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Nr Ditt navn fra til Type endring Ditt forslag Eventuell begrunnelse / kommentar Innstilling 

1 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

2 
 

Stryk "Barn og unge skal , uavhengig av 
foreldrenes bakgrunn, få like ... [..]" Stryke 
"foreldrenes". 

Mer inkluderende. Vedtas 

2 Benjamin Endre 
Larsen 

5 
 

Endring Endre "tradisjonelle" til "begrensende" Problemet er ikke at de er tradisjonene, men at de 
begrenser livsutfoldelsen. 

Vedtas 

3 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

5 7 Endring …. fellesskolen skal fremme selvstendighet 
og solidaritet gjennom deltakelse. Gjennom 
læring og lek skal barna kunne tilegne seg 
ulike fagfelt, … 

Begrunnelse: For å fremheve eleven som den aktive 
og læreren som tilrettelegger og veileder. 
Undervisning er lærerens del av læreprosessen 

Avvist 

4 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

13 
 

Endring ... blir sett av trygge voksne. Vi må også 
videreutvikle... 

Begrunnelse: Fint om barna blir sett av flere enn "en 
trygg voksen"... og forslag til liten forkortelse. 

Vedtas 

5 Guro Gravem 
Johansen 

15 17 Endring Når vi øker bemanningen i barnehagen og 
voksentettheten i skolen, vil pedagoger og 
fagarbeidere få mulighet til å gjøre en enda 
bedre jobb, og vi legger til rette for at alle 
barn og elever blir sett og fulgt opp i egen 
utvikling. 

Intensjonen er god. Men sjølv om vi ønsker å jobbe 
for det, kan verken lærarar eller politikarar, spesielt 
ikkje politikarar, nokon gong garantere ein 
automatikk i at alle elevar blir sett og fulgt opp. Vi 
kan berre legge så godt som mogleg til rette for det, 
noko som også er intensjonen i forslaget, nemleg ved 
å auke bemanninga.  

Vedtas 

6 Vestre Aker SV 22 24 Endring mangfoldet i Oslos barnehager og skoler gir 
et godt utgangspunkt for å fremme 
demokratisk utvikling. Mangfoldet skal 
betraktes som en positiv ressurs og tas 
aktivt i bruk i det daglige arbeidet. Dette vil 
gjøre barnehager og skoler til enda bedre 
utviklings- og læringsarenaer for alle barn 
og unge. 

Kapitlet omfatter både barnehage og skole, og i 
rammeplanen for barnehager legges det stor vekt på 
mangfold som ressurs. Mange, ikke minst 
barnehageansatte, vil reagere på at avsnittet bare 
handler om skole. I forslaget vårt har vi derfor 
unngått ordet "elev", skrevet "barnehager og skoler i 
Oslo" i stedet for "osloskolen", og "det daglige 
arbeidet" i stedet for "undervisningen". 

Vedtas 
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7 Guro Gravem 
Johansen 

23 
 

Stryk Stryke setninga "Elevmangfoldet skal 
betraktes som en positiv ressurs og tas 
aktivit i bruk i undervisningen." 

Det er bra at vi omtalar mangfold som ein positiv 
ressurs, men den gjeldande setninga er problematisk 
på mange måtar. For det første er det ei sterk politisk 
føring av pedagogikk å bruke ordet  "skal", noko eit 
politisk parti skal vere forsiktig med. For det andre 
kan det verke som at vi meiner at elevars ulikheit 
(kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, handicap) skal 
fremmast i klasserommet, som ein del av 
pedagogikken. Forskning understreker at elevar lett 
føler seg stigmatiserte og negativt belasta av å bli 
pålagt å "representere" identitet i tide og utide, når 
velmeinande lærarar gjer eit poeng av til dømes 
familien sitt etniske opphav i klasserommet. Dette er 
det som kallast ”tokenism”: uønska framheving av og 
merksemd rundt identitetsaspekt, som kanskje ikkje 
er elevens identitet i utgongspunktet. Som parti må vi 
ikkje ta til orde for å misbruke "elevmangfold" til å 
påføre elevar eit ansvar for representere bestemte 
identitetar som dei ikkje har bede om, og som 
kanskje til og med motverkar sosialt samhøyre i ein 
klasse.   

Avvist, til fordel 
for forslag 6 

8 Vestre Aker SV 25   Tillegg Samiske barn og unge, barn som bruker 
tegnspråk og barn med andre morsmål enn 
norsk og samisk gir barnehager og skoler 
gode muligheter for å fremme interessen 
for å lære nye språk. Disse mulighetene bør 
brukes for å gi alle barn og unge viktige 
impulser og for at de som føler seg utenfor, 
skal få oppleve at språket/språkene de 
lærer i tillegg til norsk er viktige.  Siden  
2019 er FNs år for urfolksspråk, vil SV I 
kommende periode særlig rette 
oppmerksomheten mot å skape interesse 

Vi foreslår dette tillegget både for å integrere det 
samiske bedre i innledningen og for å nevne de andre 
gruppene med lovbestemmelser knytta til 
språkopplæring. Vi mener tillegget om samiske barn 
som er kommet inn i siste programforslag, virker 
påklistra. Kapitlet er dessuten mangelfullt når det 
gjelder barn og unge med andre morsmål enn norsk, 
og tegnspråk er ikke nevnt i det hele tatt. Vi følger 
opp dette innledende avsnittet med forslag til 
kulepunkter i underkapitlene om barnehage, 
grunnskole og videregående opplæring. Med SV som 
ansvarlig for utdanningssektoren kan vi ikke ha et så 

Avvist 
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for samisk språk. Det er også viktig med en 
helhetlig plan for kommunens arbeid for 
med å oppfylle de forpliktelsene overfor 
samiske barn og unge som er nedfelt i 
Opplæringsloven og i 
samarbeidserklæringen mellom kommunen 
og Sametinget. Samtidig vil vi arbeide for at 
de lovbestemte rettighetene til 
tegnspråkbrukere og elever med andre 
morsmål enn norsk og samisk ivaretas på 
best mulig måte. 

dårlig program på dette området. Vi beklager at vi 
ikke fikk gjort godt nok arbeid med dette i første 
runde. 

9 Vestre Aker SV 30 
 

Tillegg Oslo trenger flere lokale tilbud for barn og 
unge. Et bedre fritidstilbud vil styrke byens 
oppvekstmiljø og forebygge utenforskap. 
Gode fritidsarenaer for barn og ungdom er 
særlig viktig i utsatte byområder. 

Kapittelet God oppvekst, skole og utdanning til alle 
inneholder lite om oppvekst utover barnehage, 
grunnskole, AKS og VGO. Kapittelet trenger et mer 
helhetlig preg. Fritidstilbud bør nevnes i innledningen 
til kapitlet, og vi står fast på tidligere innspill om at 
fritidstilbud for barn og unge må synliggjøres med et 
kort underkapittel. Se forslag med begrunnelse etter 
l. 251.  

Avvist 

10 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

30   Endring Linje 30: Istedenfor «SV vil arbeide for at 
Oslo skal oppfylle sine forpliktelser overfor 
samiske barn som nedfelt i opplæringsloven 
og i samarbeidserklæringen mellom 
kommunen og Sametinget.»: «SV vil arbeide 
for at Oslo skal oppfylle sine forpliktelser 
overfor minoritetsspråklige barn som 
nedfelt i opplæringsloven, og overfor 
samiske barn som nedfelt i opplæringsloven 
og samarbeidserklæringen mellom 
kommunen og Sametinget.» 

  Avvist 
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11 Vestre Aker SV 30 41 Stryk  Disse linjene strykes, innholdet foreslås inn 
andre steder 

Vi foreslår innholdet inn andre steder, slik at det blir 
bedre integrert i helheten enn slik det står her. Vi tar 
alt med gjennom tilleggsforslag som delvis er plassert 
i innledningen til kapitlet (se det som står om samisk i 
forslaget til nytt avsnitt etter l 24), delvis i forslag til 
nye kulepunkt i underkapitlene om barnehage (etter l 
58), grunnskole (etter l 137) og videregående 
opplæring (etter l 233). Kulepunktet i l 36 ser ut til å 
handle om barne- og ungdomsorganisasjoner 
generelt, ikke bare om samiske org., og vi foreslår det 
derfor som kulepunkt i forslag vårt  til underkapittel 
om fritidstilbud som vi ønsker inn etter l 251 

Vedtas: stryking 
linje 37-41, 
Innholdet er 
foreslått 
innarbeidet nye 
steder i forkortet 
utgave. Se 
innstilling forslag 
29, 78 og 124 

12 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

30 41 Flytteforslag Flytte avsnittet og kulepunktene knyttet til 
samiske barn til linje 298, og gi avsnittet en 
egen undertittel “Styrking av samisk 
opplæringstilbud” 

Virker malplassert og forvirrende der det er plassert i 
introduksjonsteksten til hele oppvekst og 
utdanningskapitelet 

Avvist til fordel for 
forslag 11 

13 Utdanningspolitisk 
gruppe 

36 
 

Tillegg At Oslo skal lage en helhetlig plan for 
hvordan kommunen kan sikre et tettere 
samarbeid mellom barnehage, skole og 
andre tjenester som barnevern, 
skolehelsetjenesten, politi og NAV. 
 
Styrke arbeidet for å forebygge, bekjempe 
og avdekke vold, omsorgssvikt og seksuelle 
overgrep. Ledere og ansatte i Oslos 
utdanningsinstitusjoner skal sikres 
nødvendig kompetanse og foreldre skal få 
informasjon. 

Dette er nevnt i brødteksten. Utdanningspolitisk 
utvalg ønsker i tillegg å fremheve dette som tiltak i 
form av kulepunkt.  

a) Kulepunkt 1 
avvises. b) 
Kulepunkt 2 
vedtas med 
følgende 
formulering for å 
unngå gjentaking 
fra brødtekst: 
"Ledere og ansatte 
i Oslos 
utdanningsinstitusj
oner skal sikres 
nødvendig 
kompetanse om 
forebygging, 
bekjemping og 
avdekkingv vold, 
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omsorgssvikt og 
seksuelle 
overgrep, og 
foreldre skal få 
informasjon." c) 
Setningen på linje 
28-29 strykes. 

14 Tore Syvert Haga 37   Stryk Stryk kulepunktet Kulepunktet i line 38 ivaretek vel dette godt nok.  Avvist til fordel for 
forslag 11 

15 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

37 41 Endring Strykes: Linje 37, 40 og 41: Begrunnelse: Linje 38 og 39 sier det samme og gir 
tilstrekkelig forklaring. 

Avvist til fordel for 
forslag 11 

16 Tore Syvert Haga 40   Stryk Stryk heile kulepunktet. Dette vil vel inngå i planen me etter punktet i linje 38 
tek til orde for.  

Avvist til fordel for 
forslag 11 

17 Arvid Ellingsen 41 
 

Tillegg Samarbeide med partene og 
lærerorganisasjonene om å utvikle et 
undervisningsopplegg med arbeidslivet i 
Oslo og Oslomodellen som tema. 

Regjeringen har gått inn for at arbeidsliv skal tas ut 
som kjerneelement i de nye skolefagene. Derfor må 
Osloskolen bruke det lokale handlingsrommet til å 
styrke arbeidsliv som tema. Særlig er dette viktig i 
samfunnsfag og i historie. Her må elevene få lære om 
at måten vi har organisert arbeidsliv og samfunn i 
Norge, har gitt gode resultater i form av høy 
sysselsetting, omstillingsevne og produktivitet, og et 
arbeidsliv med høy læring. Kunnskap om dette er 
viktig for å forstå hvordan det norske samfunnet har 
kunnet vokse fram til ett av verdens beste land å bo 
og leve i. Kjernen i den norske samfunnsmodellen 
ligger i arbeidslivet, der velorganisert arbeidsliv og 
trepartssamarbeid er det mest grunnleggende 
særtrekket. Et eksempel på den norske modellen 
lokalt er Oslomodellen, som styrker det seriøse og 
organiserte arbeidslivet. Kunnskap om arbeidslivet 
øker relevansen i utdanningene. Det kan gi mer 
motiverte elever, og elever som er bedre forberedt til 

Avvist 
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å tre inn i et krevende arbeidsliv. Derfor bør Oslo SV 
ta initiativ til et undervisningsopplegg om 
arbeidslivet. 

18 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

44 
 

Endring Linje 44: Istedenfor «SV vil ha en barnehage 
som bidrar til språklig og sosial utvikling»: 
«SV vil ha en barnehage som bidrar til 
positiv språklig og sosial utvikling» 

 
Avvist 

19 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

46 
 

Tillegg Linje 46: Etter «I barnehagen skal leken 
komme først»: «Barnas naturlige 
språkutvikling skal fremmes gjennom 
positive holdninger til språkmangfold og 
barnas iboende trang til å språklig 
utforsking og lek.» 

 
Avvist 

20 Hanne Lyssand 48 
 

Tillegg Barnhagen skal gi barnet livskunnskap og 
skape vaner og gleder de kan ta med seg 
videre i livet. Barnehagen skal gi barna 
helse, mat- og måltidsglede. Måltidene skal 
være noe personalet og barna sammen 
lager, hvor alle medvirker og barna lærer.  

https://www.barnehage.no/artikler/her-er-den-nye-
nasjonale-faglige-retningslinjen-for-mat-og-maltider-
i-barnehagen/452921 

Vedtas, men kun 
to siste setninger 

21 Halvor Kolsrud 63 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: [fetskrift] Sikre en 
tilstedeværende styrer i hver barnehage. 
[/fetskrift] Begrense pålegg og 
administrative oppgaver, slik at styrerne får 
være styrere. 

Oslo kommune er landets eneste tariffområde uten 
en styrernorm, og på jumboplass når det gjelder 
styrerressurs. Det går ut over kvaliteten i 
barnehagen. Styrerne skal være barnehagenes 
daglige faglige leder, ikke en administrator uten tid til 
barn og ansatte.  

Avvist 

22 Utdanningspolitisk 
gruppe 

63 
 

Tillegg Sikre en tilstedeværende styrer i hver 
barnehage.  

For å spare penger, slo Høyre i byråd sammen 
barnehager i større enheter. Dette senker kvaliteten 
på barnehagetilbudet. Dersom barnehagene er skal 
drives forsvarlig, er det behov for én styrer pr. 
barnehage.  

Avvist 

23 Utdanningspolitisk 
gruppe 

63 
 

Tillegg Øke grunnbemanningen for barn under 18 
måneder.  

 
Avvist 
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24 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

63 
 

Stryk Linje 63: «Videreføre dagens språkkrav for 
barnehageansatte. Styrke kurstilbudet for 
ansatte som ikke oppfyller dagens krav.» 

 
Avvist 

25 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

63 
 

Tillegg Linje 63, nytt kulepunkt: «Utforme 
språkkrav til barnehagene for å sikre variert 
språkkompetanse hos de ansatte. Løfte 
fram gode tiltak som fremmer 
stimulerende, flerspråklige miljø.» 

 
Avvist 

26 Vestre Aker SV 63 64 Endring Øke kunnskap om flerspråklighet og 
språkutvikling i barnehagealder blant 
ansatte i barnehager og 
barnehageadministrasjon. 

Vi ønsker fullstendig endring av dette punktet, både 
fordi vi mener det trengs mer kunnskap om 
flerspråklighet og fordi vi syns det virker merkelig å 
gå inn for å videreføre en ordning som ble lovbestemt 
i 2018 (Barnehagelovens prgf 18 a og b). Forøvrig er 
denne lovbestemmelsen kontroversiell blant mange 
som er opptatt av å styrke morsmålsstøtte til 
minoritetsspråklige barn, så skulle det nevnes, mener 
vi poenget måtte være å rette oppmerksomheten 
mot unntaksbestemmelsene i loven. 

Avvises til fordel 
for følgende teskt: 
"Styrke 
kurstilbudet for 
ansatte som ikke 
oppfyller 
språkkravet for 
barnehageansatte
" 

27 Utdanningspolitisk 
gruppe 

64 
 

Tillegg Begrense pålegg og administrative oppgaver 
slik at styrere får være styrere.  

 
Avvist 

28 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

65 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Bemanningsnormen 
håndheves med flere ansatte pr barn i hele 
åpningstiden. 
 
  

 
Avvist 

29 Vestre Aker SV 69   Tillegg Arbeide for at Oslo oppfyller sin 
lovbestemte forpliktelse til å legge til rette 
for at samiske barn i barnehage lærer 
samisk språk og kultur. 

Dette er det første kulepunktet vi legger inn for å 
integrere innholdet i l 31-41 bedre i kapitlet (jf 
begrunnelsen for forslaget vårt om nytt avsnitt l 25.)  

Vedtas 
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30 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

69 
 

Stryk Linje 69: «Satse på språkutvikling i 
barnehagen. Tilrettelegge for gode 
språkmiljøer for barn med språkvansker og 
for barn som ikke kan norsk godt nok.»  

Begrunnelse: Punktet tilfører ikke noe nytt, og 
inneholder vage formuleringer det vil være vanskelig 
å følge opp, og ønske om vurderinger det vil være 
vanskelig å gjøre. Altså: Gode språkmiljø er nevnt 
tidligere, målretta tiltak for barn med språkvansker 
blir nevnt lenger nede. Dette kulepunktet er derfor 
overflødig.  

Vedtas 

31 Vestre Aker SV 69 70 Endring Satse på språkutvikling i barnehagen. 
Tilrettelegge for språkmiljøer som inspirerer 
barn til samhandling der de kan delta med 
sine ferdigheter, også med språkferdigheter 
på ulike nivåer, både på norsk og andre 
språk. Barn med språkvansker må få 
nødvendig hjelp, og barn som strever med å 
lære norsk eller ta vare på morsmålet, må få 
ekstra støtte. 

Samhandling er nødvendig for språkutvikling, og det 
er derfor aller viktigst å legge til rette for kontakt 
uten for store krav til 
språkferdigheter/norskferdigheter. Formuleringen 
inkluderer bruk av andre språk enn norsk, som også 
er en oppfølging av avsnittet om mangfold som 
ressurs (l 20-24). Vi er dessuten opptatt av å unngå 
"ikke kan"-formuleringer, og har derfor latt være å 
bruke formuleringen "barn som ikke kan norsk godt 
nok". Vi foreslår støtte også til morsmål, fordi ikke 
alle barn får den støtten de trenger i familie og 
nærmiljø. Foreldrene har hovedansvaret for 
morsmålsutvikling, men noen barn trenger ekstra 
støtte i barnehagen (se også det vi skriver om 
morsmålets betydning i begrunnelsen for å slette l 
78) 

Avvist til fordel for 
forslag 30 

32 Vestre Aker SV 71 
 

Endring At alle barn som trenger alternativ og 
supplerende kommunikasjon eller 
tegnspråkopplæring skal få det. 

