denne kunnskapen 

har gjort det mulig for bystyreflertallet å starte arbeidet med å bygge flere anlegg og legge bedre til 

rette for turveier og skilting i Oslo-Marka.  Oslo SV ønsker å styrke dette gode arbeidet i forbindelse 

med den nye behovsplanen. 

Oslo SV legger vekt på å tilrettelegge for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrett og friluftsliv, 

uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller økonomi. Idretten og friluftslivet er felleskapsarenaer som 

gir grunnlag for gode liv. Fellesskapets ressurser må derfor brukes på en slik måte at det favner mer 

enn et lite mindretall. Oslo SV ønsker at bystyret skal vedta en behovsplan hvor man tilrettelegger for 

idrett og friluftsliv for de mange, og ikke for de få. 

Med SV i byråd har vi de siste årene fått til et stort og viktig løft for osloidretten. Vi har sørget for 

gjennomføring av mange planlagte prosjekter som hadde hopet seg opp før vi tok over. Særlig har vi 

prioritert flerbrukshaller, kunstgressbaner, nye bad på Stovner, Manglerud og Tøyen, rehabilitering 

av Romsås, Nordtvedt og Holmlia bad, samt nye ishaller på Jordal og Frogner. På friluftsfeltet har 

opprusting av infrastrukturen på øyene i Oslofjorden, skilting og opparbeidelse av turveier i Marka 

blitt prioritert. Noe av dette er allerede ferdig etablert, andre vil vi kunne nyte godt av om noen år. 

Oslo SV ønsker å gjøre det lettere for flere å delta i fellesskapet. Funksjonsnedsettelse, dårlig råd og 

mangel på tilgjengelig utstyr gjør at mange ikke får mulighet til å være med. Å tilrettelegge for 

aktiviteter der folk bor, som skilek i parker og utlånsordninger for idrettsutstyr bidrar derfor 

utjevnende. I tillegg er det et mål for Oslo SV å i bedre grad legge til rette for jenters deltakelse. Oslo 

SV vil prioritere vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg og i tillegg bygging av nye slik at 

dekningen følger befolkningsutviklingen. 

Idrett 

For Oslo SV er det viktig å ta vare på det vi har. Vi vil prioritere vedlikehold og heving av standard på 

eksisterende idrettsanlegg, når det er mulig, framfor å bygge helt nytt. 

Oslo SV prioriterer å bygge idrettsanlegg som legger til rette for idrettsaktiviteter for barn og unge og 

for breddeidretten, ikke først og fremst legge til rette for anlegg som oppfyller standarder for 

internasjonale konkurranser. Slik får vi råd til mer. I dag er anleggsdekningen svært knapp og vi vil 

derfor legge til rette for at anlegg skal kunne brukes til flere idretter, til forskjellige aktiviteter på 
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forskjellige tider av døgnet og brukes hele året i så stor grad som mulig. Dette innebærer belysning 

som gir mulighet for bruk på kveldstid utendørs, kunstgressbaner med undervarme eller mulighet for 

kunstis på vinteren og flerbrukshaller som også har arealer for dans og kampsport.  

Forurensning fra granulat på kunstgressbaner er et miljøproblem. Oslo SV mener at gummigranulat 

må fases ut på sikt og at Oslo må gå foran og bidra til utvikling av gode, miljøvennlig alternativer. 

Oslo kommune må ha strenge driftsrutiner slik at gummigranulatet ikke kommer på avveie. Ved 

rehabilitering og etablering av nye kunstgressbaner bør det der dette er mulig brukes miljøvennlig, 

nedbrytbart granulat eller være granulatfrie baner. 

Oslo SV vil lytte til innspillene fra idretten og bydelene i prioritering av anlegg. Oslo SV vil i perioden 

særlig prioritere rehabilitering av byens bad, flerbrukshaller, utendørs kunstisflater, 

basishaller/turnhaller, kunstgressbaner, friidrettsanlegg og skateanlegg, og vi vil prioritere prosjekter 

i områder av byen som har dårligst dekning. Anlegg nær kollektivknutepunkt, kan avlaste for større 

områder og ikke bare brukes av nærområdet. I løpet av perioden skal det utredes ett nytt bad i Oslo 

sør og Oslo vest. Det skal jobbes for at de private utbyggerne på Økern i Hovinbyen realiserer det 

regulerte badet så raskt som mulig. 

