Protokoll fra RS 3/2018 Oslo SV
Dato: Tirsdag 18. 09 2018
Tid: Kl. 18.00
Sted: Hagegata 22, 6. etg
Delegater:
Observatører:
Alna SV (3)
Bjerke SV (2)
Frogner SV (6)

Gamle Oslo SV (13)

68
6
Ingrid Tungen

Elisabeth Koren

Gunnell Erika Sandanger

Magne Refsnes

Ingen

Kristin Benestad

Esameil Akbari

Christian Børs Lind

Karin Harnæs Hoel

Nordstrand SV (3)

Tedd Urnes

Karin Beate Theodorsen

Sagene SV (9)

Gerd Vollset

Aud Grandaunet

Bjørn Halvorsen

Thor Sannæss

Mari Lund Arnem,

Celestina da Silva

Per Botolf Maurseth

John Henry Knudseth

Finn Hanstad

Stine Solvoll Navarsete

Kjetil Marstrander

Stian A. Antonsen

Jonas Finnanger

Martine Melgård

Bettina Bentsen

Sarah L. Safavifard

St. Hanshaugen SV (6)

Eivind Digranes

Jan Breivoll

Linn Helmich Pedersen

Kjetil Bugge Kristoffersen

Magnus Stensaker

Siri Eritsland

Marianne Moltke-Hansen

Anniken Gurijordet

Ørn Terje Foss

Stovner SV (2)

Steinar Heldal
Anne Ragna Sann
Grorud SV (2)

Ingen

Grünerløkka SV (11)

Eirik Lindebjerg

Karen Golmen
Tore Lundt

Søndre Nordstrand SV (4)

Bård E. Frantzen

Erlend Tynnings Larsen
Finn-Egil Elster
Sania Salles Haugen

Ullern SV (2)

Ingrid Hødnebø

Beate Bruun
Guro Berge

Mari Arntzen Østvoll

Vestre Aker SV (3)

Ingrid Kviberg

Maiken Sætran Lium

Østensjø SV (6)

Tom Rellsve

Mikkel Broen

Lars Bjarne Kristoffersen

Anna Garcia

Ivar Melbye

Bjørg Ofstad
Nordre Aker SV (6)

Ane Granli Kallset

Studentlaget (2)

Bernt Sverre Mehammer
Hanne Lyssand

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Silje Høgelid
Mirjam Kammler

Oslo SU (4)

oslosv.no
oslo@sv.no

Mari Eriksen Nordeng

BSG (3)

Marianne Borgen

FS (3)

Stortingsrepresentant (2)

Observatører

Abby Fahad

Sunniva Eidsvoll

Jostein Jacobsen

Celia Tetu Lima

Nadya Tahir

Carl Morten Amundsen

Omar Samy Gamal

Ola Skaalvik Elvevold

Jens Aas-Hansen

Arvinn Gadgil

Marian Hussein

Ingen

Sak 14/18

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra RS 2/18 (Vedtakssak)
Protokollen finner du her.

Vedtak:

Innkallingen, sakslisten og protokollen ble godkjent.

Sak 15/18

Konstituering (Vedtakssak)

Vedtak:

Arvinn Gadgil og Gunnell Sandanger ble valgt til ordstyrere og Ane Fidjestøl ble valgt
til referent.

Sak 16/18

Spørrehalvtime (Diskusjonssak)
Inga Marte Thorkildsen redegjorde for varslingssaken mot byrådet.

Taleliste:

Jostein Jacobsen, Steinar Heldal og Bjørg Ofstad spurte og Sunniva Holmås Eidsvoll
svarte. Marian Hussein og Stian Amadeus Antonsen spurte og Sunniva Holmås
Eidsvoll og Hanne Lyssand svarte.

Sak 17/18

Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019 (Diskusjonssak)
Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, innledet om Oslos innsats
for å kutte klimagassutslippene med 95% innen 2030.
Eirik Lindebjerg, koordinator for WWFs internasjonale arbeid mot plast i havet,
innledet om utfordringene med plastforurensning og hva Oslo kan gjøre.
Sian Ambrose, Ruter, innledet om arbeidet med nullutslipp i kollektivtransporten og
hvordan kollektivtilbudet i Oslo kan styrkes de neste fire årene.

Taleliste:

Tom Rellsve, Erlend Tynning Larsen, Finn Egil Elster, Karin Harnæs Hoel, Bernt Sverre
Mehammer, Omar Samy Gamal, Anne Ragna Sann og Mirjam Kammler.
Lindebjerg, Ambrose, Sørensen og Eidsvoll svarte på spørsmål.