Vi foreslår å ta med tegnspråkopplæring her fordi 
Barnehageloven gir rett både til alternativ og 
supplerende kommunikasjon og til 
tegnspråkopplæring (prgf 19 h og i). 

Avvist 

33 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

73 
 

Endring "Sørge for universell utforming av 
barnehager." 

 
Vedtas 
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34 Utdanningspolitisk 
gruppe 

74 
 

Tillegg Sikre at barnehagene i Oslo har store nok 
arealer som tilfredsstiller barnehagelovens 
veiledende norm. Barnehagens fysiske miljø 
skal utformes slik at alle barn får gode 
muligheter til å delta aktivt i lek og andre 
aktiviteter. 

 
Avvist 

35 Utdanningspolitisk 
gruppe 

74 
 

Stryk Stryke linje 74-76 Sang er viktig og flott, men dette er detaljstyring av 
innholdet i barnehagen.  

Avvist til fordel for 
forslag 37 

36 Utdanningspolitisk 
gruppe 

74 
 

Tillegg Systematisere og styrke etter- og 
videreutdanningen av ansatte i 
barnehagene i samarbeid med partene i 
arbeidslivet, med den hensikt at 
kompetanseutviklingen skal gi lønnsmessig 
uttelling.  

 
Avvist. Det er flere 
grunner enn 
lønnsmessig 
utvikling som er 
grunnen til at man 
skal ha etter- og 
videreutdanning. 
Veldig ansatt-
perspektiv 

37 Benjamin E. Larsen 74 
 

Stryk Stryk "Legge til rette for syngende 
barnehager." 

Det er en fin pedagogisk tilnærming med sang i 
barnehagen, men dette er for detaljert og står i fare 
for å leses som en prioritering på bekostning av andre 
pedagogiske tilnærminger som friluftsliv, idrett, 
musikk, montessori etc. Bør heller utdypes i en egen 
barnehageplattform e.l. 

Vedtas 

38 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

74 
 

Endring Linje 74: Istedenfor «Sang er viktig i ung 
alder, blant annet for utvikling av språk og 
felleskapsfølelse.»: «Sang er viktig i ung 
alder, blant annet for språkutvikling, 
tilhørighet og identitet. Sangutvalget bør 
gjenspeile kultur- og språkmangfoldet blant 
barna ved å inkludere flere 
musikktradisjoner og ulike varianter av 
norsk, samisk og minoritetsspråk.»  

 
Avvist til fordel for 
forslag 37 
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39 Halvor Kolsrud 74 75 Stryk Stryk "Legge til rette for syngende 
barnehager. Sang er viktig i ung alder, blant 
annet for utvikling av språk og 
fellesskapsfølelse. " 

Sang er viktig og flott, og noe det gjøres mye av i 
Oslos barnehager. Men politikere skal ikke legge seg 
opp i innholdet i barnehagen på denne måten. 

Avvist til fordel for 
forslag 37 

40 Anna Tresse, Tarjei 
Helland og 
Åsmund Strand 
Johansen 

74 75 Stryk Stryk: Legge til rette for syngende 
barnehager. Sang er viktig i ung alder, blant 
annet for utvikling av språk og 
fellesskapsfølelse.  

Dette er i konflikt med tillitsreform og er en 
detaljstyring av innholdet i barnehagen. Dette klarer 
pedagogene og de ansatte selv å vurdere og trenger 
ikke Vedtas i Oslo SVs program. 

Avvist til fordel for 
forslag 37 

41 Vestre Aker SV 74 76 Endring Legge til rette for "Syngende barnehager". 
Sang er viktig, blant annet for utvikling av 
språk og fellesskapsfølelse.  
 
(Nytt, eget kulepunkt) Systematisere og 
styrke etter- og videreutdanningen av 
ansatte i barnehagene i samarbeid med 
partene i arbeidslivet. 

"Syngende barnehager" og "Syngende skoler" er titler 
på et eksisterende tiltak og skal ha stor forbokstav. 
 
Vi foreslår å slette "i ung alder", fordi sang er viktig i 
alle aldre, ikke bare i ung alder, som en kan få 
inntrykk av med den gjeldende formuleringen.  
 
Siste del av dette kulepunktet i programkomiteens 
forslag er feilplassert og foreslås flyttes til nytt, eget 
kulepunkt. 

Avvist til fordel for 
forslag 37, 
kulepunktet om 
etterutdanning 
anses som 
redaksjonelt 

42 Tore Syvert Haga 75 
 

Endring Sett inn lineskift og bombepunkt framfor 
ordet Systematisere. 

Dei to setningane i punktet som startar på line 74 
heng vel ikkje naturleg saman.  

Vedtas, 
redaksjonelt 

43 Benjamin E. Larsen 77 
 

Endring Endre "samme" til "tilsvarende". Private ideelle barnehager hører til et annet 
tariffområde enn kommunen. Det er ikke mulig å 
innføre nøyaktig samme tariffbestemmelser, men 
"tilsvarende" eller "offentlig like" gir 
handlingsrommet som er nødvendig. 

Vedtas 
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44 Vestre Aker SV 78 
 

Stryk Slette linje 78 Vi er uenige i forslaget om gratis halvdagsplass for 
alle ettåringer. Gratis halvdagsplass til 3–5-åringer i 
Groruddalen osv er svært viktig, og bhg for alle på sikt 
er bra. Dette må være nok, mener vi. Om noen er 
opptatt av gratistilbud for ettåringer for at barn med 
andre morsmål enn norsk skal lære norsk så tidlig 
som mulig, vil vi nevne at dette ifølge forskning på 
store barnegrupper i USA (av den internasjonalt 
anerkjente tospråklighetsforskeren Lily Wong 
Fillmore) er problematisk. Jo mindre barn er når de 
begynner i barnehagen der alt foregår på 
majoritetsspråket, jo større fare er det for at de ikke 
lærer seg morsmålet, særlig om de har heldagsplass. 
Om foreldrene da ikke er gode i norsk, kan det bli 
svært dårlig kommunikasjon mellom dem og barna, 
ofte også dårlig norsklæring for barna. Det viktigste 
for utvikling og læring, både av språk og annet, er god 
kommunikasjon mellom barn og foreldre. De må 
derfor ha et felles sterkt språk.  

Vedtas 

45 Tore Syvert Haga 78 
 

Endring Primært: Bytta ut ordet "Ettåriger" med 
"toåringer".  
Subsidiært, viss det fell: Bytta ut talet 3 i 
line 79 med talet 2.  

Grunngjeving for primært forslag: Mange av dei som 
er seine med å senda ungane i bhg vil uansett ikkje 
senda eittåringen. Viss ordninga er retta mot 
toåringar, er sjansen større for at ein treff og trekk 
med desse, ikkje berre hjelper hushaldsøkonomien til 
dei familiane som har to fulle og interessante jobbar 
og uansett sender eittåringen i bhg. Det er viktigare 
(for ungane) at toåringar går i bhg enn eittåringar.  
Subsidiært forslag: Viss 1. åringane får halv pris, må 
toåringane i områdeløfta få det, unngå eit 
mellomrom der det ikkje er rabatt.  

Avvist til fordel for 
44 

46 Vestre Aker SV 79 80 Endring Gi alle 3–5-åringer i Groruddalen, Søndre 
Nordstrand og Hovseterområdet gratis 
halvdagsplass i barnehage i løpet av 

Nødvendig å gjøre denne endringen når vi foreslår å 
stryke den første setningen i dette punktet.  

Vedtas, med 
følgende tillegg før 
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fireårsperioden. På lang sikt vil SV ha gratis 
barnehage for alle barn. 

og: "Tøyen, 
Gamlebyen ".  

47 Halvor Kolsrud 81 
 

Tillegg , og at barnehagene skal ha ressurser til å 
tilby dette uten at grunnbemanningen må 
være mer borte fra barna. 

Mat er viktig, men dette forslaget må ikke føre til at 
grunnbemanningen må bruke mer tid på kjøkkenet i 
stedet for med barna. Oslo kommune hadde i mange 
år egen ansatt kjøkkenressurs i barnehagene, og det 
bør vi kunne ha igjen. 

Avvist 

48 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

81 
 

Tillegg ...et næringsrikt måltid daglig. Begrunnelse: Et måltid er litt lite... daglig er vel mer 
rimelig, kanskje enda oftere? 

Vedtas 

49 Utdanningspolitisk 
gruppe 

81 
 

Endring Sikre alle barn i barnehagen et godt og 
næringsrikt måltid og at barnehagene skal 
ha ressurser til å tilby dette uten at 
grunnbemanningen må være borte fra 
barna.  

Det tar tid å forberede og lage mat. Dette må ikke gå 
på bekostning av det pedagogiske tilbudet i 
barnehagen.  

Avvist 

50 Hanne Lyssand 81 
 

Tillegg * Gjeninnføre kjøkkenassistentene i de 
kommunal barnehagene 
* Alle de kommunal barnehager skal ha en 
kokk tilknyttet seg   

Dette kan være et tiltak, både for å få folk i arbeid og 
det vil styrke barnehagene. Foreldrene etterspør 
dette og det er en grunn til at mange foretrekker 
private barnehager. Folkhelsemessig er gode 
måtidsituasjoner og gode kostholdsvaner helt 
essensielt. Overvekt og feilernæring overgår nå sult 
som årsak til tidlig død.    

Flertallet ønsker å 
avvise hele 
forslaget. Et 
mindretall på to 
(Eldby og Gamal) 
ønsker å vedta 
første kulepunkt 

51 Anna Tresse, Tarjei 
Helland og 
Åsmund Strand 
Johansen 

81 
 

Tillegg Forslag: Sikre alle barn i barnehagen et godt 
og næringsrikt måltid, blant annet ved å 
innføre en mat- og måltidspolitikk for 
barnehagen  

En konkretisering av virkemiddelet for å oppnå målet. 
En mat- og måltidspolitikk er et verktøy som sikrer at 
vårt politiske mål settes ut i livet. I Sverige har to av 
tre kommuner vedtatt en mat- og måltidspolitikk. I 
Danmark er det også utbredt å ha en politikk for mat 
og måltider levert av det offentlige. Erfaringene er 
veldig gode. Ved å ha omforente mål for innsatsen på 
mat, måltider og ernæring for både unge og eldre 
dras tilbudet i større grad i samme retning. 

Avvist 
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52 Assad Nasir 82 
 

Tillegg Legge til «daglig» i slutten av setningen slik 
at setning blir: Sikre alle barn i barnehagen 
et godt og næringsrikt måltid daglig.  

 
Avvist til fordel for 
forslag 48 

53 Utdanningspolitisk 
gruppe  

83 
 

Tillegg Ha fast ansatte vikarer i bydelene 
(vikarpooler). Vikarene skal få tilbud om 
kurs og kompetanseheving.  

 
Avvist, detaljert 

54 Tore Syvert Haga 85 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Gi barnehagene 50 kroner 
med per måned per barn til mat, slik at 
mattilbudet kan bedres uten at 
foreldrebetaligen til kostpenger øker.  

Gjera det muleg at ungane får fleire og sunnare 
måltid i barnehagen. I dei kommunale barnehagane 
er kosttilbodet ofte dårlegare enn i dei private (der 
mange har høgare kostpengar) 

Avvist, detaljert 

55 Tore Syvert Haga 85 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Innføre forsøksordning med 
full kost uten økt foreldrebetaling i utvalgte 
barnehager med stor opphopning av unger 
som vokser opp i fattigdom.  

Fyrst og fremst for å sikra at desse ungane får fleire 
gode måltid i løpet av dagen. Læring og ærnæring 
heng saman, i barnehagen som på skulen. I tillegg kan 
det gjera desse barnehagane meir attraktive å søka 
seg til for mindre vanskelegstilte foreldre. Det er 
store skilnadar på barnesamansetninga i barnehagar 
som ligg rett ved sidan av kvarandre. Nokon 
barnehagar har over halvparten av foreldre med rett 
til nedsatt pris, og opphopning av barnevernssaker 
m.m.  

Avvist, detaljert 

56 Tore Syvert Haga 85 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Planlegge 
barnehageutbygging slik at flest mulig får 
barnehageplass i nærheten av egen bolig, 
eventuelt nærmeste t-banestasjon.  

Barnehagelogistikk er eit forhold som får mange 
familiar til å bruka mykje bil i småbarnsfasen (og 
etablera uheldige køyravanar for livet). Kommunen 
må planlegga barnehagedekninga sånn at folk får bhg 
i sitt nærmiljø.  

Avvist, detaljert, 
delvis dekka 

57 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

85 
 

Tillegg Sikre at alle barn i barnehagen får 
alderstilpasset informasjon om vold, 
omsorgssvikt og seksuelle overgrep, for å 
forebygge, avdekke og hjelpe. Dette kan 
gjøres gjennom blant annet 
barnevernøvelser. 

Barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep 
forteller i voksen alder at de ofte ikke visste at det de 
ble utsatt for var galt eller ulovlig. Vi har et ansvar for 
å sikre at alle barn vet hva voksne har lov til og ikke, 
hva som er gode og vonde hemmeligheter, osv. Flere 
bydeler er i gang med såkalte “barnevernøvelser” 
etter modell fra brannøvelser, der barnevernet 
kommer inn i barnehagen, og gir voksne anledning til 

Avvist, detaljert, 
delvis dekket 
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å øve seg på hva de skal se etter og hva de skal gjøre 
ved bekymring, og der barn får informasjon og 
anledning til å reflektere/fortelle. 

58 Tarjei Helland, 
Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

88 
 

Tillegg SV vil skape en mer praktisk og variert 
skolehverdag for elevene, der dybdelæring,  
selvstendighet og trygghet løftes fram så 
alle lærer mer og bedre og flere kan 
gjennomføre og bestå videregående 
opplæring. 

Sees i sammenheng med strykningsforslag under. 
Viktig at vi synliggjør at en av begrunnelsene til 
endringen vi ønsker i skolen er at alle skal lære mer 
og bedre. 

Vedtas 

59 Tarjei Helland, 
Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

89 90 Stryk Stryk: SV vil skape en mer praktisk og variert 
skolehverdag for elevene i et trygt 
læringsmiljø. Her vil vi særlig løfte fram 
dybdelæring, kreativitet og selvstendighet. 

Begrunnelse: Sees i sammenheng med tilleggsforslag 
over. Innholdet er ivaretatt i forslag til ny tekst i 
avsnitt 1. Avsnitt 2 begynner da med “Vi vil legge til 
rette for…” 

Vedtas 

60 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

90 
 

Endring …. løfte fram at læreren arbeider for å ta 
utgangspunkt i elevenes erfaring og 
interesse, kreativitet og selvstendighet. … 

Begrunnelse: Dybdelæring er ikke et allment kjent 
eller brukt ord. Det kan oppfattes mangetydig. Vi 
foreslår begreper som peker i den retning vi mener 
det er viktig å jobbe pedagogisk/politisk. Hvis ordet 
brukes i programmet bør det forklares. 

Avvist til fordel for 
forslag 58 og 59 

61 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

91 
 

Tillegg ...praktiske og estetiske fag. Disse fagene 
stimulerer kreativitet og styrker utvikling og 
motivasjon i de mer teoritunge fagene som 
matematikk og norsk. Praktiske og estetiske 
arbeidsformer skal også brukes i 
teorifagene. 

Begrunnelse: Vi ønsker dette tillegget for å imøtegå 
kritikk SV ofte får for å vektlegge disse fagene og for å 
understreke viktigheten av fagene. Kreativitet er 
utvilsomt viktig også for innovasjon... 

Avvist, blir for 
detaljert 

62 Carl Morten 
Amundsen 

91 
 

Tillegg ...praktiske og estetiske fag og benytte 
arbeidsformer fra disse i møtet med 
teorifagene. Danningsfag som humaniora 
skal prioriteres. 

Uro for nedbygging særlig av historiefaget. Avvist 
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63 Guro Gravem 
Johansen 

93 94 Endring Skolepolitikken skal baseres på tillit til 
lærerne, og legge til rette for 
mestringsopplevelser hos elevene. 

Intensjonen i setninga og avsnittet den førekjem i er 
god. Viss vi tar ut første ledd ser vi imidlertid at 
setninga ikkje er logisk: ”Skolepolitikken skal … skape 
mestringsfølelse hos eleven.”  Det er ikkje mogleg å 
bestemme når barn skal oppleve mestring, særleg 
ikkje for eit politisk part. Men vi kan legge til rette for 
det – noko som også er intensjonen her.  

Vedtas, 
redaksjonelt 

64 Cato Brunvand 
Ellingsen 

96 
 

Tillegg Osloskolen skal være en tverrfaglig skole 
som bygger lag rundt eleven. Skolen skal 
inneha kompetanse til å møte elevenes 
ulike behov for oppfølging også knyttet til 
helse og sosial fungering. Den skal ha 
kompetanse på oppfølging og samarbeid 
med elevenes familier og også på utvikling 
av levende lokalmiljø. For å få dette til må 
Osloskolen i langt større grad enn i dag 
ansette personell med helse- og sosialfaglig 
profesjonsutdanning.    

På Trudvang skole i Sogn og fjordane har de 14 
miljøterapeuter. De tre klassene på 1. trinn har hver 
sin faste miljøterapeut. De andre er satt inn i klasser 
etter behov. Altså. Ikke en vernepleier eller 
barnevernpedagog som tilfeldigvis har fått en jobb 
som assistent på en helt tilfeldig skole. En systematisk 
jobbing for en tverrfaglig skole der ulike profesjoner 
jobber sammen som et lag rundt elevene. Vi økt 
voksentetthet og tverrfaglighet som sikrer ulike 
profesjoner med ulik kompetanse som en naturlig del 
av en mangfoldig og inkluderende skole. Jeg bor i 
Oslo sør. Det er ikke tvil om at det trengs en 
tverrfaglig tilnærming for å se den enkelte elev i den 
konteksten denne befinner seg i. Osloskolen bør 
igangsette forsøksprosjekt med nettopp en 
systematisk satsning på dette. Gjerne med 
følgeforskning slik at en fikk dokumentert resultater 
og hva som eventuelt er de virksomme elementene. 
Det er fint med et skolemiljøteam her og en 
miljøterapeut der, men altså. 14 miljøterapeuter på 
en skole med 325 elever. Det er noe ganske annet. 