Oslo SV vil i tillegg til anlegg, avsatt til organisert idrett, passe på at det blir publikumstid på anlegg 

som egner seg for det og at det opparbeides løkker, ballbinger, nett, basket kurver og liknende som 

er fritt tilgjengelig for alle. 

Friluftsliv 

Friluftslivet i Oslo består i svært høy grad av egenorganisert aktivitet og blir i mindre grad enn 

idretten representert av organisasjoner og talspersoner. Samtidig er friluftsliv, som fotturer i skog og 

mark, den aktiviteten som flest Oslo-folk deltar i regelmessig. Oslo SV mener det trengs et løft for å 

få enda flere til å delta i friluftsliv og vil vi bidra til å styrke frivilligheten på dette området. Oslo SV 

ønsker derfor at det opprettes bydelsvise samarbeidsutvalg for friluftsliv (FSU) i alle bydeler etter mal 

fra de bydelsvise samarbeidsutvalgene for idrett. 

Oslo SV vil understreke at det viktigste bidraget til bevaring av Oslo-Marka er ved at flest mulig av oss 

bruker den. Vi vil fortsatt prioritere etablering av turveier i byggesonen, langs vassdrag og ved 

fjorden og samtidig sørge for at høyresidens forslag til aktivitetssoner ikke blir realisert. Oslo SV vil at 

Oslo skal være en mer aldersvennlig by hvor det skal oppleves enkelt å ha en aktiv fritid. Siden 

turveiene er et lavterskeltilbud som når de fleste brukergrupper er det viktig at hovedturveinettet i 

byggesonen bindes sammen innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen trappes opp. Oslo har 

noen av sine mest populære turveier langs vassdrag og der det er mulig ønsker vi å åpne vassdrag og 

etablere tilliggende turveier og stier. 

I Oslo har vi de siste tiårene tilrettelagt for friluftsliv i marka med skiløyper, badevannsområder, 

turveier og sportsstuer. Oslo SV mener det er viktig å sikre vedlikehold av denne infrastrukturen.  

Oslo SV vil i planperioden prioritere tilrettelegging og videreutvikling av avgrensede innfallsporter til 
Marka slik som Ulsrudvann, Sognsvann og Badedammen/Steinbruvann. Det er et mål for Oslo SV å 
redusere terskelen for deltakelse i friluftsliv og vi mener det bør være muligheter for lån av utstyr i 
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tilknytning til innfallsportene. Oslo SV ser også behovet for etablering av enkelte nye markastuer i 
nærheten av byggesonen i områder der dette mangler. Dette kan for eksempel skje ved en 
oppgradering av den kommunale Grønlihytta innafor Furuset/Lindeberg.  
 

Sørli gård som besøksgård vil være et flott bidrag til å få flere ut i Marka. Oslo SV vil derfor at Sørli 

gård skal være ferdig utviklet og i drift så tidlig som mulig i planperioden. 

De siste årene har det skjedd mye positivt på idrett og friluftslivsfeltet i Oslo. I den nye behovsplanen 

for idrett og friluftsliv vil Oslo SV fortsette satsinga på en politikk for de mange og ikke for de få.

 

Sak 12/18  Godkjenning av protokoll for årsmøtet 2018 (Vedtakssak) 

Protokollen ble sendt ut på epost. 

Arbeidsutvalget innstiller på at Elisabeth Koren (Nordre Aker) og Jonas Finnanger 

(Sagene) velges til å underskrive protokollen. 

Vedtak:  Protokollen ble vedtatt og Koren og Finnanger ble valgt til å skrive under protokollen. 

Sak 13/18  Eventuelt (Diskusjonssak) 

  Ingen saker under eventuelt. 

 

Møtet ble hevet kl. 21.00. 