Sak 18/18

SVs kommuneplattform for valget 2019 (Landsstyressak)
Carl Morten Amundsen innledet om forslaget til en kommunalpolitisk plattform.
Sunniva Eidsvoll la frem redaksjonskomiteens innstilling.

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

oslosv.no
oslo@sv.no

Taleliste:

Tom Rellsve, Carl Morten Amundsen (replikk), Bjørn Halvorsen, Gülay Kutal, Tom
Rellsve.

Følgende forslag skal behandles av landsstyret
Forslag Navn

Linje Type

Forslag

1

Gülay Kutal

9

Endring

Endre "En politikk for de mange." til
"Dette var en politikk for de
mange."

Avvist

2

Frogner SV

14208

Tillegg

Generelt innspill til kapitelet: Det
må være et mål at alle skal kunne
delta i arbeidslivet, uavhengig av
funksjonsevne. Viktigheten av
inkludering og tilrettelegging må
vektlegges.

Oversendes
komiteen
sammen med
forslag 19-42

3

Anne Ragna
Sann

24-25 Stryk

Det er tid for forandring.

4

Gülay Kutal

26

Endre "Mennesker – ikke markeder"
til "Mennesker - ikke profitt!"

Endring

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Begrunnelse eller
kommentar

Mye svada i dette
avsnittet. Verst er den
setningen som foreslås
støket. For Obamainspirert! Dessuten er
det jo forandringene
under
markedsliberalismen
som er mye av
problemet.

oslosv.no
oslo@sv.no

Innstilling

Vedtatt

Avvist

5

Sunniva, Carl 27-34 Endring
Morten og
Kari
Elisabeth

Vi tror på politikken og på
folkestyret. Vi vil ikke overlate
menneskene til markedet.
Markedsløsninger fører til større
forskjeller mellom folk - forskjeller i
frihet over egne liv. En raus
velferdsstat, bygd opp gjennom
folkestyre og folkelige bevegelser, er
en forutsetning for et samfunn med
små forskjeller. Det er fortsatt store
uløste oppgaver i velferden, vi må
ha nok ansatte på jobb, i skolen,
barnehagen og sykehjemme og vi
må gi de tillit. Vi må ha en skole som
ser alle barna og en eldreomsorg
som tilpasser seg de eldres behov.
Konkurranseutsetting og
privatisering er ansvarsfraskrivelse.
Å overlate de store fellesoppgavene
til markedet er å gi makten til de
pengesterke. Et demokratisk
samfunn med små økonomiske
forskjeller skaper fellesskap og
frihet for alle. Vi skal ikke la
markedet få innflytelse over
velferdsoppgavene - over helse,
skole og omsorg.

6

Gülay Kutal

33

Tillegg

Vi får bedre offentlige tjenester når
vi har tillit og lytter til de ansatte...

7

Tom Rellsve

46

Tillegg

".. i offentlig regi, eventuelt supplert
med ideelle aktører"

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Vedtatt

Vi er for TILLIT og
TILLITSBASERT LEDELSE

oslosv.no
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Vedtatt

Vedtatt

8

Kari
Elisabeth,
Carl Morten
og Sunniva

73-76 Endring

Klimaendringene er i gang og
rammer land og befolkning i sør
aller hardest. Også i Norge merker vi
nå konsekvensene for våre
lokalsamfunn. I Norge fører
klimaendringene til mer
ekstremvær, mer flom, mer
styrtregn, tørke og ras. Behovet for
investeringer i forebyggende tiltak
og lokale tilpasninger vil øke
framover. Vi må ta klimaendringene
på alvor. Det haster å redusere
klimagassutslippene og bli
uavhengige av olje, kull og gass.

9

Tom Rellsve

78

Endring

"Regjeringen kutter for lite i
klimautslipp"

Det kuttes tross alt noe

10

Tom Rellsve

79

Endring

"...satse på kollektivtransport"

Det er transport og ikke Vedtatt
trafikk det skal satses på

11

Tom Rellsve

87

Endring

"Klimaproblemet må også løses
lokalt"

12

Kari
Elisabeth,
Sunniva og
Carl Morten

87

Endring

Endre “Klimaproblemet må løses
lokalt.” til “Klimaendringene er et
globalt problem, men mange av
løsningene finnes i kommunene.”

De største
Avvist til
utfordringene/oppgave fordel for
ne er globale, men både forslag 12
skader og nødvendige
tiltak er også lokale
Vedtatt

13

Kari
Elisabeth,
Sunniva og
Carl Morten

88

Endring

Endre “og omstille lokalsamfunnet”
til “bygge ut kollektivtrafikken.”