Vedtas men kortes 
ned, følgende 
setning strykes: 
"Den skal ha 
kompetanse på 
oppfølging og 
samarbeid med 
elevenes familier 
og også på 
utvikling av 
levende 
lokalmiljø." 

65 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

96 98 Flytting av 
avsnitt 

Forslag: Flytt avsnittet til linje 118, som siste 
avsnitt i delkapittelet om framtidsskolen 

Begrunnelse:  
Malplassert om skolebygg mellom tillitsreform og 
tilpasset opplæring, bør komme til sist. 

Vedtas 

66 Carl Morten 
Amundsen 

99 
 

Endring «Hovedfokus» endres til «vekt» 
 

Avvist til fordel for 
forslag 67 
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67 Tarjei Helland, 
Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

99 102 Endring Skolen må bygge på tillit til rektorene som 
ledere og lærerne som fagpersoner. Lærere 
skal få bruke sin tid på å se hver enkelt elev, 
ikke på å fylle ut skjemaer. Derfor må 
tillitsreformen i Osloskolen videreføres, slik 
at skolene får større frihet til selv å vurdere 
hvilke metoder og kartlegginger som skal 
brukes_ 

Begrunnelse: Tydeligere på hva vi mener. Vedtas 

68 Vestre Aker SV 105 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas 

69 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

115 116 Endring Opprinnelig: Samarbeidet mellom AKS og 
Oslo kulturskole må styrkes og utvides til 
flere skoler. 
 
Forslag: For å styrke kvaliteten i AKS, må 
samarbeidet mellom AKS og Oslo 
kulturskole, samt med frivilligheten og 
idrettslag, styrkes og utvides. 

Begrunnelse: Viktig at idretten og frivilligheten også 
dras inn, og synliggjøre at det handler om styrket 
kvalitet i AKS. Også i tråd med kulepunktet linje 146. 

Vedtas 

70 Guro Gravem 
Johansen 

117 118 Strykning i 
løpande tekst, 
og tillegg til 
kulepunkt.  

Stryke setninga "Tøyen-orkesteret er en 
modell vi vil innføre flere steder i byen." 
Legge til følgande kulepunkt under "SV vil" i 
same kapittel: 
- Gjeninnføre Kulturskoletimen i Osloskolen, 
med stor fleksibilitet for lokal variasjon og 
bredde i tilbudet. 

Setninga om Tøyen-orkesteret er for spesifikk og 
potensielt einsrettande.  Tøyen-orkesteret er eit 
prosjekt der alle barn får tilgong på gratis opplæring i 
eit orkesterinstrument, og samspel i orkester, i 
skoletida. Det bygger på det venezuelanske 
prosjektet El Sistema, som  har sosial inkludering og 
utjamning som sitt øvste føremål.  Men mykje 
forskning på El sistema har avdekka ein del uheldige 
sider, som til dømes streng kollektiv disiplin og 
sosialisering i ein svært hierarkisk struktur, som 
klassiske symfoniorkester har tradisjon for.  El 
sistema er, som namnet seier, er eit pedagogisk 
system, eller program.  Kjenneteikn ved pedagogiske 

Strykning vedtas,  
kulepunktet 
avvises. 



Sak 2.2 Redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslagene til Kommunevalgprogrammet 2019-2023  

17 
 

system er standardiserte framgongsmåter og innhald, 
med lite rom for elevtilpasning og elevinitiativ.  El 
sistema sin fremste kritikar, forskaren Geoff Baker, 
hevdar også føremålet om inkludering har blitt bruka 
som skalkeskjul for ein annan agenda;  å gjenreise 
klassisk musikk sin dalande popularitet, der ein 
utnytter sårbare og ressurssvake barn som middel for 
ein voksenkulturell agenda.  
Dette betyr ikkje å underkjenne den positive tydinga 
El sistema på Tøyen kan ha for elevane og for 
skolemiljøet som sådan. Det er liten grunn til å tru at 
dei verste sidene ved El sistema i Venezuela utan 
vidare gjenspeglast på Tøyen. Men El sistema i Noreg 
deler mykje av det same verdigrunnlaget, og som 
politisk parti bør vi vere forsiktig med å bidra til 
einsretting av barn og unge sitt kulturtilbod. Det er jo 
eit tankekors at vestleg klassisk musikk, som historisk 
sett har vore ein markør for det kvite europeiske 
borgarskapet, skal innførast som norm for den 
musikken mangfoldige barn og unge skal få tilgong til 
å lære. I staden bør vi oppmuntre til mangfold også 
her, og opne for at skolar kan trekke på lokalt 
engasjement og elevane sine interesser.  
SV har dessutan ein gamal vinnar-sak, nemleg 
Kulturskoletimen som Kristin Halvorsen innførte på 
nasjonalt plan, og som Høgre-Frp-regjeringa tok bort 
med ein gong dei kom til makta. Dette var ei ordning 
som i seg sjølv ikkje spesifierte kva slags type kunst 
eller sjanger barna fekk tilbod om, og som derfor i 
prinsippet opnar for kulturelt mangfold.  
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71 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

120 
 

Tillegg Linje 120, første kulepunkt under «SV vil»: 
«Styrke det pågående arbeidet med å 
kartlegge hvilke elever som har lovfesta rett 
til særskilt norskopplæring. Styrke rutinene 
slik at alle i denne elevgruppa som har 
behov for morsmålsoppæring og tospråklig 
fagopplæring, får det undervisningstilbudet 
de har krav på.» 

 
Vedtas, plasseres 
som tillegg på 138 

D1 Programkomiteen 124         Dissens 1 avvises. 

72 Tore Syvert Haga 125 
 

Tillegg Setta inn orda "ha anledning til å" etter 
"skal", før "gjøre".  

Moderera innhaldet litt, viss nokon vil leika på AKS og 
gjera leksene heime, skal dei kunne gjera det, men 
det skal vera tilrettelagt for at elevane kan gjera 
leksene på skulen.  

Vedtas 

D2 Programkomiteen 127 128       Dissens 2 støttes 
av et flertall 
bestående av 
Dønhaug, Eldby, 
Eriksen og Heien) 

73 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

129 130 Endring Utvide og videreutvikle dagens 
leksehjelpsordning med mål om at elever 
ikke blir avhengige av å gjøre lekser 
hjemme. 

Begrunnelse: For mange foreldre er lekser et viktig 
hjelpemiddel til å få innsikt i hva barnet lærer på 
skolen og til å få et inntrykk av hvordan barnet klarer 
seg i de ulike fagene. Videre gir lekser mulighet for 
foreldre til å fange opp problemer som ikke har blitt 
fanget opp av elevens lærer, gi ekstra hjelp og 
kunnskap til sine barn. Det at ikke alle barn er like 
heldige med sine foreldre, bør ikke frata andre barn 
sjansen til hjelp og interesse fra sine foreldrene. 
Ytterst få barn er villige til å gå igjennom arbeid som 
allerede er gjort på skolen! Oftest er det sånn at 
foreldrene kjenner barna sine best. I blant blir 
elevene offer for en dårlig lærer eller en 
læringsmetode som ikke fungerer. Derfor må lekser 

Avvist til fordel for 
D2 mot tre 
stemmer (Berge, 
Gamal og Strand 
Johansen.) 
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opprettholdes inntil man ev klarer å finne et like godt 
alternativ for å dekke behovene som nevnes over.  

74 Eivind Digranes 131 
 

Endring Endre "tilgjengelighet" til "utformet". Fysisk tilgjengeligheit er veldig viktig, men det er 
samtidig viktig å ikkje gløyme at det fins mange fleire 
barrierar på skulen enn dette. "Universell utforming" 
favner breiare, og er eit etablert begrep. 

Vedtas 

75 Utdanningspolitisk 
gruppe 

134 
 

Endring Styrke kvaliteten på spesialundervisningen 
og at alle elever skal få undervisning av 
kvalifisert personell.  

"Kvalifisert" personell er en mer presis betegnelse 
enn "kompetent" personell.  

Avvist 

76 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

134 135 Stryk Styrke kvaliteten på spesialundervisning og 
at alle elever skal få undervisning av 
kompetent personell 

Begrunnelse: Kulepunktet er likelydende i innhold 
som kulepunktet på linje 193-195, som også er et 
bedre og mer konkret forslag. 

Avvist 

77 Eivind Digranes 134 135 Stryk Foreslår å fjerne hele punktet. Punktet er veldig overordnet, og sier lite om hva vi 
faktisk vil gjøre. Innholdet er dekket enda bedre og 
mer spesifikt i 193-195, så foreslår å beholde dette i 
stedet. 

Vedtas. 

78 Vestre Aker SV 138   Tillegg Styrke opplæringstilbudet til samiske elever.  
Samle opplæringen på ett sted, i tilknytning 
til en institusjon som har forutsetning for og 
kapasitet til å prioritere arbeidet med 
samisk opplæring. Øke kunnskapen om 
samisk språk og kultur blant ansatte og 
legge aktivt til rette for at lærere får 
opplæring i samiske språk. 

Dette er det andre kulepunktet vi foreslår for å 
integrere innholdet i l 31-41 bedre i kapitlet (jf. 
begrunnelsen for forslaget vårt til nytt avsnitt etter l 
24). Her har vi tatt med noe fra avsnittet før 
kulepunktene og kulepunktet om å styrke det 
samiske opplæringstilbudet.   

Første og siste 
setning innstilles 
vedtatt. Andre 
setning står 
allerede i 
innledningen.  

79 Tore Syvert Haga 138 
 

Stryk Stryk heile kulepunktet. Dette er ikkje ei prioritert oppgåve i skulen, og 
uansett vanskeleg å få til reint praktisk.  

Avvist 
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80 Grünerløkka SV v/ 
Gunvald Ims 

138 
 

Endring Linje 138: Istedenfor «Tilby barn og unge 
som ønsker det morsmålsopplæring så langt 
det er praktisk gjennomførbart»: «Øke 
statusen til minoritetsspråk gjennom å 
utvikle noen reelle språkundervisningstilbud 
til støtte for flerspråklighet gjennom flere 
stadier i skoleløpet. Eksempel på dette kan 
være å opprette språklæringstilbud som del 
av Aktivitetsskolen, og å diversifisere 
undervisningstilbudet i fremmedspråk på en 
slik måte at Osloskolen totalt sett kan 
undervise i flere av de fremmedspråka det 
er utviklet læreplaner for.  

Det opprinnelige punktet er vagt og trenger 
konkretisering.  

Avvist, mot en 
stemme (Gamal) 
som erstatte 
kulepunktet med 
følgende tekst: - 
Tilby barn og unge 
som har krav på 
det 
morsmålsopplærin
g, og legge til rette 
for at alle skoler 
får ta i bruk 
«Læreplanen i 
grunnleggende 
norsk for språklige 
minoriteter» der 
de etter faglige 
vurderinger ser 
behov for det.» 
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81 Vestre Aker SV 138 139 Endring Styrke tegnspråkopplæring for elever som 
trenger det, og særskilt språkopplæring for 
elever med andre morsmål enn norsk og 
samisk. Arbeide systematisk for å undersøke 
og forbedre tilbudet til elever med behov 
for tegnspråkopplæring og elever med 
andre morsmål enn norsk og samisk, slik at 
de får den opplæringen de har lovbestemt 
rett til. Så langt det er praktisk mulig må 
også elever som ikke har rett til 
morsmålsopplæring, få tilbud om det. Øke 
kunnskapen om tegnspråk og flerspråklighet 
og ansette flere lærere som kan tegnspråk 
eller minoritetsspråk. 

 Dette forslaget erstatter endringsforslaget vårt til l. 
138-139 som ble lagt inn tidligere (ber dere stryke 
det). Det gikk litt fort i svingene da vi jobba med 
dette, og vi feilvurderte programkomiteens forslag 
om å tilby morsmålsundervisning. Forslaget vi sender 
nå er, som det forrige, en oppfølging av det som står 
om tegnspråk og minoritetsspråklige i det nye 
avsnittet vi foreslår inn i innledningen til kapitlet 
(etter l. 24). Tegnspråkopplæring er tatt med fordi 
også denne opplæringen er lovbestemt. Den 
særskilte språkopplæringen minoritetsspråklige 
elever har rett til, gjelder elever som ikke kan godt 
nok norsk til å følge den vanlige undervisningen, og 
omfatter særskilt norskopplæring, om nødvendig 
også tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. 
I tillegg til å gjøre en ekstra innsats for at 
minoritetsspråklige elever får den opplæringen de 
etter loven har krav på, mener vi, i tråd med 
programkomiteens forslag om morsmålsopplæring, 
at det er viktig å tilby denne opplæringen til flere enn 
dem som har rett til det. Dette vil bidra til at flere tar 
vare på og videreutvikler sitt førstespråk. Dette er 
viktig både for det norske samfunnet og elevene. 
Norge trenger kunnskaper i mange språk, elevene får 
oppleve at skolen og samfunnet mener førstespråket 
deres anses som viktig, og kommunikasjonen med 
foreldre og andre slektninger vil ofte være best om 
de behersker det språket disse kan best. 
Kunnskapsheving er med til slutt, som i kulepunktet vi 
foreslår om opplæring i samisk (tillegg etter l. 137).  
Dette kan sjølsagt skilles ut som eget kulepunkt, om 
det blir for mye i ett punkt.  

Et flertall på 6 
ønsker å vedta 
første leddsetning. 
Dissens: Et 
mindretall på en 
(Gamal) ønsker å 
erstatte 
kulepunktet med 
denne teksten: 
Tilby barn og unge 
som har krav på 
det 
morsmålsopplærin
g, og legge til rette 
for at alle skoler 
får ta i bruk 
«Læreplanen i 
grunnleggende 
norsk for språklige 
minoriteter» der 
de etter faglige 
vurderinger ser 
behov for det. 



Sak 2.2 Redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslagene til Kommunevalgprogrammet 2019-2023  

22 
 

82 Vestre Aker SV 138 139 Endring Styrke tegnspråkopplæring for elever som 
trenger det, og særskilt språkopplæring for 
elever med andre morsmål enn norsk og 
samisk. Arbeide systematisk for å undersøke 
og forbedre tilbudet til elever med behov 
for tegnspråkopplæring og elever med 
andre morsmål enn norsk og samisk, slik at 
de får den opplæringen de har lovbestemt 
rett til. Øke kunnskapen om tegnspråk og 
flerspråklighet og ansette flere lærere som 
kan tegnspråk eller minoritetsspråk.   

Forslaget om å gi morsmålsundervisning til de som 
ønsker det, er i konflikt med Opplæringslovens 
bestemmelser. Det kan være gode grunner til å endre 
loven, men dette er en sak for hele SV, og må 
fremmes i Stortinget. Forslaget vårt er en oppfølging 
av det som står om tegnspråk og minoritetsspråklige i 
det nye avsnittet vi foreslår etter l. 24, og det er ment 
å dekke både særskilt norskopplæring, tospråklig 
fagopplæring og morsmålsopplæring samt lovens 
bestemmelse om at annet tilbud skal gis når det ikke 
kan skaffes kvalifiserte lærere til tospråklig opplæring 
og morsmålsopplæring. Tegnspråkopplæring er tatt 
med fordi også denne opplæringen er lovbestemt. 
Kunnskapsheving må med, som i punktet ovenfor om 
opplæring i samisk.       

Avvist til fordel for 
81 

83 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

140 
 

Oppklaringssp
ørsmål 

Forklar hva gruppetildeling betyr. 
 

Avvist 

84 Utdanningspolitisk 
gruppe 

140 
 

Endring Gjennomgå og endre 
ressursfordelingsmodellen for grunnskolen. 
Fjerne stykkprisfinansieringen som fører til 
underfinansierte klasser og innføre tildeling 
basert på grupper/klasser.   

 
Avvist 

85 Tore Syvert Haga 140 
 

Endring Endra  kulepunktet til: Gjennomgå 
ressursfordeligsmodellen for grunnskolen 
med sikte på å bidra til likere muligheter for 
alle. Vurdere tiltak for å bistå skoler som 
opplever  at mange elever flytter eller søker 
seg bort fra nærskolen. Vurdere å øke 
andelen av finanseringen som tildeles etter 
sosioøkonomisk bakgrunn.  

Mener ikke at en gruppetildeling i seg selv løser noen 
problemer, forrige rapport om modellen ga gode 
argument for dette. Redusert stykkpris: Ja, det er 
forsåvidt bra, men det vil vera ein konsekvens av 
auka sosioøkonomisk tildeling eller ordningar for 
skular som opplever elevflukt.  

Avvist 
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86 Halvor Kolsrud 140 141 Endring Endre " Vurdere å innføre en 
gruppetildeling og redusere 
stykkprisfinansieringen," til "Innføre en 
gruppetildeling og fjerne 
stykkprisfinansieringen,"  

Her kan vi være et tydelig og klart alternativ til det 
beste for osloskolen. 

Avvist 

87 Utdanningspolitisk 
gruppe 

142 
 

Tillegg Endre ordningen med fritt skolevalg i 
grunnskolen. Søknad om skolebytte skal 
begrunnes med behov hos eleven.  

 
Avvist 

88 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

150 
 

Tillegg Nytt kulepunkt 
 
Forslag: Sikre alle barn i AKS et godt og 
næringsrikt måltid, blant annet ved å 
innføre en mat- og måltidspolitikk for AKS 

Begrunnelse: En del AKSer jobber godt med mat, men 
det er et stort forbedringspotensiale, gjennom bl.a. 
kompetanseheving av ansatte. I Sverige har to av tre 
kommuner vedtatt en mat- og måltidspolitikk. I 
Danmark er det også utbredt å ha en politikk for mat 
og måltider levert av det offentlige. Erfaringene er 
veldig gode.  

Vedtas 

89 Cato Brunvand 
Ellingsen 

154 
 

Endring Ansette fagfolk med ulik 
profesjonsutdanning i skolen. Sette i gang 
forsøksordninger med følgeforskning der 
utvalgte skoler ansetter en stor andel 
voksne med ulik profesjonsbakgrunn.  

 
Avvist 

90 Tore Syvert Haga 154 
 

Tillegg Sett inn ", for å frigjøre tid for lærerne til å 
være lærere.  

Dels for å grunngje kvifor me vil ha menneske med 
ulike yrkesbakgrunn i skulen, dels for å presisera at 
me ikkje vil at dei skal erstatta lærarane.  

Avvist til fordel for 
forslag 91 

91 Utdanningspolitisk 
gruppe 

154 
 

Stryk Punktet strykes.  Punktet må utdypes dersom det skal gi mening. Eks: 
Flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil 
styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre 
skolehverdag. Bevisst bruk av pedagoger, 
miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, 
helsesøstre, sosialarbeidere, vaktmestre og andre 
voksenpersoner som er ansatt i skolen og som ser 
barna i ulike sammenhenger, vil bidra til det. 

Vedtas, mot tre 
stemmer 
(Dønhaug, Eldby 
og Heien). 
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92 Unni Berge 126
0 

1261 Stryk stryk kulepunktet dette punktet et litt uklart. Foreslår det strykes siden 
det er svært mange punkt i programmet og kapitlet 
og at kulepunktet på linje 1267 istedes utvides noe 
(sender eget forslag på det 

Skrivefeil i 
innsendt forslag. 
Skal stå linje 1260-
1261. Foreslås 
vedtatt. 

93 Arvid Ellingsen 163 164 Flyttes Flyttes til høyere utdanning (Landets største 
studentby).  

Fagskolene er fylkeskommunenes ansvar, men har nå 
blitt høyere yrkesfaglig utdanning og er ikke endel av 
videregående utdanning. 

Vedtas 

94 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

167 168 Endring Arbeide videre med tillitsreformen. Det 
profesjonelle handlingsrommet må utvides. 
Utdanningsetaten skal først og fremst ha en 
veilederrolle, og det lokale 
utviklingsarbeidet skal prioriteres. 

Begrunnelse: Mer konkret og bredere enn 
opprinnelig. 

Avvist 

95 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

170 171 Endring Opprinnelig: Innføre en felles rabattordning 
for barnehage og aktivitetsskole slik at 
foreldre med barn begge steder får en 
samlet søskenrabatt.  
 
Endringsforslag: Utrede innføring av en 
felles rabattordning for barnehage og 
aktivitetsskole, for de aldersgruppene og de 
bydelene der det ikke gis gratis 
halvdagsplass, slik at foreldre med barn 
begge steder får en samlet søskenrabatt.  

Begrunnelse: Gratis halvdagsplass er treffsikre tiltak. 
Og viktigst for SV. Der det gis gratis halvdagsplass i 
barnehage, gis det også gratis halvdagsplass i AKS. 
Hvis vi skal gå inn for en ytterligere rabattordning bør 
den i første omgang innføres der det i dag ikke finnes 
gratistilbud. Dette er utrolig dyre tiltak, så dette bør 
også utredes først.  

Vedtas, med 
følgendre endring:  
Innføre en felles 
rabattordning for 
barnehage og 
aktivitetsskole for 
de som ikke er 
innenfor 
ordningen med 
gratis 
halvdagsplass, slik 
at foreldre med 
barn begge steder 
får en samlet 
søskenrabatt.  

96 Tore Syvert Haga 174 
 

Endring Endra kulepunktet til: At også barn under 18 
år som venter på at asylsøknaden skal bli 
behadlet skal ha rett på skoleundervisning.  

Det er ein skilnad på at "alle, også gruppe x" skal ha 
ein rett, og at "gruppe x" skal ha ein rett. Ved å skriva 
at alle skal ha ein sånn rett, opnar me òg for at alle 
grupper av papirlause m.m. skal ha det. Det er å gå 
lengre enn å sei at ungar som ventar på at ein 

Avvist til fordel for 
forslag 97 
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asylsøknad skal bli behandla, skal ha retten. Viss me 
berre meiner dette siste, bør me heller sei slik.  

97 Tarjei Helland, 
Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

174 175 Endring Endringsforslag: Helhetlig endringsforslag av 
kulepunktet 
 
Forslag: Alle barn og ungdommer i Norge 
skal ha rett til undervisning i grunnskole og 
videregående opplæring. Dette gjelder også 
de som venter på behandling av asylsaken, 
eller de som er i landet etter et avslag på 
asylsøknad.  

Begrunnelse: Bør ikke begrenses til de under 18 år 
fordi problematikken også gjelder for ungdommer 
over 18 år i videregående skole. I tillegg er det barn 
og unge som oppholder seg lang tid i Norge også 
etter et eventuelt avslag på asylsøknad. Disse må ha 
rett til skolegang så lenge de er i landet.  

Vedtas med 
følgende endring: 
At barn og 
ungdommer som 
venter på 
behandling av 
asylsøknaden, 
eller er i landet 
etter avslag på 
asylsøknad, skal ha 
rett til 
undervisning i 
grunnskole og 
vederegående 
opplæring 

98 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

176 
 

Tillegg ...med karakterfri skole som skal evalueres 
av frittstående forskningsmiljøer. 

Begrunnelse: Altfor mange endringer i skolen har blitt 
innført uten påfølgende skikkelig evaluering. Hvordan 
har virkemidlene fungert og har de hatt utilsiktede 
effekter? 

Vedtas 

99 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

176 
 

Endring Endre fra skole til «grunnskole». 
 

Vedtas 

D3 Programkomiteen 177 178       Et flertall på fem 
støtter Dissens 3 
(Eriksen, Berge, 
Heien, Eldby og 
Strand Johansen). 

100 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

180 
 

Tillegg Vurderingsformene må vektlegge støtte og 
veiledning underveis i læreprosessen. 

Begrunnelse: Punktet blir mer forståelig med litt mer 
innhold. 

Avvist 
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101 Utdanningspolitisk 
gruppe 

183 
 

Stryk Punktet strykes Fysisk aktivitet er viktig og flott, men dette er 
detaljstyring av innholdet i skolen. Undergraver faget 
kroppsøving.  

Avvist 

102 Signe Kalsnes 185 
 

Tillegg nytt kulepunkt: "Sikre elevene i barne- og 
ungdomsskolen et kommunalt 
skolehagetilbud i regi av Oslo kommunale 
skolehager" 

Forslaget følger opp byrådserklæringens punkt om 
"At alle grunnskoler i Oslo skal få mulighet til å bruke 
skolehager."  

Avvist 

103 Eliabeth Koren for 
Nordre Aker SV 

185 186 Endring Styrke seksualundervisningen fra 
barnehagen og gjennom hele skoleløpet. 
Seksualundervisningen skal være 
alderstilpasset å gi forståelse for 
grensesetting for seg selv og respekt for 
andres grenser. Den skal forebygge skam og 
kroppspress ved blant annet å lære elevene 
om hva som er normale kropper og hvor 
mye som er normalt. Samtidig gi forståelse 
for forskjeller mellom barns seksualitet, 
voksnes seksualitet og porno. Deler av 
undervisningen skal være kjønnsdelt. 

Begrunnelse: Punktet er i utgangspunktet litt tynt. 
Seksualundervisning er også nevnt på en fyldigere 
måte andre steder i programmet, men ettersom 
aldersgruppen som i hovedsak skal få denne 
undervisningen omtales her, er det her den primært 
hører hjemme.  
Mye av reklamen og populærkulturen er seksualisert 
og mange barn ser nettporno fra de er ganske små. 
Dette  innebærer utfordringer barn og ungdom bedre 
kan forholde seg til med mer kunnskap. 
Forhåpentligvis kan også kunnskap forebygge 
overgrep og gi større trygghet i forhold til egen kropp 
og seksualitet. 

Vedta: Styrke 
seksualundervisni
ngen fra 
barnehagen og 
gjennom hele 
skoleløpet. 
Seksualundervisni
ngenå forebygge 
skam og 
kroppspress og gi 
forståelse for 
grensesetting for 
seg selv og respekt 
for andres grenser 

104 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

187 188 Endring Opprinnelig: Utvide satsingen med å gi 
Osloskolene nye digitale læremidler. For 
eksempel får barn lære å skape teknologi 
gjennom opplæring i programmering. 
 
Forslag: Utvide satsingen med å gi barn i 
Osloskolen økt digital kompetanse. For 
eksempel skape teknologi gjennom 
opplæring i programmering, men også lære 
og praktisere god kildekritikk. 

Begrunnelse: Dette er blant annet et forsøk på å 
unngå kamp om dissensen. Et slags 
kompromissforslag. Digital kompetanse betyr ikke 
nødvendigvis økt bruk av digitale verktøy. Innholdet 
er vel så viktig som redskapen og fake-news viser at 
kildekritikk og digital kompetanse er vel så viktig i 
møte med verden. 

Vedtas 

D4 Programkomiteen 189 190       Dissens 4 avvises. 
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105 Utdanningspolitisk 
gruppe 

191 
 

Endring Sikre at leken får en større plass i skolen, 
spesielt i 1. klasse. Evalueringen av 
seksårsreformen må få konsekvenser for 
rammene for opplæringen for de yngste 
barna i skolen 

Leken må styrkes ikke bare for førsteklassingene.  Vedtas 

106 Vestre Aker SV 191 
 

Tillegg (Nytt kulepunkt) Styrke praktiske og 
estetiske fag og arbeidsformer og legge til 
rette for «Syngende skoler».  Estetiske fag 
tar i bruk andre læringsmetoder enn de mer 
teoretiske fagene og har en mer praktisk 
karakter. Å synge sammen styrker 
opplevelsen av tilhørighet, identitet og 
samhold og reduserer stressnivået i 
kroppen. 

Siden Byrådet, med SVs skolebyråd i spissen, har 
vedtatt at skolene skal styrke disse fagene, mener vi 
formuleringene om å styrke estetiske og praktiske fag 
og arbeidsformer i innledningen til dette 
underkapitlet bør følges opp med kulepunkt. En 
annen god grunn til å styrke dette i programmet er at 
vi nå (i starten av 2019) venter på resultatet av 
Stortingets bestilling til regjeringen (som også SV sto 
bak) om å legge fram en plan for styrking av de 
praktiske og estetiske fagene på kort og lang sikt. I 
tråd med punktet om «Syngende barnehager» i 
programkomiteens forslag er det også naturlig å 
nevne «Syngende skoler», som er et 
skoleutviklingsprogram for styrking i alle fag. 
(https:www.syngendeskole.no)  
 
I tilfelle det skulle være mulig å få med noe om å 
synge i andre sammenhenger i programmet, legger vi 
til dette: Musikk i Skolen, der et medlem av Vestre 
Aker SV jobber, samarbeider med utdanningsetaten i 
Oslo om en styrking av musikkfaget. Det vil også være 
naturlig å bringe spørsmålet om Oslo som syngende 
kommune inn i denne sammenhengen: Sang og 
helse, Sang i eldreomsorgen, Sang for barn og unge 
(inkludert syngende barnehager og syngende skoler), 
Sang og inkludering, Sang i lokalsamfunnet.   

Avvist 
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107 Eivind Digranes 193 195 Endring Styrke den spesialpedagogiske 
kompetansen og veiledningen på skolene, 
og sikre at alle elever med behov for 
spesialundervisning får opplæring fra 
kvalifisert personale i stedet for ufaglærte 
assistenter. 

Tydeliggjør punktet enda mer. Bruken av ufaglærte 
assistenter uten spesialpedagogisk kompetanse i 
skolen er altfor høy i dag, så vi bør nevne det 
eksplisitt. 

Avvist 

108 Utdanningspolitisk 
gruppe 

196 
 

Tillegg Styrke rådgivningstjenesten i 
ungdomsskolen og øremerke ressurser til 
skolehelsetjenesten i hele grunnskolen. 

 
Avvist, delvis 
dekket 

109 Utdanningspolitisk 
gruppe 

196 
 

Tillegg At kommunen må utarbeide en forpliktende 
handlingsplan om vold og trusler rettet mot 
barn og unge i Oslo.  

Mange barn og unge vokser opp med vold og trusler i 
hverdagen. Dette må vi gjøre noe med. Derfor må det 
utarbeides en forpliktende handlingsplan på tvers av 
ulike instanser (skole, barnevern, NAV, bydeler osv. ).  

Avvist 

110 Nordre Aker v/ 
Elisabeth Koren 

199 201 Stryk Stryk setningen "Dette er avgjørende..." 
eller omformuler 

Begrunnelse: Setningen kan lett tolkes dit hen at 
videregående opplæring er helt nødvendig for å ha et 
godt liv eller kunne bidra i et demokratisk samfunn. 
Videregående opplæring er en fordel, men alle bør 
kunne ha det bra uavhengig utdanningsnivå. Hvis 
setningen ikke strykes, bør den omformuleres! 

Vedtas 

111 Tarjei Helland, 
Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

202 
 

Endring Opprinnelig: ...som i dag er på om lag 75 
prosent... 
 
Endringsforslag: ...som i dag er på mellom 
75-80 prosent... 

Gjennomføringsgraden i Oslo er i 2018 på ca. 79% og 
varierer litt fra år til år. 

Vedtas, må rettes 
språking til "fra 
75-80 prosent…" 

112 Vestre Aker SV 203 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas, 
redaksjonelt 

113 Vestre Aker SV 205 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas, 
redaksjonelt 



Sak 2.2 Redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslagene til Kommunevalgprogrammet 2019-2023  

29 
 

114 Utdanningspolitisk 
gruppe 

215 
 

Endring Forandre finansieringssystemet i 
videregående skole og utvikle en modell for 
ressursfordeling som er basert på antall 
klasser skolene skal ha og hvilket fagtilbud 
som er nødvendig for å sikre god opplæring. 
En slik modell skal sikre forutsigbarhet i 
skolenes økonomi, være uten innslag av 
stykkprisfinansiering, motvirke overfylte 
klasserom og sikre midler for å gi nødvendig 
tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

På høy tid å jobbe for å få ned elevtallet i 
klasserommene på vgs.  

Avvist 

115 Utdanningspolitisk 
gruppe 

219 
 

Tillegg Jobbe for å innføre en lærernorm i 
videregående skole som sikrer maks 12 
elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 
elever pr lærer på studiespesialiserende 
program.  

På tide å få ned antall elever i klasserommene på vgs.  Avvist, mot en 
stemme (Gamal) 

116 Tarjei Helland, 
Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse 

219 221 Endring Opprinnelig: Innføre en inntaksmodell som 
gir en jevnere fordeling på den enkelte 
skole når det gjelder kjønn og sosial 
bakgrunn. SV vil ha et alternativ til det rene 
karakterbaserte opptaket som i større grad 
skaper mangfold i elevmassen og flere 
reelle valgmuligheter. 
 
Endringsforslag: SV vil ha et alternativ til det 
rene karakterbaserte opptaket som i større 
grad skaper mangfold i elevmassen og sikrer 
elevene best mulig valgmuligheter. 

Vi ser at de to setningene i realiteten sa det samme. 
Vi foreslår derfor å gjøre den kortere og mer presis. 

Vedtas 

117 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

222 
 

Tillegg Legge til punkt: Følge Stoltenbergutvalgets 
anbefalinger for lærekandidatordningen 

 
Avvist 
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118 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

222 223 Endring Opprinnelig: Bekjempe frafall. Skolen skal ta 
hensyn til både faglig og sosial utvikling for 
å gjøre det mulig for alle å gjennomføre.  
 
Endringsforslag: Bekjempe frafall. Skolen 
skal jobbe helhetlig og bidra til elevenes 
faglige og sosiale utvikling slik at alle får 
mulighet til å gjennomføre og bestå.   

Veldig vanskelig å forstå hva som menes med 
forslaget slik det står nå. 

Vedtas 

119 Utdanningspolitisk 
gruppe 

223 
 

Tillegg NAV-kontorene skal ha en veileder som 
hjelper elever som faller ut av videregående 
skole. 

Nytt punkt, flyttet fra brødteksten.  Vedtas, mot 
stryking i 
brødtekst 

120 Vestre Aker SV 225 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas, 
redaksjonelt 

121 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

230 231 Endring Sikre  bedre  informasjon  til  elever  om  
muligheten  til  å  bytte  fra  
studieforberedende  til yrkesfagyrkesfag. I 
tillegg sørge for tilbud om ekstra 
undervisning og praksis i aktuelle yrkesfag 
for å unngå å tape tid. 

Begrunnelse: Punktet står i motstrid til ønsket om å 
styrke yrkesfagene og vitner om mangelfull forståelse 
for at praktisk kunnskap og trening er en sentral del 
av utdanningen. SV bør ikke gå inn for å i praksis 
svekke kravene til å lære seg yrkesfagene. Det kan 
føre til svekkelse av fagenes anseelse og nedbygging 
av den faglige kompetansen. Videre vil lærlinger som 
har fått ta denne "snarveien" mangle nødvendig 
fagkompetanse og derfor være mindre attraktive for 
arbeidsgivere, i verste fall få potensielle arbeidsgivere 
til å betvile alle lærlingers kompetanse 

Avvist 

122 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

231 
 

Stryk Stryk "uten å tape tid". 
 

Vedtas 
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123 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

233 
 

Endring Opprinnelig: Styrke rådgivningstjenesten og 
øremerke ressurser til skolehelsetjenesten 
 
Endringsforslag: Styrke rådgivningstjenesten 
og skolehelsetjenesten på ungdomsskolen 
og videregående. Bemanningsnormen for 
skolehelsetjenesten må oppnås på 
barneskolen. 

Mer konkret på styrking av skolehelsetjenesten enn 
opprinnelig.  

Avvist 

124 Vestre Aker SV 234   Tillegg (Nytt kulepunkt 1)  
Styrke opplæringstilbudet til samiske elever 
i videregående opplæring.  Samle 
opplæringen på ett sted, i tilknytning til en 
institusjon som har forutsetning og 
kapasitet til å prioritere arbeidet med 
samisk opplæring. Øke kunnskapen om 
samisk språk og kultur blant ansatte i 
osloskolen og legge aktivt til rette for at 
lærere får opplæring i samiske språk. 
 
(Nytt kulepunkt 2)  
Styrke tegnspråkopplæring for elever som 
trenger det og særskilt språkopplæring for 
elever med andre morsmål enn norsk og 
samisk. Arbeide systematisk for å undersøke 
og forbedre tilbudet til elever med behov 
for tegnspråkopplæring og elever med 
andre morsmål enn norsk og samisk, slik at 
de får den opplæringen de har lovbestemt 
rett til. Øke kunnskapen om tegnspråk og 
flerspråklighet og ansette flere lærere som 
kan tegnspråk eller minoritetsspråk. 

Begrunnelse nytt kulepunkt 1:  
Dette er det tredje kulepunktet vi legger inn for å 
integrere innholdet i l 31-41 bedre i kapitlet (jf. 
begrunnelsen for forslaget vårt til nytt avsnitt etter l 
24). Punkter er formulert likt punktet i underkapitlet 
om grunnskolen (etter l 137). Det bør være med her 
fordi kommunene har samme forpliktelse overfor 
samiske elever i videregående opplæring som for 
grunnskoleelever og barn i barnehage.    
 