Vedtatt

14

Carl Morten, 88-89 Endring
Sunniva og
Kari
Elisabeth

Endre “Det må bli lettere for folk å
ta miljøvennlige valg, men de store
miljøutfordringene kan ikke løses
individuelt.” til “Det må bli lettere
for folk å ta miljøvennlige valg, det
er politikkens oppgave.”

Vedtatt

15

Anne Ragna
Sann

Hver kommune må ta ansvar for at
plast og annet avfall blir sortert og
gjenbrukt,...

94-95 Endring

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Vedtatt

Vanskelig å kildesortere
forsøpling..

oslosv.no
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Vedtatt

Vedtatt

16

Sunniva, Carl 98-99 Endring
Morten og
Kari
Elisabeth

Legge til årlige og klimabudsjetter
slik at det blir: “Kommuner og
fylkeskommuner må ha
forpliktende, ambisiøse og årlige
klimaplaner eller klimabudsjetter
som følges opp med årlige
klimaregnskap.”

Vedtatt

17

Tom Rellsve

99

Tillegg

"...ambisiøse klimaplaner med
tilhørende klimabudsjett som følges
opp..."

Avvist til
fordel for
forslag 16

18

Carl Morten, 99
Kari
Elisabeth og
Sunniva

Tillegg

Kollektivtransport må prioriteres og
bygges ut. (For å gjøre offentlig
transport….)

Vedtatt

Forslag som skal behandles av kommunevalgkomiteen
Forslag

Navn

Linje

Type

Forslag

19

Tom Rellsve

123124

Endring

"...manglende tillit til tjenester som
leveres."

20

Anne Ragna
Sann

131

Tillegg

Det er udemokratisk og dyrt for
kommunene som må organisere
egne avdelinger for anbud og
kontroll.

21

Tom Rellsve

153

Endring

"...redusert arbeidstid med
utprøvinger av 6 timers
normalarbeidsdag

22

Tom Rellsve

189

Endring

Telemarksmodellen og
Oslomodellen er gode
utgangspunkter ...."

23

Tom Rellsve

199

Endring

"Stille krav til arbeidsforhold og
miljøeffekter ved offentlige innkjøp"

24

Anne Ragna
Sann

205

Endring

Sykehjem bør ha eget kjøkken slik at Vanskelig å sikre at
syke og eldre sikres apetittvekkende eldre har matlyst, men
og næringsrik mat.
matlysta kan stimuleres
med god og
apetittvekkende mat.

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Eventuell begrunnelse
eller kommentar til
forslaget.
Det er ikke manglende
tillit til de som jobber!
Anbudregimet skaper
større byråkrati, mens
argumentene for
privatisering og anbud
går på innsparing og
effektivisering.
Mål om 6 t er for
upresist

oslosv.no
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Innstilling

Oversendes
komiteen
som innspill
til del 2 av
kommunevalgplattformen.

25

Anne Ragna
Sann

206

Endring

Nåværende setning erstattes med:
Fremme prosjekter i
hjemmetjenesten og på sjukehjem
for å redusere medisinbruk blant
eldre.

26

Anne Ragna
Sann

208

Endring

Bygge ut fiberoptiske kabler i
kommunene

27

Anne Ragna
Sann

234

Tillegg

Dette innebærer krav om lukka
merder.

28

Tom Rellsve

279

Tillegg

"Pålegge offentlige utbyggere og
forhandle med private utbyggere
om..."

29

Frogner SV

294328

Tillegg

Generelt til kapittelet: Bør også ha
med punkter om rasisme,
funksjonsnedsettelse etc.

30

Frogner SV

294328

Tillegg

Bra på likestilling, men integrering,
kamp mot rasisme må også inn.

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

"Velferdsteknologi"
innebærer ofte trådløse
nett som virker
helsenedbrytende.
Utallige
forskningsrapporter
påviser stressreaksjoner
i cellene, større
krefthyppighet og
mange plagsomme
symptomer ved slik
teknologi. Her bør SV
vise en føre-var
holdning.
Overmedisinering er et
stort problem i
eldreomsorgen.
Medisiner blir ofte brukt
for å roe ned eldre som
er krevende for
personalet. Nok tilsatte
og aktivitetstilbud for de
eldre kan avhjelpe mye.
Fiber kan være så
mangt, men jeg antar at
det menes kabling.
Kravene er urealistiske
for åpne merder i
fjordene.
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31

Frogner SV

Ikke
Tillegg
presis
ert

32

Gülay Kutal

328

Tillegg

33

Anne Ragna
Sann

351

Endring

Gratis barnehageplass fra fylte 2 år

34

Gülay Kutal

352

Endring

Endre fra "Sikre lav egenbetaling på
skolefritidsordning" til "Gratis
skolefritidsordning"