Begrunnelse nytt kulepunkt 2: 
Vi ønsker dette (formulert likt det vi foreslår i 
underkapitlet om grunnskolen (l 138-139) inn her for 
at opplæringen for disse elevgruppene også skal være 
med i underkapitlet om videregående opplæring. Vi 
har fulgt opp det som står om disse gruppene i 
forslaget til nytt avsnitt i innledningen til kapitlet 
(etter l. 24) med kulepunkt både i underkapitlet om 
barnehager og underkapitlet om grunnskolen. Om 
det ikke blir med her, kan det virke som om 
lovbestemmelsene for disse elevgruppene ikke 
gjelder for elever i videregående opplæring.   

Vedta første og 
siste setning i 
første kulepunkt, 
avvise resten. I 
andre kulepunkt, 
vedta første 
leddsetning. 

125 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

235 
 

Endring ... kompetansen. Slik kan vi bidra til å 
bekjempe 

Begrunnelse: Tviler på at nevnte punkter er nok. Vedtas 
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126 Vestre Aker SV 235 236 Endring flerkulturelle kompetansen. Slik kan 
minoritetselever få bedre rådgiving i fag- og 
utdanningsvalg og støtte i krevende 
situasjoner i og utenfor opplæringen.  

Minoritetselever kan trenger ulike typer rådgiving og 
støtte. Vi har derfor inkludert mer i punktet. 
Krevende situasjoner utenfor utdanningen omfatter 
blant annet det som er uttrykt i den altfor 
provoserende formuleringen om å bekjempe 
tvangsekteskap osv. Med slike uttrykksmåter oppnår 
vi bare å provosere, ikke å påvirke. Med kloke 
minoritetsrådgivere (som ikke opptrer provoserende) 
kan vi oppnå endringer for enkeltelever på kort sikt 
og på lengre sikt påvirke miljøene vi ønsker å endre.   

Vedtas 

127 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

242 
 

Tillegg Styrke mobbeombudet og elev- og 
lærlingombudet i Oslo... 

Vi har to ombud for elevene i Oslo som begge bør 
styrkes 

Vedtas 

128 Vestre Aker SV 247 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas, 
redaksjonelt 

D5 Programkomiteen 248 249       Et flertall på 6 
støtter dissens 5. 
Et mindretall på en 
(Eldby) ønsker å 
beholde 
opprinnelig tekst 
på linje 250-251). 
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129 Vestre Aker SV 252 
 

Tillegg Fritidstilbud for barn og unge 
Gode, felles fritidsarenaer er ett av flere 
elementer i lokalsamfunnets sikkerhetsnett 
rundt barn og unge. Fritidstilbud skaper 
felleskap og har en forebyggende funksjon i 
et større samfunnsperspektiv.  Lokale tilbud 
bør utvikles i samråd med barn og unge, og i 
samarbeid med tjenester, aktører og 
foreninger lokalt. Det må legges særlig vekt 
på å utvikle gode, lokale aktiviteter for barn 
og unge knyttet til arbeid med 
områdeløftene.  
 
SV vil: 
• Bevare, styrke og utvide fritidstilbud for 
barn og unge, også for unge over 18 år, med 
aktiviteter som er meningsfylte i 
lokalmiljøet.  
• Arbeide for nært samarbeid mellom 
kommunale fritidstilbud, lokale offentlige 
tjenester, foreninger og frivillige 
aktivitetstilbydere i utvikling og drift av 
tilbud. 
• Styrke samarbeidet mellom fritidstilbud 
og skoler blant annet om bruk av bygninger.  
• Styrke driftstilskuddet til barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Oslo. 

Det er bra med et kulepunkt om fritidstilbud i 
kapittelet om kultur (jf. linje 1799-1801), men det 
kommunale ansvaret for gode fritidstilbud gjelder 
oppvekstvilkår utover kultur og frivillighet. Jf. 
kapittelet Fra delt by til ny solidaritet (l. 371-372), 
som omtaler «et tettere samarbeid mellom 
barnehage, skole, fritidsarenaer, ulike tjenester og 
faggrupper» som «viktig for at barn og unge kan få 
hjelp så fort som mulig». SV bør være tydelig på at 
fritidsarenaene har en forebyggende funksjon i 
oppvekstsammenheng. 

Vedtas 

130 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

258 
 

Stryk Stryk eller omformuler Begrunnelse: Her handler det om voksenopplæring. 
Voksne uten grunnskole må ha et eget alternativ. 

Vedta stryking 

131 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

269 
 

Endring At klassestørrelse og elevsammensetning 
må være... 

Begrunnelse: For store sprik i forkunnskaper gjør 
hensiktsmessig undervisning svært vanskelig. 

Vedtas 
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132 Utdanningspolitisk 
gruppe 

269 
 

Tillegg At klassestørrelsen må være pedagogisk 
forsvarlig og ta utgangspunkt i deltakernes 
skolebakgrunn, nivå og progresjon. 
Gruppene med de største behovene skal 
ikke ha mer enn 15 deltakere. Alle deltakere 
i voksenopplæringen skal ha en 
kontaktlærer.  

Det blir vanskelig å ivareta deltakerne i VO uten at de 
har en kontaktlærer. 

Avvist til fordel for 
131 

133 Gunvald Axner Ims 287 
 

Tillegg Legge til rette for flere og sikrere 
sykkelparkeringsplasser ved 
utdanningsinstitutusjonene og 
trafikknutepunktene i byen.   

 
Avvist 

134 Gunvald Axner Ims 292 293 Endring Istedenfor "● Opprettholde 
studentrabatten på byens kollektivtilbud og 
fjerne aldersgrensen for alle 
heltidsstudenter.": "● Opprettholde 
studentrabatt på byens kollektivtilbud og 
fjerne aldersgrensen for alle 
heltidsstudenter." 

Studentrabatt gis i dag bare til månedskort. Dette er 
ikke den beste ordningen, men innebærer 
unødvendig "straff" av studenter som sykler mye eller 
av andre årsaker trenger enkeltbilletter o.l. mer 
sporadisk. Derfor bør ikke denne "studentrabatten" 
opprettholdes, men "studentrabatt" bør selvfølgelig 
gis i minst like stor grad som i dag.  

Avvist 

135 Gunvald Axner Ims 294 
 

Tillegg Oppdatere studentrabattordningen med en 
digital fordelingsnøkkel som gir rabatt til 
alle billetttyper, ikke bare månedskort.  

Dagens ordning er urettferdig og utdatert. Den 
straffer studenter som av ulike årsaker ikke bruker 
buss, trikk og t-bane like ofte, for de må i dag betale 
fullpris for enkeltbilletter, døgnkort og ukeskort. 
Målet bør heller være en fordelingsnøkkel som 
premierer dem som f.eks. går og sykler til daglig, men 
som trenger å reise kollektivt iblant. En annen måte å 
tilrettelegge for mer bruk av enkeltbillett og døgnkor 
på, er å legge inn automatisk omregning til neste 
nivå, slik at f.eks. den tredje enkeltbilletten en kjøper 
i løpet av et døgn, automatisk gir grunnlag for 
døgnkort regnet fra tidspunktet da den første 
enkeltbillletten blei kjøpt.  

Avvist 
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D6 Programkomiteen 296 297       Et flertall på 6 
avviser dissens 6. 
Et mindretall på en 
(Eriksen) støtter 
dissensen. 

136 Kristian Myhre 298 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Videreføre fritak fra 
eiendomsskatt for studentboliger 

Sikre at ikke eiendomsskatten rammer studentboliger 
som drives på ikke-kommersielt grunnlag, så som av 
studentsamskipnaden eller av ideelle stiftelser. Dette 
er del av byrådets praksis i dag, men bør 
programfestes for å sikre videreføring. 

Avvist 

137 Tore Syvert Haga 302 
 

Endring Erstatt ",likevel er forskjellene i byen 
store.". Med ", likevel lever mange i 
fattigdom. Forskjellene i byen er altfor 
store." 

Avsnittet skildrar rikdommen. Motsatsen til 
rikdommen er fattigdommen, ikkje forskjellane i seg 
sjølve. Endringa er reint språkleg.  

Vedtas 

138 Tore Syvert Haga 304 305 Stryk Stryk "(" og ")", la setninga innimellom står 
som fullverdig tekst.  

Setninga er relevant for samanhengen, og det passar 
ikkje å ha ho i parantes.  

Vedtas 

139 Tom Rellsve 310 
 

Endring Teksten anses ikke realistisk   Formuleringen " Alle skal ha tilgang til arbeid. Oslo 
må kunne tilby arbeid til arbeidsløse når 
arbeidsløsheten øker." er vel ikke realistisk i et 4 års 
perspektiv  

Vedta stryking av 
punktet 

140 Tore Syvert Haga 311 
 

Endring Bytt ut ordet "når" med "dersom". Oppfattar meiningsinnhaldet som at viss arbeidsløysa 
veks, så skal kommunen tilby fleire jobb. Så sant det 
er meininga, blir den tydelegare ved å skriva 
"dersom" enn ved å skriva "når". Viss me skriv "når", 
kan det oppfattast som at me trur at arbeidsløysa stig 
no for tida. Og det er i hovudsak ikkje sant.  

Avvist til fordel for 
139 

141 Tom Rellsve 312 
 

Endring  SV vil bekjempe svart arbeid, sosial 
dumping og ARBEIDE FOR  alle gode 
arbeidstakerrettigheter. 

SV kan vel ikke SIKRE alle gode 
arbeidstakerrettigheter. 

Vedtas 
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142 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

318 319 Endring Opprinnelig: Fortsette og videreutvikle 
områdesatsingene i Groruddalen, Tøyen, 
Grønland, Hovseter og Oslo Sør. 
 
Endringsforslag: [Flytt kulepunktet til linje 
506 og skriv det om:] Fortsette og 
videreutvikle områdesatsingene i 
Groruddalen, Tøyen, Grønland, Oslo Sør og 
utvide satsingen til området Hovseter  

Det er et eget “kapittel” om dette fra linje 491. Det 
blir også veldig upresist slik det står i forslaget. Det er 
ikke i dag en områdesatsing på Hovseter selv om 
byrådet har støttet noen botiltak i bydelen. 

Avvises, men 
endre "Tøyen, 
Grønland"  til 
"Indre Øst". Samt  
legges til følgende 
tekst : "Vurdere 
områdesatsing 
flere steder" 

143 Benjamin E. Larsen 326 
 

Tillegg Ny setning til slutt i avsnittet: "De samlede 
inntektene til kommunen fra skatt, avgifter 
og næring, legger rammene for kommunens 
virksomhet. SV vil prioritere å finansiere 
hovedkravene først, og deretter gjøre 
løpende vurderinger av hvilke deler av 
partiets øvrige målsettinger som skal få 
finansiering når de økonomiske rammene 
tillater det." 

Programmet koster mye mer enn kommunen vil ha 
råd til i 4-årsperioden. Det er klokt av oss å sette ord 
på dette, og hva som er viktigst å finansiere først. 

Avvist 

144 Tore Syvert Haga 326 
 

Stryk Stryk "små og" Det er bustaden sin verdi som avgjer om han får 
skatt, ikkje storleiken. Det finst nok (relativt) små 
leiligheiter som på grunn av plassering og byggeår får 
ein verdi som er høg nok til at det blir eigedomsskatt, 
og ein del nokså store hus som, av same grunnar, 
ikkje får eigedomsskatt.  

Vedtas 

145 Unni Berge 328 
 

Endring stryk siste del av setningen: "(5 promille)" regelverket for eiendomsskat endrer seg stadig, også 
hva som er maksimal sats 

Vedtas 

146 Benjamin Endre 
Larsen 

335 
 

Endring Endre "200" til "500" Det er nødvendig med noe høyere inntekter for å 
finansiere flere satsinger. Dette gir også større 
omfordeling. 

Avvist 

D7 Programkomiteen 337 344       Ingen støtter 
dissensen 
(hverken A, B eller 
C). 
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147 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

335 
 

Eget forslag Ha en eiendomsskatt med et bunnfradrag 
på 4. millioner kroner. Bunnfradraget skal 
årlig justeres sammen med gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris. Promillesatsen skal 
trappes opp til maksimalt tillatt sats. 

Per nå er flere av dissensene ulovlige da, maks. tillat 
sats skal bli 4 promille. Vi vet ikke hvordan dette vil 
utvikle seg over tid. Et fast system for endring av 
bunnfradrag bør innføres, slik at dette ikke blir en 
stadig krangel i byråd. Bunnfradraget bør ikke være 
for høyt.  

Avvist 

148 Frogner SV 344 
 

Støtte Støtter dissens 7B 
 

Avvist, støtter 
flertallet 

149 Tore Syvert Haga 338, 
342, 
344 

 
Tillegg Legg til "i takstgrunnlag." etter "millioner". Det er uklart om dei oppgitte botnfrådraga er i 

bustaden sin marknadsverdi (fire ganger 
likningsverdi) eller om det er takstgrunnlaget (som er 
80 % av marknadsverdien). Programmet bør vera 
tydeleg på om det er takstgrunnlaget eller 
marknadsverdien som skal stemma med desse 
milliontala.  

Avvist 

D8 Programkomiteen 345 348       Dissens 8 avvises. 

150 Carl Morten 
Amundsen 

367 
 

Tillegg Barnevern er en offentlig oomsorgsoppgave 
og skal ikke danne utgangspunkt for privat 
fortjeneste. Kommersielle tilbud på dette 
feltet skal reduseres betydelig. 

Samsvar med hovedkrav Avvist, dekka linje 
388 

151 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

377 378 Endring Opprinnelig: Sammenligner vi med resten 
av landet, er institusjonsbarnevernet i Oslo 
underfinansiert med 160 millioner kroner 
årlig. Dette fører til et ekstra press på 
barneverntjenestene i byen. 
 
Endringsforslag: Sammenligner vi med 
resten av landet, får Oslo  drøyt 100 mill. for 
lite av staten for å ha ansvaret for 
andrelinjebarnevernet/institusjonsbarnever
net. Dette er penger kommunen kunne 
brukt til forebygging.  

Tallet er for høyt og det er for upresist slik det står i 
opprinnelig tekst.  

Vedtas 
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152 Carl Morten 
Amundsen 

380 
 

Endring Flyttekulepunkt på 388 til nytt første 
kulepunkt på 380 

Styrke hovedkrav ved å gjøre det synligere. Vedtas 

153 Benjamin Endre 
Larsen 

390 
 

Tillegg Gjennomgå dagens organisering av 
institusjonsbarnevernet med sikte på å sikre 
ideelle aktører en grunnfinansiering. 

Ideelle aktører bærer i dag hele den økonomiske 
risikoen for å stille institusjonsplasser til rådighet for 
kommunen. Avtaler hos Bufetat og Helse Sør-Øst gir 
større forutsigbarhet og mindre risiko for at tilbud må 
nedlegges. 

Vedtas 

D9 Programkomiteen 390 393       Dissens 9 avvises. 

154 Steinar Heldal 414 415 Tillegg Nytt kulepunkt: 
(SV vil): styrke både barnevernets og 
skolehelsetjenesten arbeid for å forebygge 
og avdekke vold og seksulle overgrep mot 
barn og unge. All kjønnslemlestelse, 
inkludert omskjæring av gutter, må 
anmeldes. 

 
Avvist 

155 Kristin Benestad 
og Cato Brunvand 
Ellingsen 

417 418 Stryk Stryk følgende setning: 
Færrest mulig bør presses inn i en situasjon 
der de er avhengig av å få bistand fra NAV 
og sosialtjenesten. 

Vi støtter intensjonen i avsnittet, men mener at 
setningen gir et for negativt bilde av det å få bistand 
fra NAV og sosialtjenesten. Vi ønsker ikke å bidra til 
en ytterligere stigmatisering av personer som trenger 
slik bistand. NAV og sosialtjenesten er en viktig del av 
vår velferd.  

Vedtas 

156 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

428 
 

Endring  ... fjernes i utvalgte bydeler med geografisk 
spredning. 

 
Avvist 

157 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

435 
 

Endring Opprinnelig: Blant minoritetsungdommer er 
mistilliten til politiet stor. 
 
Forslag: Blant minoritetsungdommer er det 
flere som har liten tillit til politiet. 

SV kan ikke på vegne av all minoritetsungdom slå 
kategorisk fast at all minoritetsungdom har mistillit til 
politiet.  

Avvist til fordel for 
158 
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158 Arvid Ellingsen 438 
 

Endring Blant enkelte grupperinger 
minoritetsungdommer er tilliten til politiet 
lav. 

Det er mellom 150 og 200 minoriteter i Oslo, fra 
samer, svensker og polakker, til romani, irakiske 
kristne, jøder etc. Det som ligger i programforslaget 
er således en grov generalisering. I tillegg spilte Fafo 
inn en undersøkelse om dette til Oslo SV som viser at 
andelen som oppgir at de ikke stoler på politiet er 16 
% blant gutter med norsk opphav, og fra 17 % til 25 % 
blant gutter fra Sørøst-Asia (17), Vest-Europa, 
Midtøsten og Øst-Europa (25). Det er gutter fra Afrika 
som skiller seg ut, der 43 % sier de ikke stoler på 
politiet. Det er derfor ikke store forskjeller mellom 
minoriteter og nordmenn. I tillegg er det forskjell i 
begrepsbruk på å si at man ikke «stoler» på politiet 
og at man har «mistillit». Den foreslåtte setninger bør 
derfor endres. 

Vedtas 

159 Åsmund Strand 
Johansen 

440 441 Stryk Også eldre beboere skal føle seg trygge 
uansett hvor i Oslo de bor. 

Setningen er fullstendig feilplassert. Avsnittet handler 
om minoritetsungdom sin tillit til politiet.  

Vedtas 

160 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

449 
 

Tillegg ... god belysning i offentlige rom. 
 

Vedtas, men linjen 
er 448 

161 Arvid Ellingsen 450 
 

Tillegg ...eller i Søndre Nordstrand. Ledelsen på politihøgskolen har pekt på både Grorud 
og Søndre Nordstrand. Når Follobanen står ferdig i 
2021 får de et mye bedre lokaltogtilbud, og det er jo 
bare 10 minutter unna Oslo S. Et slikt prosjekt kunne 
også fått fart på planene om å forlenge 
Ljabrutrikkelinjen til Hauketo. Hauketo er jo også ett 
av knutepunktene som er vedtatt utbygget i 
kommuneplanen. Også Oslo ytre by sør trenger flere 
arbeidsplasser og en politihøgskole i bydelen hadde 
vært helt i tråd med det! Det er derfor viktig å 
vurdere plassering av ny politihøgskole i både Stovner 
og i Søndre Nordstrand. 

Avvises til fordel 
for følgende tekst: 
"Arbeide for at ny 
Politihøyskole 
legges til et 
kollektivknutepun
kt på Østkanten". 
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162 Benjamin Endré 
Larsen  

451 
 

Endring Kunnskap og solidaritet på rusfeltet "Omsorgsfull" høres veldig patroniserende ut. SVs 
gode skadebegrensningslinje er kunnskapsbasert, og 
er solidarisk.  

Vedtas 

163 Benjamin Endre 
Larsen 

457 461 Endring Endre avsnittet: "SV ønsker å redusere 
omfanget av individuell og samfunnsmessig 
russkade. For å oppnå det er det nødvendig 
å bruke ulike tilnærminger for å regulere 
pris og tilgang til ulike rusmidler, samtidig 
som virkemidlene ikke blir uforholdsmessig 
inngripende. Oslo SV ønsker ikke ytterligere 
utvidelse av sjenketidene i Oslo. Det er 
nødvendig med bruk av politivirkemidler for 
å hindre etablering av åpne russcener, men 
kommunen bør bruke hele 
virkemiddelapparatet i Sentrumsarbeidet til 
å holde bruk av bortvisning på et minimum. 
Rusavhengighet er et helseproblem, og 
personer som har rusproblemer bør tilbys 
helsehjelp. Det er imidlertid en 
kjensgjerning at den som ikke er motivert 
for å arbeide med rusproblemene sine har 
liten nytte av hjelp. SV mener at man bør 
respektere folks ønsker uansett, og at 
straffeforfølgelse av personer med 
rusproblemer medfører større skade enn 
fordel, både for samfunnet og for den det 
gjelder. 

 
Avvist 

164 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

462 
 

Endring Opprinnelig: Heroinavhengige skal ikke 
straffeforfølges, ... 
 
Endringsforslag: Rusavhengige skal ikke 
straffeforfølges,... 

Frihet fra straffeforfølgelse bør ikke begrenses bare 
til heroinavhengige.  

Vedtas 
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165 Ullern SV v BB 462, 
471, 
473, 
475, 

+ 
474 

 
Endring 462: Rusmiddelavhengige - bruk en generell 

betegnelse generelt. De fleste rusavhengige 
er blandingsbrukere. 
Flytt disse punktene først; 471, 473, 475, 
Tilføy: Helsesøster/bror/miljøarbeider må 
styrkes/innføres i skolehelsetjenesten og 
annet forebyggende arbeid.  474: tilføy: 
engasjement og informasjon av foreldrene. 

462: Rusmiddelavhengige - bruk en generell 
betegnelse generelt. De fleste rusavhengige er 
blandingsbrukere. 
Flytt disse punktene først.471, 473, 475, Dersom 
forebygging er viktigst må det stå først. Foreldrenes 
samarbeid er svært viktig i et forebyggende 
rusarbeid.  

Avvist 

166 Benjamin Endré 
Larsen  

482 
 

Endring Videreutvikle tilbudet av væresteder med 
lav terskel, med vekt på flere tilbud i ytre 
by.  

Det er allerede 6-7 lavterskel væresteder i Oslo 
sentrum, men et sterkt behov for utvikling av slike 
tiltak i ytre by — både øst og vest. Derfor 
presiseringen.  

Vedtas 

167 Tore Syvert Haga 494 495 Endring Endra setninga etter "barn og unge" til 
"flere som står utenfor arbeidslivet og flere 
som er dårlig integrert i det norske 
samfunnslivet." 

Det er på ingen måte sånn at "konflikter mellom 
etniske nordmenn og mennesker med 
innvandrerbakgrunn" generelt er noko som pregar til 
dømes Dalen. Me kan ikkje skriva det. Derimot er det 
integreringsutfordringar.  
Omgrepet arbeidsløyse bør erstattast med å stå 
utanfor arbeidslivet. Den formelle arbeidsløysa her er 
jo høgare enn i resten av byen, men problemet er 
opphopning av folk som av mange ulike grunnar er 
utanfor arbeidslivet, ikkje berre den formelle 
arbeidsløysa.  

Vedtas 

168 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

503 504 Endring Opprinnelig: Områdeløftene i Groruddalen, 
Tøyen, Grønland, Oslo Sør og Hovseter er 
gode virkemidler for å sikre at de mest 
utsatte områdene i byen har de 
grunnleggende kvaliteter folk ønsker i sine 
nærmiljøer.  
 
Endringsforslag: Områdeløft er gode 
virkemidler for å sikre at de mest utsatte 

Rydde opp i setningen. Det er ingen områdesatsing 
på Hovseter i dag, men ved å også flytte kulepunktet 
på linje 318-319 og til linje 506 får du en forståelig 
sammenheng.  

Vedtas 
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områdene i byen har de grunnleggende 
kvaliteter folk ønsker i sine nærmiljøer.  

169 Tore Syvert Haga 506 
 

Endring Endra punktet til: - Jobbe for å videreføre 
dagens områdesatsinger dersom det 
fortsatt er behov for dem, samt opprette 
nye dersom det avdekkes behov for dette.  

Satsingane er 10-årige. I teorien kan ting endra seg, 
sånn at dei ikkje lengre trengst, eller at det er "tomt" 
for tiltak i eit område. Poenget med desse satsingane 
er at dei er mellombelse, og så blir erfaringane 
overførde til vanleg drift av kommunen. SV må vera 
opne for å vidareføra dei i nye periodar vist dei 
trengst. mE bør òg nemna mulegheita for at det kan 
komma nya.  

Vedtas 

170 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

506 
 

Tillegg Nytt punkt: Politikken skal blant annet ha 
som mål å motvirke gjennomtrekk av 
bosatte i de aktuelle bydelene.  

Et av de største problemene i de aktuelle bydelene er 
at folk som bor der skiftes ut etterhvert som de får 
penger, språk og erfaring til å bosette seg andre 
steder. Hvis folk velger å bli boende også etter at de 
har oppnådd en klassereise vil dette bidra til å 
motvirke de negative tendensene i noen bydeler. 

Avvist 

171 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

506 507 Stryk At satsinger som dem på Tøyen, Søndre 
Nordstrand, Gamle Oslo og Groruddalen, 
gjøres til varige programmer  

Målet må være at disse programmene ikke gjøres 
varige. De må vurderes jevnlig for å se om man har 
kommet dit at levekår og boforhold har blitt gode. 
Har de det så må det være riktig å avslutte innsatsen 
og heller konsentrere den mot områder som har 
større utfordringer.  

Avvist, til fordel 
for 169 

172 Tore Syvert Haga 511 
 

Stryk Stryk dette kulepunktet.  Kunst og kultur generelt er ikkje noko hovudløysing 
på dei utfordringane som finst her. Bruk gjerne 
kulturpengar her òg (som i resten av byen) men ikkje 
frå områdeløftspottane.  

Vedtas 

173 Tore Syvert Haga 511 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Sikre at områdeløftene 
bidrar til at barn og unge får bedre 
muligheter til å delta i fritidsaktiviteter som 
kulturskole, idrett eller lignende.  
(Kan vurderast uavhengig av 
strykningsforslaget på same line).  

 
Vedtas 
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174 Unni Berge 514 
 

Endring stryk "kontorkomplekser" i kulepunktet Det er viktig at disse bydelene får et rikt kultur- og 
idrettstilbud. Det er mer uklart hvorfor disse 
bydelene først skal vurderes for "kontorkomplekser". 
Om det er store arbeidsplasser man tenker på, har 
man andre kriterier for etablering av disse enn  
akkurat disse bydelene. På Grønland vil man for 
eksempel sannsynligvis etablere mange 
"kontorkomplekser" uansett, men det er ikke en del 
av et områdeløft, eller noe som hjelper fattige 
familier spesifikt. Det er ikke mangel på nærhet til 
arbeidsplasser som sådan som gjør folk på Grønland 
fattige.  

Vedtas 

175 Vestre Aker SV 537 
 

Endring "på videregående skole" endres til "i 
videregående opplæring" 

Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Avvist. 

176 Berit Riise Kåvik 556 557 Tillegg ved bedre informasjon, praktisk hjelp ved 
behov og oppfordring til  smitteoppsporing. 

 Punket er litt tomt uten forslag til tiltak. Jeg vil 
spesielt bemerke smitteoppsporing. Min erfaring 
med lusesmitte (tre barn i barnehage og skole siden 
2002) er at manglende åpenhet og deling av 
informasjon om hvem som har lus nok er den 
viktigste årsaken til forsinket oppdagelse av lus og 
videre spredning. 

Avvist til fordel for 
177 

177 Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen, Tarjei 
Helland 

556 557 Stryk Oslo SV vil at kommunen skal gå foran og 
gjennomføre en storstilt kampanje for å 
utrydde hodelus på skoler og i barnehage.  

 
Vedtas 

178 Tore Syvert Haga 565 
 

Stryk Styrk ordet "innovativt" 
 

Vedtas 

179 Tore Syvert Haga 567 
 

Endring Erstatt "helsesenterne" med 
"helsestasjonene" 

Viss det komiteen meiner er dei institusjonane som 
bydelane driv som har jordmødre, helsesjukepleiarar 
og slikt, blir desse normalt omtala som 
helsestasjonar.  

Vedtas 
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180 Elisabeth Koren 
for Eldrepolitisk 
gruppe 

572 
 

Nytt 
kulepunkt 

Styrke helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende tjenester samt tilbudet på 
helsehusene for at folk skal kunne mestre 
hverdagsutfordringene i egne hjem. 

Begrunnelse: Behovet for helsefremmende, 
forebyggende og rehabiliterende arbeid er ikke synlig 
i programmet. Helsehusene må styrke tilbudene til 
ulike grupper. Dette er viktig å satse på dette for at 
eldre skal kunne bo hjemme og oppleve mestring, 
trivsel og trygghet og for at deres pårørende skal 
klare belastningene i hverdagen. Tidlig innsats er 
besparende på samfunnets menneskelige og 
økonomiske resurser. 

Vedtas 

181 Tore Syvert Haga 572 
 

Spørsmål Ber redaksjonskomiteen vurdera setninga. 
Er dette to ulike punkt? Eller meiner me at 
skolehelsetenesten skal gje alle under 20 år 
gratis allmennlege? 

 
Deles i to punkt, 
endre til "fastlege" 

182 Tore Syvert Haga 574 
 

Endring Bytt ord "i" med "fra" Reint språkleg. Høyrest ut som om me vil at dei skal 
ha eit besøk i veke 18, og så sjå jordmora igjen når 
det straks er fødsel, men det er vel jamnlege 
kontrollar frå veke 18 som er greia.  

Vedtas 

183 Steinar Heldal 575 
 

Tillegg Nytt kulepunkt 
(SV vil:) ha forsøk med "oppsøkende 
helsestasjon", og etablere en pott hvor 
bydelene kan søke om støtter til prosjekter 
og forsøk. F.eks. kan det være at en 
helsestasjon "oppsøker" barnehager og 
gjennomfører vaksinering der. 

 
Avvist 

184 Steinar Heldal 577 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: 
(SV vil:) jobbe for at statlig tilskudd ved 
etablering av nye fastlegekontor innføres 
igjen, og i mellomtiden vurdere kommunalt 
tilskudd. Tilskudd i etableringsfase for nye 
kontorer og fastlegehjemler som ikke har 
pasienter på liste fra før vil kunne være 
nødvendig for å få et godt fastlegetilbud i 
alle deler av kommunen. 

Det er svært vanskelig å få nye fastleger til å etbalere 
seg i nye områder i nye kontoret, altså situasjoner 
hvor de ikke overtar noen pasientliste. Da kan det gå 
både 3 og 4 år før listene er såpass fylt opp at de går 
med overskudd. Vi har f.eks. sett denne situasjonen i 
Kværnerbyen. Det bor masse folk der, men ingen 
fastleger ønsker (tør?) å etablere seg der uten 
tilskudd de første årene. 

Vedtas uten 
formuleringen "og 
i mellomtiden 
vurdere 
kommunalt 
tilkudd" 
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185 Cato Brunvand 
Ellingsen, Bianca 
Løkkeberg og 
Kristin Benestad  

587 
 

Tillegg • sørge for at både kommunens egen 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) -
ordning og alle BPA-konsesjoner er i tråd 
med intensjonen i loven, inkludert 
muligheten til å reise ut av kommunen. 
• sikre at alle som har rett til BPA får 
tilstrekkelig antall assistansetimer til å leve 
et selvstendig liv og delta i samfunnet. 
• sikre at kommunen innfrir sin plikt til å 
tilby BPA også til dem som har et mindre 
assistansebehov. 

Vi er noen medlemmer (fra ulike lag) som systematisk 
har sett på programmet når det gjelder personer med 
nedsatt funksjonsevne. Vi ser på det som nødvendig 
at vi har noe om Brukerstyrt Personlig Assistanse 
(BPA) i vårt kommunevalgprogram. SV må markere 
seg på dette feltet (ikke overlate det til KRF som har 
løftet dette fram i den nye regjeringsplattformen) 

Vedtas 

186 Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen, Tarjei 
Helland 

587 
 

Stryk Utrydde hodelus i Oslo 
 

Vedtas 

187 Ola Skaalvik 
Elvevold 

588 
 

Tillegg - Vurdere innstramminger i kommunens 
regelverk for fyrverkeri. 

Hvert år skjer alvorlige øyeskader nyttårsaften pga. 
fyrverkeri. I tillegg kommer betydelige belastninger 
for husdyr, produksjonsdyr og ville dyr. 
Undersøkelser viser at 60 prosent av befolkningen 
støtter noe så radikalt som et generelt forbud mot 
privat fyrverkeri. 
 
(Punktet er vanskelig å plassere et logisk sted i 
programmet, men bør sortere under helsekapittelet). 

Avvist 

188 Arvid Ellingsen 594 
 

Tillegg Utrede muligheten for at enkelte 
arbeidsoppgaver som i dag blir utført av 
sykepleiere kan bli utført av 
helsefagarbeidere. 

For å få en kvalitetsheving i pleie- og 
omsorgssektoren er det viktig å bruke 
helsefagarbeidere til å frigjøre arbeidsoppgaver som i 
dag blir utført av sykepleiere, uten at 
sykepleierkompetanse er viktig for disse 
arbeidsoppgavene. Oslo kommune trenger for 
eksempel ikke sykepleiere til alle stillinger, men rett 
person med rett kompetanse på rett plass. 

Avvist 
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189 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

594 
 

Tillegg Nye kulepunkter:    
- At kommunen sørger for at både 
kommunens egen BPA-ordning og alle BPA-
konsesjoner er i tråd med intensjonen i 
loven, inkludert muligheten til å reise ut av 
kommunen. 
- At kommunen sikrer at alle som har rett til 
BPA får tilstrekkelig antall assistansetimer til 
å leve et selvstendig liv og delta i 
samfunnet. 
- At kommunen innfrir sin plikt til å tilby BPA 
også til dem som har et mindre 
assistansebehov. 
 
 

 
Avvist til fordel for 
forslag 185 

190 Benjamin Endre 
Larsen 

595 
 

Endring Et godt lokalsykehustilbud og nytt sykehus 
på Aker 

Vi bør ikke binde oss til masta på Ullevål. Ved å gjøre 
det svekker vi automatisk Aker med hensyn til 
finansiering og innhold. 

Vedtas 

191 Benjamin Endre 
Larsen 

596 598 Endring Det viktigste målet i sykehuspolitikken er et 
trygt og godt sykehustilbud til alle som bor i 
Oslo. De viktigste tiltakene som må på plass 
er en ny storbylegevakt og et nytt 
lokalsykehus på Aker.  

Avsnittet som står i programutkastet sidestiller i 
praksis opprettholdelse av hele dagens Ullevål med 
etablering av nytt Aker sykehus. En nødvendig 
konsekvens av det er at nytt Aker sykehus IKKE kan få 
et fullverdig akuttilbud, og at det ikke vil være 
finansiering til å bygge nytt Aker sykehus. Dette er 
uklok politikk som ikke er til Groruddalens beste. 

Avvist 

192 Berit Riise Kåvik og 
Ivar Gammelmo 

596 598 Endring Det viktigste målet i sykehuspolitikken er et 
trygt og godt sykehustilbud til alle som bor i 
Oslo. Vi må så raskt som mulig få på plass 
en ny storbylegevakt og et nytt lokalsykehus 
for hele Groruddalen på Aker. Ullevål 
sykehus må opprettholdes som 
lokalsykehus og videreutvikles som et 

Vi ønsker ytterligere vektlegging av viktigheten av at 
bygging av Aker for hele Grorudalen haster mest 
uavhenging av videre beslutninger om sykehus i Oslo. 
Ahus er per i dag overfylt og må allerede i dag flytte 
over pasienter til Diakonhjemmet. 

Avvist 
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høykvalitets akuttmedisinsk tilbud til Oslos 
og hele helseregionens befolkning. 

193 Mons Lie og 
Elisabeth Koren 

596 604 Endring Det viktigste målet i sykehuspolitikken er et 
trygt og godt sykehustilbud til alle som bor i 
hovedstadsområdet nå, og i framtiden . Vi 
vil få på plass en ny storbylegevakt og et 
nytt lokalsykehus på Aker, og opprettholde 
Ullevål sykehus som det fremragende 
akuttmedisinske tilbud det er til Oslos og 
regionens befolkning. 
 
Sykehuskapasiteten for Oslos voksende 
befolkning er under sterkt press, og det er 
erkjent at  kapasiteten på Akershus 
universitetssykehus allerede er sprengt.  
Sør-Øst har planer om å legge ned Ullevål 
sykehus og dele opp aktiviteten mellom 
Aker og Rikshospitalet.. Region- og 
lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler skal 
legges til Gaustad. Radiumhospitalet og 
Regional sikkerhetsavdeling skal få nye 
bygg, og det skal bygges et nytt 
lokalsykehus for Groruddalsbydelene på 
Aker-tomta. Oslo SV er urolig for at 
nedlegging og flytting av Ullevål sykehus vil 
svekke det akuttmedisinske tilbudet til 
innbyggerne. Ullevål bør videreutvikles som 
byens og regionens akuttsykehus.  