35

Frogner SV

354

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

En av de viktigste forutsetningene
for det norske velferdssamfunnet er
et omstillingsdyktig privat
næringsliv, som ikke bare gir gode
lønns- og pensjonsforhold, men i økt
grad av medbestemmelse for å
møte utenlandsk konkurranse. SV
bør fronte arbeidslivspolitikk også
lokalt, med utgangspunkt i
styringsmodeller som gir
arbeidstakere mer innflytelse over
egen hverdag.
Varehandel/reparasjoner, bygg- og
anleggsvirksomhet og industri står
for omlag 750000 arbeidsplasser i
Norge. Disse arbeidsplassene er
blant de viktigste bidragsyterne til
kommunenes økonomi, hvor omlag
40% er skatteinntekter.

Det er viktig at SV
markerer at vi følger
med på privat sektor
også, også i positiv
forstand. Det er omlag
200.000
industriarbeidere i
Norge som bidrar til en
betydelig verdiskapning,
som ligger til grunn for
nettopp kommunale (og
andre) arbeidsplasser
over hele landet.
Frogner SV mener dette
må komme klart frem i
en politisk strategi for
kommune og
fylkestingsvalget 2019.
Vi kan begrunne dette
sterkere på repskapet men industri/privat
næringsliv er jo en helt
nødvendig i all
kommunal virksomhet.
Vi mener dette mangler
i det fremlagte forslaget
til plattform.
Vil komme alle kvinner,
men særlig
minoritetskvinner til
gode
Tidlig barnehagestart
kan gjøre barn utrygge,
særlig i store
barnehager. Bedre å
oppmuntre til at alle
barn over 2 år kommer i
barnehage.

Kulepunkt 354 ønsker vi skal lyde:
"Sørge for at lekser kan gjøres på
skole."

oslosv.no
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36

Frogner SV

385400

Tillegg

Generelt innspill til kapitelet: For at
vi skal kunne ha et deltagende
demokrati må grunnleggende
aspekter som tilgjengelighet være
tilstede. Stemmelokaler og andre
demokratiske arenaer må være
universielt utformet og tilrettelagt
for at alle skal kunne delta.

37

Gülay Kutal

400

Tillegg

Sikre tolk eller informasjon på andre
språk der representasjon fra folk
med minoritetsbakgrunn er
avgjørende.

38

Tom Rellsve

400

Tillegg

"...med mulighet for reell
involvering."

39

Tom Rellsve

401

Tillegg

Eget avsnitt i Del 2 lokal valgkamp,
med overskrift Eldre, og ikke som
nå, der dette er avspist med to
punkter under overskriften Arbeid
og velferd.

Oslo Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Personer over 60 år
utgjør mer enn en
fjerdedel av alle
stemmeberettigede ved
valget i 2019, og at
nesten hver femte
velger er over 67 år. Ved
forrige valg hadde
aldersgruppen 67-79 år
den høyeste
valgdeltakelsen av alle
aldersgrupper. En
undersøkelse fra
Statistisk sentralbyrå
(SSB) etter valget i 2015,
viste at eldre var mer
opptatt av kommuneog fylkespolitikk enn
yngre aldersgrupper.
Ingen grunn til å
overlate temaet til Ap
og FrP som uansett vil
prioritere det.
Medieoppslag viser
dessuten at medlemmer
i Fagforbundet går over
fra Ap til SV og Rødt

oslosv.no
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40

Anne Ragna
Sann

402403

Tillegg

SV søker allianser med
organisasjoner som vi deler politiske
mål med, spesielt fagbevegelsen,
miljøbevegelsen og
kvinnebevegelsen.

41

Tom Rellsve

406

Tillegg

"...Fagforbundet, men også andre
deler av fagbevegelsen er viktige
allierte."

42

Gülay Kutal

Uten Tillegg
linjen
r.

Foreslår at kommunevalgkomitéen
utvides med et medlem med
minoritetsbakgrunn.

Jeg finner det underlig
at et parti som kaller seg
feministisk ikke nevner
kvinnebevegelsen som
alliansepartner. Det er
mange felles
saksområder nevnt i
kapitlet om likestilling,
f.eks ble de første
krisesentrene opprettet
av aktive i
kvinnebevegelsen.

Forslag til
sammensetting av
kommunevalgkomitéen.
Det står i vedtektene
våre at vi skal tilstrebe å
ha minst en med
minoritetsbakgrunn i
alle våre utvalg og
komiteer.

Vedtak:

Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt uten endringer.

Sak 19/18

Eventuelt (Diskusjonssak)
Ingen saker under eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 21.00

Oslo Sosialistisk Venstreparti
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