Oppdatert oppsummering pr februar 2019.  Avvist 
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194 Berit Riise Kåvik og 
Ivar Gammelmo 

599 604 Endring Sykehuskapasiteten for Oslos befolkning er 
under sterkt press. Helse Sør Øst planlegger 
å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt 
sykehus på den trange tomta ved 
Rikshospitalet på Gaustad. Oslo SV er ikke 
enig  i dette, og krever at fortsatt 
sykehusdrift på Ullevåltomta utredes som et 
fullverdig alternativ. Ullevål har i dag 110 
000 m2 moderne sykehusbygg, er ferdig 
regulert for sykehusformål og har gode 
utvidelsesmuligheter. I tillegg vil en 
videreutvikling på Ullevål spare samfunnet 
for et titalls milliarder helsekroner som kan 
komme andre deler av helseregionen til 
gode. En bevaring og videreutbygging av 
Ullevål vil også bedre kunne ivareta de 
eksisterende høykompetente medisinske 
fagmiljøene. 

Ahus er i dag overfylt - beregningene det vises til er 
gale. 
Radiumhospitalet og Regional sikkerhetsavdeling er 
vedtatt bygd. Det uavklarte er om Gaustadplanene 
kan stoppes og Ullevål bli det foretrukne alternativet. 
Vi mener det er avgjørende for Oslo SV å ta et klart 
standpunkt i denne saken. Flere gode argumenter er 
bevisst utelatt for å sikre et tydelig budskap. 

Avvist 

195 Benjamin Endre 
Larsen 

606 610 Endring Endre kulepunkter og rekkefølge slik: 
* Jobbe for at Stortinget instruerer Helse 
Sør-Øst til å gi finansiering av nytt 
lokalsykehus på Aker med fullverdig 
fødeavdeling og akuttfunksjon høyeste 
prioritet 
* Beholde en raskest mulig realisering av 
nye Aker sykehus som sin sykehuspolitiske 
hovedprioritering 
* Utrede om Ullevål eller Gaustad er best 
egnet som OUS' 2. lokalitet dersom det ikke 
er til hinder for framdriften til 
storbylegevakten eller nye Aker sykehus 
* Beholde dagens akuttfunksjon ved Ullevål 
sykehus hvis og bare hvis det ikke er til 

Det er en reell motsetning mellom å gå "all in" for 
Aker og tilsvarende for Ullevål. Vi skylder 
Groruddalen det første. 

Avvist 
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hinder for en fullverdig fødeavdeling og 
akuttfunksjon ved Aker sykehus 

196 Berit Riise Kåvik og 
Ivar Gammelmo 

608 
 

Endring Jobbe for at Stortinget instruerer Helse Sør 
Øst til å gi lokalsykehus for hele Grorudalen 
på Aker høyeste prioritet...o.s.v. 

I siste instans er det stortinget som bestemmer om 
pengene skal bevilges. Det er viktig at det presiseres 
at Aker skal være for hele Grorudalen! 

Avvist 

197 Benjamin Endre 
Larsen 

611 
 

Tillegg Nye kulepunkter, resten forskyves nedover.  
* At sektorprinsippet legges til grunn for 
fordeling av lokalsykehusoppgaver i Oslo, 
slik at DPS og lokalsykehustilhørighet for 
bydeler grupperes sammen og fordeles 
sektorvis på de to lokalsykehusene under 
OUS-paraplyen, samt Diakonhjemmet og 
Lovisenberg. 
* At det tilstrebes størst mulig kontinuitet i 
bydelstilhørighet for 
lokalsykehusfunksjonen 

 
Avvist 

198 Benjamin Endre 
Larsen 

613 
 

Tillegg Endre kulepunktet slik at det begynner "At 
det ved en utbygging på Gaustad..." 

Det vil være en hodeløs investering dersom det ikke 
skal bygges ut ytterligere på Gaustad. 

Avvist til fordel for 
200 

199 Tore Syvert Haga 613 
 

Stryk Stryk "Frognerseterbanen bygges ut slik at 
det kan kjøres 6-vogners tog til Gaustad, og 
at" 

Dette er eit spørsmål som fyrst og fremst er 
kollektivtrafikkrelatert. Viss me meiner at dette 
tiltaket er veldig viktig, bør me omtala det i det 
kapittelet. Serleg i lys av at me jobbar mot dei 
gigantomane planane på Gaustad verkar det rart å 
heva denne fana her.  

Avvist til fordel for 
200 

200 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

613 614 Stryk Stryke kulepunktet.  Forslaget hører ikke til under avsnittet "Lokalsykehus 
på Aker, beholde Ullevål" når Gaustadutgygging ikke 
er tema. Dersom kollektivtilbud i 
sykehussammenheng skal omtales i programmet er 
trolig ikke denne perrongforlengelsen det mest 
presserende. Kulepunktet kan evt. flyttes til 
"Kollektivtransport". 

Vedtas 
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201 Berit Riise Kåvik 613 614 Endring Kjempe mot et dyrt prestisje prosjekt på 
Gaustad. 

Dette punktet samsvarer godt med deler av innholdet 
i det kommende representantforslaget i Stortinget 
som Kaski, Toppe og Moxnes står bak. Da er det 
naturlig å også ha det med i vårt program. 

Avvist 

202 Elisabeth Koren 
for Eldrepolitisk 
gruppe 

623 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Informere bedre om- og 
styrke tilbudet om gratis tannhelse til 
innbyggere som mottar tjenester i hjemmet 
eller på institusjon. 

Begrunnelse: Alt for få vet om eller får benyttet 
tilbudet om tannhelse. God tannhelse er viktig for 
ernæring 

Vedtas 

203 Assad Nasir  623 
 

Stryk Endres til: Utvide gratis tannbehandling til 
fylte 25 år.  

I dag har man gratis tannbehandling til og med fylte 
18 år. En utvidelse til fylte 20 år er bra, men jeg 
mener vi kan og bør være enda mer ambisiøse. På 
sikt bør tennene bli en del av kroppen og tannhelse 
bør tilbys på linje med andre helsetilbud. Ved å sette 
grensen ved 25 år, i første omgang, vil man inkludere 
studenter og unge generelt i etableringsfasen. Disse 
gruppene har som kjent ikke særlig god råd.  

Avvist 

204 Tore Syvert Haga 623 
 

Endring Endra kulepunktet til "Utvide gratis 
tannbehandling slik at alle under 20 og over 
70 får gratis tannbehandling.  

I dag betalar dei mellom 18 og 20 25 %, så kostnaden 
ved å gjera det gratis er liten. Blant dei eldre er det 
gratis for visse grupper (dei som får mykje heimehjelp 
eller bur på sjukeheim). Viss me vil utvida det til fleire 
grupper, er det litt tafatt å berre omtala 18-20-
åringane. Me har veldig mange ting me vil gjera gratis 
for barn og unge, dei eldste burde òg få noko.  

Avvist 

205 Anna Tresse, Tarjei 
Helland, Åsmund 
Strand Johansen 

623 
 

Tillegg Nytt kulepunkt:  
 
Sikre at tannhelsetjenesten har kompetanse 
til å avdekke vold, omsorgssvikt og seksuelle 
overgrep mot barn og unge 

Alle barn går til tannhelsekontroll og det er en viktig 
arena for å kunne avdekke, men da må det være 
kunnskap om problemet og fokus i tjenesten 

Vedtas 

206 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

623 
 

Tillegg Legge til: "og korte ned tannhelsekøene." 
etter "tannhelsetjenesten". 

 
Avvist 

207 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

623 
 

Endring Utvide gratis tannbehandling til fylte 23 år. 
 

Avvist 
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208 Tom Rellsve 629 
 

Endring De ansatte skal OPPFATTES SOM en 
ressurs,..... 

 
Avvist 

209 Tom Rellsve 631 
 

Endring Det skal ansettes lærlinger i ALL 
VIRKSOMHET i kommunen 

 
Avvist 

210 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

647 
 

Endring  etter «..og AKS i deltid.»: Personer som har 
sitt arbeid i denne sektoren risikerer å bli 
økonomisk avhengig av partneren sin. [..] 
Endre igjen: På kort sikt må dagens 
deltidskultur i kvinnedominerte sektorer 
erstattes med en heltidskultur, og det bør 
være et mål at minst 75% av de ansatte 
jobber i hele stillinger». 

 
Vedtas 

211 Arvid Ellingsen 652 
 

Tillegg Midlertidighet svekker kompetansebygging, 
øker arbeidsgivernes innflytelse, gjør det 
lettere å si opp folk og undergraver ordnede 
lønns- og arbeidsvilkår. Antall midlertidige 
rammer særlig ungdom og kvinner. Målet er 
å redusere antall midlertidige med minst 
25% i kommende bystyreperiode, regnet fra 
1.januar 2019. 

Det mangler brødtekst om midlertidige. Har derfor 
tatt inn dette fra LO Oslo. 

Vedtas med 
følgende endring: 
Midlertidighet 
rammer særlig 
ungdom og 
kvinner… 

212 Grünerløkka SV v/ 
Mari Arntzen 
Østvoll 

661 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: "Utarbeide og innføre Oslo-
modellen i andre sektorer i tillegg til bygg og 
anlegg og helsesektoren." 

 
Vedtas, men endre 
"utrede" til 
"vurdere" 

213 Arvid Ellingsen 663 
 

Tillegg ... og at lærlingklausulen følges. Oslo kommune må stille krav til standardkontrakter, 
særlig i utsatte bransjer. Ikke kun legge avgjørende 
vekt på pris i anbud, men også vektlegg andre 
kriterier som f.eks kvalitet og følge opp at 
lærlingklausulen følges. Små og mellomstore 
bedrifter som tar opplæringsansvar, har faste ansatte 
og fagarbeidere må vektes på dette i offentlige 
anbud. Det koster mere å drive seriøst. 

Avvist 
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214 Karianne Hansen 
Heien 

664 
 

Endring Erstatte med følgende kulepunkt: Jobbe for 
gradvis nedkorting av arbeidsdagen, med 6-
timersdagen som mål, blant kommunens 
ansatte 

 
Vedtas mot tre 
stemmer (Berge, 
Strand Johansen 
og Eldby). 

D10 Programkomiteen 675 676       Et flertall på fire 
støtter dissens 10 
(Berge, Dønhaug, 
Heien og Strand 
Johansen). Ses i 
sammenheng med 
Dissens 17. 

215 Arvid Ellingsen 675 
 

Tillegg ...bussruter Det foregår en hurtig utvikling av grønn teknologi 
innen busstransport, som ikke tas godt nok i bruk 
med kontraktsperioder på 5-7 år. 

Avvist 

216 Søndre 
Nordstrand SV 

676 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Det opprettes et uavhenig 
varslingsombud i Oslo kommune, til 
avløsning av det nåværende varslingsrådet.  

 
Vedtas 

217 Søren Hvenekilde 676 
 

Tillegg Det opprettes et uavhengig varslingsombud 
i Oslo kommune til avløsning av det 
nåværende varslingsrådet. 

Nytt punkt 676. Trakassering og annen utilbørlig 
opptreden er et stort problem i Oslo kommune. Det 
nåværende varslingsrådet for ansatte fungerer 
absolutt ikke. Mange ansatte blir syke av lederes 
trakassering og maktmisbruk. 

Avvist til fordel 
forforslag 216. 

218 Edda Hvenekilde 676 
 

Tillegg Det opprettes et uavhengig varslingsombud 
i Oslo kommune til avløsning av det 
nåværende varslingsrådet.  

Nytt punkt 676. Trakassering og annen utilbørlig 
opptreden er et stort problem i Oslo kommune. Det 
nåværende varslingsrådet for ansatte fungerer 
absolutt ikke. Egne og andres erfaringer viser at 
ansatte blir syke av lederes trakassering og 
maktmisbruk. Det er fortsatt i stor grad tale om 
mistillitsbasert ledelse og kontroll. 

Avvist til fordel 
forforslag 216. 

219 Eivind Digranes 677 678 Tillegg Bygge et mer aktivt samarbeid mellom NAV, 
kommunale virksomheter, private 
arbeidsgivere og attføringsbedrifter som 
eies helt eller delvis av Oslo kommune. 

For å få fleire i arbeid, er det òg viktig å styrke 
samarbeidet mellom NAV og private arbeidsgivarar. 

Avvist 
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220 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

680 681 Stryk ...og videreutvikle ordningene som tar sikte 
på å ansette folk med nedsatt 
funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse i 
Oslo kommune  

Første del av kulepunktet kan stå. Resten blir 
omfattet av det som står i punktene på linje 727-731.   

Vedtas 

221 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

685 
 

Tillegg Antall lærlinger skal økes. 
 

Vedtas 

222 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

695 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: At kommunen ikke skal 
benytte leverandører/underleverandører 
som har økonomiske aktiviteter i områder 
som i henhold til FN-resolusjoner og 
internasjonale konvensjoner, er ulovlig 
okkupert.  

 
Avvist 

223 Arvid Ellingsen 696 
 

Tillegg ...og partene i arbeidslivet  LO Oslo foreslår dette tillegget. Jeg synes Oslo SV skal 
ta det inn. Det er partene som, i tråd med den norske 
modellen, representerer de ansatte og som er 
aktøren som Oslo kommune skal samarbeide med i et 
partssamarbeid, ikke de ansatte direkte.  

Avvist, tror det er 
feilplassert 

224 Arvid Ellingsen 699 
 

Tillegg Sosialistisk arbeidsgiverpolitikk 
Kommunen er byens største sysselsetter. SV 
vil videreutvikle en sosialistisk 
arbeidsgiverpolitikk. Den skal omfatte 
i) jobbsikkerhet, som også gjør det trygt å 
være med på omstillinger  
ii) tillitsreform, bruk av de ansattes 
kyndighet 
iii) styrking av kunnskapene, tid til betalt 
etterutdanning 
iv) arbeidsplassdemokrati, representasjon 
for fagforeningene i organer og utvalg 
vi)lønnspolitikk som fremmer likhet, 
avskaffing av ekstremt høye lederlønninger 

Oslo SV har ingen arbeidsgiverpolitikk. Avvist 
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vii) rekruttering som bevisst tar sikte på å 
øke mangfoldet i arbeidsstokken. 

225 Vestre Aker SV 724 
 

Endring "skole" endres til "opplæring" Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas 

226 Eivind Digranes 730 731 Tillegg At Oslo kommune videreutvikler prosjekter 
for å sikre at flere funksjonshemmede og 
uføre med restarbeidsevne kommer i 
arbeid. 

Det står om uføre med restarbeidsevne i 
problembeskrivelsen på linje 633, så foreslår å få det 
inn i tiltakspunktet og. Mange uføre opplev å ikkje få 
oppfølging til å kome delvis tilbake i jobb, sjølv om 
dei har arbeidskapasitet. 

Avvist 

227 Vestre Aker SV 736 
 

Endring "av den videregående skolen" endres til "av 
den videregående opplæringen" 

Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas 

228 Vestre Aker SV 740 
 

Endring "av den videregående skolen" endres til "av 
videregående opplæring". 

Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas 

229 Tore Syvert Haga 753 
 

Tillegg Sett inn ordet "formell" framfor 
kompetanseheving.  

Gjera det tydeleg at målet er formell 
kompetanseheving (type praksiskandidat, fagbrev, 
yrkesretta høgare utdanning eller liknande som er 
målet. Dette skal ikkje vera sånn som praksisplassane 
i dag er.  

Avvist 

D11 Programkomiteen 756 757       Dissens 11 støttes 
av et flertall på 
fem (Berge, Strand 
Johansen, Eldby, 
Eriksen og 
Dønhaug). 

230 Vestre Aker SV 766 
 

Endring "på videregående skole" endres til "i 
videregående opplæring" 

Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 

Vedtas 
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det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

231 Vestre Aker SV 776 777 Endring "på en yrkesfaglig videregående skole" 
endres til "i yrkesfaglig videregående 
opplæring" 

Noen steder skal det skrives videregående opplæring 
og ikke videregående skole. Skole skal brukes kun når 
det henvises til institusjoner og ikke til elevenes 
opplæringsløp. 

Vedtas 

232 Tom Rellsve 794 
 

Endring Teksten bør inkludere satsing på utdanning 
og FOU, i tillegg til krav til virksomheter.  
Det bør være bedre samordning med 
kappitel "Et trygt og inkluderende 
arbeidsliv" 

 
Avvist, ukonkret 

233 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

795 
 

Tillegg etter «som treffer Norge», legge til: «.. og 
behovet for grønn omstilling», trengs en 
aktiv... 

 
Vedtas 

234 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

801 
 

Tillegg etter «Et inkludere og variert næringsliv er 
viktig for samfunnet»., legge til: «SV vil 
jobbe for et næringsliv som aktivt søker seg 
mot nye grønne løsninger som kan bidra til 
utslippsreduksjoner og som er 
konkurransedyktig i et marked som 
etterspør grønne løsninger.» 

 
Vedtas 

235 Arvid Ellingsen 802 
 

Tillegg «reflektere behovene TIL EKSISTERENDE 
BEDRIFTER OG for å starte og drive nye 
bedrifter i Oslo.  

Viktig at Oslo SV ikke glemmer eksisterende bedrifter. 
Ifølge SSB kommer det største bidraget til 
produktivitetsvekst fra eksisterende foretak, definert 
som foretak som har operert i markedet i minimum 
tre år. Av årlig produktivitetsvekst på 2,3 % har de 1,8 
%.  

Vedtas 

236 Tom Rellsve 803 
 

Stryk Stryke eller vesentlig endre Hvordan er det mulig å sikre/prioritere  lokalt 
næringsliv under EØS-regimet?   

Avvist 
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237 Arvid Ellingsen 803 
 

Tillegg Skal vi sikre velferden vår, må det skapes 
flere jobber i privat sektor som bidrar til 
verdiskapingen. Oslo må involvere partene i 
arbeidslivet og forsterke arenaer for 
samspill og dialog mellom næringsliv og 
forvaltning. Det må også legges til rette for 
satsing på sterke klynger og nettverk 
gjennom koordinert virkemiddelbruk.  

Innspill fra NHO Oslo. Utdyper og forsterker det som 
allerede står i dette kapitlet i programforslaget. 

Vedtas, minus 
siste setning 

238 Tore Syvert Haga 817 818 Stryk Stryk fyrste setning i avsnittet.  Dette er relativt tomme ord.  Vedtas 

239 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

817 818 Stryk Kommunen skal fortsette å være en 
moderne og innovativ tjenesteyter, og 
gjennom digitalisering skal den levere stadig 
bedre tjenester.  

Setningen står allerede i avsnittet overfor i linje 813-
814. 

Avvist, til fordel 
for 238 

240 Arvid Ellingsen 824 
 

Tillegg Oslo SV skal i perioden etablere et 
sentralverksted for tekniske 
etater med elektrisk utstyrspark og 
kompetanse og lærlinger. 

Innspill fra Teknisk avdeling 6 i Fagforbundet i Oslo Avvist 

241 Arvid Ellingsen 824 
 

Tillegg Oslo SV skal i perioden utrede muligheten 
for etablering av et kommunalt vegvesen. 

Innspill fra Teknisk avdeling 6 i Fagforbundet i Oslo Avvist 

242 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

827 
 

Stryk etter "Hvis NRK flytter fra Marienlyst" stryke 
"og". 

Språklig Vedtas, 
redaksjonelt 

243 Tore SYvert Haga 828 
 

Stryk Stryk kulepunktet frå "Hvis NRK" og ut.  Viss det er ei tomt i byen me ikkje treng vera redd for 
at blir godt brukt, er det denne. Det bør ikkje vera eit 
offentleg oppdrag å jobba for at denne type 
verksemd som blir omtala i fyrste setning av 
kulepunktet blir lagt her.  

Avvist 

244 Tore Syvert Haga 832 
 

Spørsmål Slit med å forstå kva me meiner med dette 
punktet. Dei to leddsetningane heng ikkje 
serleg mykje saman. Ber 
redaksjonskomiteen vurdera kva som er den 
beste måten å sei det som eventuelt måtte 
vera av innhald her.  

 
Avvist 
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245 Benjamin Endre 
Larsen 

834 
 

Tillegg skyt inn "sertifiserings- og" mellom 
"differensiert" og "avgiftssystem" 

Det breier forslaget ut og gjør formuleringen mindre 
sårbar for tekniske innvendinger. 

Vedtas 

246 Tore Syvert Haga 835 
 

Endring Erstatt "leverer" med "etablerer nye".  Det blir feil å gje bonus til verksemder som tilfeldigvis 
ligg i utsette byområde. Viss me skal gjera noko sånt, 
må støtta gå til dei som etablerer nye jobbar her.  

Vedtas 

247 Arvid Ellingsen 836 
 

Tillegg Oslo kommune skal stilles strenge miljø- og 
klimakrav ved innkjøp for å fremme et grønt 
skifte i næringslivet.  

Det mangler noe om grønt skifte her. Legger derfor 
inn et forslag fra Besteforeldrenes klimaaksjon om 
dette. 

Vedtas 

248 Benjamin Endre 
Larsen 

836 
 

Stryk Stryk punktet Overpresist og urealistisk. Delvis ivaretatt i forrige 
punkt. 

Vedtas 

249 Benjamin Endre 
Larsen 

838 
 

Endring Kulepunktet skal lyde "Forvalte kommunens 
eierskap aktivt og bruke det til å stimulere 
strategisk næringsutvikling." 

Det er ingen som kommer til å lese en årlig 
eierskapsmelding, og folkene som jobber i 
byrådsavdelingene har nok å gjøre fra før. Vi ønsker å 
redusere rapporteringsbyrden vi pålegger 
kommunens gode byråkrater. 

Vedtas 

250 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

840 841 Endring Opprinnelig: Effektivisere kommunen 
gjennom digitalisering og 
kompetanseheving, og benytte de frigjorte 
ressursene til å levere enda bedre tjenester 
blant annet til næringslivet. 
 
Endringsforslag: Effektivisere kommunen 
gjennom digitalisering og 
kompetanseheving. Frigjorte ressurser skal 
benyttes til å levere enda bedre tjenester 
blant annet til folk og til næringslivet. 

Rydde opp i setningen og styrke det folkelige 
aspektet. 

Vedtas 

251 Arvid Ellingsen 843 
 

Tillegg Fylkeskommunen skal ta initiativ til 
klimapartnerskap med næringslivet, f.eks. 
klimapartnere.I stadig flere fylker etableres 
det Klimapartner-nettverk der 
fylkeskommunen, kommuner og bedrifter 
er med. Dette har vist seg å være et 
effektivt tiltak for å få klimagassutslipp ned i 

Mangler perspektiv om grønt skifte i næringslivet. 
Legger derfor inn et forslag fra Besteforeldrenes 
klimaaksjon om dette.  

Avvist 
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næringslivet og å få fart i det grønne skiftet i 
fylket. 

252 Arvid Ellingsen 843 
 

Tillegg Skjerpe inn håndhevelsen av forbudet mot 
søndagsåpne butikker.  

LO Oslo har foreslått en innskjerping av 
søndagshandel. Dette bør Oslo SV støtte. 
Helligdagsloven fastsetter i dag at faste utsalgssteder 
som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på 
helligdager. Fra hovedregelen er det unntak, blant 
annet for mindre dagligvarebutikker, hagesentre og 
utsalgssteder på typiske turiststeder. I Oslo har vi 
over tid sett en utglidning fra regelverket. Politiet sier 
at de ikke har kapasitet til å håndheve regelverket og 
søndagshandelen er økende selv om det organiserte 
næringslivet, fagforeninger og opinionen er imot å 
oppheve forbudet og utvide til mer søndagshandel. 

Avvist mot to 
stemmer (Heien 
og Gamal) 

253 Arvid Ellingsen 843 
 

Tillegg Sikre tilstrekkelig arealer til 
næringsvirksomhet i Oslo, som for eksempel 
Alnabruområdet mellom E6 og Østre Aker 
vei. 

LO Oslo har foreslått tilstrekkelig arealer til 
næringsvirksomhet i Oslo. Dette bør Oslo SV støtte. 
Med økende innflytting trenger Oslo flere 
arbeidsplasser og nåværende næringsarealer må 
beholdes. Boligbygging tett på næringsvirksomhet 
som støyer er uheldig både for beboere og 
næringsvirksomhet som ofte blir utsatt for press for å 
flytte. 

Avvist 

254 Arvid Ellingsen 844 
 

Tillegg Fagskolen Oslo Akershus må styrkes for å 
kunne tilby videreutdanning innen områder 
der næringslivet har et udekket 
kompetansebehov. Det vil bidra til å sikre 
lokale arbeidsplasser og gi næringslivet flere 
oppdrag.  

Et forslag i tråd med innspill fra flere som NHO Oslo 
Akershus og Organisasjon for norske 
fagskolestudenter. Ifølge NHOs 
kompetansebarometer 2018 mangler halvparten av 
bedriftene i Oslo tilstrekkelig kompetanse. NHOs 
kompetansebarometer viser at bedriftene har langt 
større behov for fagskolekandidater enn 
bachelorkandidater, og dette behovet har økt fra 
2017 til 2018. Manglende kompetanse i bedriftene 
fører ifølge NHOs bedrifter i Oslo-området til tap av 

Avvist mot en 
stemme (Eldby) 
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kunder og arbeidsplasser, lavere verdiskaping, 
skrinlagt eller utsettelse av utvidelse av virksomheten 
og bortfall av oppdrag. Fagskolen Oslo Akershus 
(FOA) tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger innenfor 
tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Dette er en 
kompetanse som både næringslivet i Oslo trenger 
mer av. En styrking av fagskoletilbudet i Oslo vil 
derfor bidra helt konkret til å realisere byrådets 
ambisjoner om økt verdiskaping og flere 
arbeidsplasser.  

255 Ullern SV, Beate 
Bruun 

845 
 

Første setning 
flyttes 

Flyttes til 856 Hører ikke hjemme i 845, men veldig bra i 856: 
Boligpolitikk er noe annet enn byutvikling selv om det 
hører sammen. 

Avvist til fordel for 
256 

256 Tore Syvert Haga 845 
 

Stryk Stryk fyrste setning.  Dette står eit par sider lenge bak i programmet òg. 
Det passar betre der... 

Vedtas 

257 Tore Syvert Haga 857 
 

Stryk Stryk "og er en miljøutfordring". Spørsmålet om kor vidt vekst i folketalet er ei 
miljøutfordring eller ikkje er forsåvidt interessant, 
men passar ikkje inn i denne samanhengen.  

Avvist 

258 Tore Syvert Haga 857 858 Endring Erstatta siste setning i avsnittet med: SV vil 
legge til rette for økt boligbygging, og sikre 
at det bygges ulike boliger tilpasset ulike 
husholdninger.  

Noverande setning er litt for oppteken av å legga til 
rette. Det er vidare uklart kva me meiner med "godt 
tilpassede boliger".  

Vedtas 

259 Tore Syvert Haga 864 865 Endring Bytt ut setninga som startar med 
"Småhusplanen" med "Småhusplanen skal 
hindre uvettig fortetting i områdene som 
skal forbli småhusområder. SV er åpne for å 
ta enkelte stasjonsnære områder vest i 
byen ut av småhusplanen, med sikte på 
bymessig transformasjon.  

Du kan seia mykje om småhusplanen, men ikkje at 
han sikrar varierte bumiljø. Han sikrar einskaplege og 
opne bumiljø innanfor områda som er dekka av 
planen (og det er bra). Derimot bør me presisera at 
me er opne for å ta visse område ut av planen, altså 
sei at "her skal det vera ein heilt annan 
bygningsstuktur".  

Avvist 
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260 Benjamin Endre 
Larsen 

867 
 

Tillegg Nytt punkt: "Føre en balansert 
byutviklingspolitikk som legger til rette for 
økt tilbud av rimelige boliger og mer 
mangfoldige bomiljøer i hele byen. Øvrige 
tiltakspunkter skal ikke være til vesentlig 
hinder for å nå denne målsettingen." 

Det er kanskje ingen politikkområder som har så 
store langsiktige fordelingseffekter som 
byutviklingspolitikken. Det å legge til rette for at folk 
kan få seg en rimelig bolig og at det er mangfoldige 
bomiljøer over hele byen er avgjørende for at vi kan 
bygge de fellesskapene som i neste omgang ønsker å 
skape alle de andre verdiene i sine bomiljøer. Stiller vi 
for høye krav, eskalerer vi gentrifiseringen av Oslo 
som helhet. 

Avvist 

261 Steinar Heldal 870 
 

Tillegg Nytt kulepunkt 
(SV vil): at det ikke etableres nye store 
kjøpesentre. Vi ønsker ikke ytterligere 
kjøpesenterfisering av byen 

 
Avvist 

262 Steinar Heldal 870 
 

Tillegg Nytt kulepunkt 
(SV vil:) at det etableres flere utsalgssteder 
for Vinmonopolet. Nye utsalgssteder skal 
ikke ligge på kjøpesentre, men skal bidra til 
lokal næringsutvikling. Nytt utsalg på Ensjø 
skal ha prioritet. 

Pol må legges utenfor sentrene. Feks på Ensjø går det 
tregt med etableringen av næringsliv/butikker, til 
tross for alle som har flyttet dit. Et pol kan fungere 
som katalysator for andre butikketableringer. 

Avvist 

263 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

875 
 

Tillegg • Sørge for at bygging av nye områder 
ivaretar behovet for gode uterom, sol- og 
dagslys og har en anstendig boligstandard. 

Begrunnelse: Noe av innholdet i punket er delvis 
nevnt, men fortjener et eget punkt. Kravene til 
standarden på leiligheter og dagslys er redusert og nå 
dårligere enn før krigen. Mange nye boligområder 
bygges med svært tettliggende hus og uterom uten 
plass til mer grønt enn busker. SV må være tydelige 
på at det finnes en grense for hvor mye det kan fires 
på kravene for å få flest mulige leiligheter i Oslo.  

Vedtas, ses i 
sammenheng med 
271. 

264 Tom Rellsve 875 
 

Endring ...såkalt fiendtlig byarkitektur (f.eks. benker 
man ikke kan ligge på) skal FJERNES 

 
Avvist 
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265 Benjamin Endre 
Larsen 

876 
 

Endring Punktet skal lyde: "Drive en aktiv 
byutviklingspolitikk som sikrer best mulig 
utnyttelse av infrastruktur. Sikre ressurser 
til å drive en balansert forvaltning, slik at 
viktige kulturminner får vern, samtidig som 
inflasjon i gullistede bygg unngås. En mer 
differensiert politikk med hensyn til 
byggehøyder kan sikre bedre utnyttelse av 
infrastruktur og sikre bevaring, eller til og 
med frigjøring av nye grøntarealer." 

Ses i sammenheng med uttalelsen "Ja til byen!" Avvist 

266 Steinar Heldal 876 
 

Tillegg Nytt kulepunkt 
(SV vil:) at bygårder og blokker uten 
balkonger som regel skal tillatelse til å 
oppføre dette. Balkonger og bokvaliteten de 
medfører må komme før fasadevern 

 
Vedtas 

267 Tom Rellsve 883 
 

Endring "Hovinbyen og Furuset SKAL fortsatt HA 
HØY PRIORITET som utviklingsområder,  

Å prioritere betyr vel å være viktigst. Var det 
intensjonen i forslaget 

Vedtas 

268 Steinar Heldal 884 
 

Tillegg Hovinbyen må bli et satsningsområde for en 
ny, sosial boligpolitikk. Det må stilles krav 
gjennom utbyggingsavtaler med private 
utbyggere til en stor andel boligsosiale 
løsninger, i tillegg til at kommunen selv bør 
realisere boalternativer med sterk sosial 
profil. Oslo SV ønsker en strategi for 
boligsosiale løsninger i Hovinbyen. 

Som det største kommende utviklingsområdet i Oslo 
har man her sjans til å faktisk få til en boligsosial 
dreining. HVIS man satser skikkelig, og er harde i 
krava.  

Vedtas 

269 Tore Syvert Haga 885 
 

Tillegg Nytt kulepunkt: Nye boliger innenfor ring 2 
skal bygges uten egne parkeringsplasser, 
med unntak av handikapplasser og 
eventuelle bildelingsplasser.  

Det er allereie alt for mange parkeringsplassar 
innanfor ring 2.  

Vedtas 

270 Steinar Heldal 885 
 

Tillegg "Den grønne ringen" i Hovinbyen må 
realiseres, og sammen med et godt utbygd 
kollektivtilbud og tilbud av offentlige 
tjenester som barnehager og skoler, må 

Det er helt avgjørende at den grønne ringen 
realiseres. Vi hører allerede om utbyggere som er 
skeptiske til å bidra. 

Vedtas 
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dette komme på plass tidlig i utvikling av 
området. 

271 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

885 887 Stryk Styrkningsforslag: Aktivt jobbe for å 
motvirke vertikal segregering ved utvikling 
av nye områder for å hindre høye hus hvor 
de dyreste leilighetene øverst er lyse og 
romslige mens de nederste og rimeligere 
nesten ikke har dagslys 

Begrunnelse: God intensjon, men vanskelig å se for 
seg hvordan man skal hindre at toppleiligheter får 
mer dagslys enn leiligheter i første etasje. Vertikal 
segregering er også et fremmedgjørende begrep og 
gjør teksten vanskelig lesbar. 

Vedtas, se i 
sammenheng med 
263 

272 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

885 887 Endring Ved utvikling av nye områder skal det stille 
strenge krav til dagslys og gode lysforhold i 
alle leilighetene i høyhus. 

Begrunnelse: Hvis disse kvalitetene ivaretas, vil likevel 
de øverste leilighetene omsettes til høyere priser og 
bli etterspurt av dem med høyest inntekt.  Å få til en 
blandet befolkning (etter inntekt) i samme bygg er jo 
bare positivt, selv om noe kaller det vertikal 
segregering. 

Avvist 

273 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

895 
 

Endring ● Øke antall parsellhager og skolehager Begrunnelse for å kutte «kolonihager»: Grøntarealer 
bør være tilgjengelig for flest mulig. Det virker 
meningsløst å legge til rette for flere «hytter» i byen.  

Vedtas 

274 Benjamin Endre 
Larsen 

895 
 

Stryk Stryk "kolonihager" Ekstremt ineffektiv og privatiserende arealbruk. Avvist til fordel for 
273 

275 Steinar Heldal 895 
 

Tillegg Oslos eksisterende kolonihager skal i løpet 
av få år forhandle om ny leiekontrakt med 
kommunen. Vi vil fremskynde dette, og 
sikre nye, langvarige kontrakter for 
kolonihagene. 

Flere av kolonihagene, bl.a. Etterstad, er nervøse for 
prosessen med ny kontrakt.  

Vedtas 

276 Carl Morten 
Amundsen 

898 
 

Tillegg Vurdere å bygge boliger i Kvadraturen i 
tilknytning til Festningen. Arkitekter mener 
det her kan finnes plas til boliger for flere 
tiden mennesker. 

 
Avvist 

D12 Programkomiteen 918 921       Dissens 12 avvises. 

277 Tom Rellsve 925 
 

Endring .. ROBÅTER, SNEKKER OG SEILBÅTER Hva betyr forslagets "småbåter"? Avvist 
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278 Tom Rellsve 927 
 

Endring ... Ved ombygging av området VED 
AKERSELVAS NEDRE DEL bør Akerselva 
gjenåpnes  

Forslagets tekst er upresis Vedtas 

279 Åsmund Strand 
Johansen, Tarjei 
Helland, Anna 
Tresse 

927 928 Endring Opprinnelig forslag: Ved ombygging av 
området bør Akerselva gjenåpnes for 
befolkningen slik at trafikkbelastning fra 
Bjørvika og inn i boligområder på Grønland 
og Tøyen reduseres  
 
Forslag: Ved ombygging av Galleri Oslo bør 
Akerselva gjenåpnes frem til sporområdet 
for gående og syklende, slik at 
trafikkbelastning fra Bjørvika og inn i 
boligområder på Grønland og Tøyen 
reduseres 

Begrunnelse: Setningen slik den sto ga ingen mening. 
Jeg har prøvd å gjette hva den ville si. 

Avvist til fordel for 
278 

D13
A 

Programkomiteen 930 931       Dissens 13A 
avvises. 

D13
B 

Programkomiteen 932 933       Dissens 13B 
støttes med 
følgende tillegg 
"på østkanten" slik 
at kulepunktet 
lyder: "At dersom 
NRK flyttes, skal 
man finne en 
lokalisering ved et 
kollektivknutepun
kt på østkanten 
med god 
banetilgjengelighe
t". 
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280 Arild Sverstad 
Haug 

938 
 

Tillegg Ved oppgradering og ny byggelse langs 
Akerselva må det tas hensyn til elva som 
kulturminne og rekreasjonsområde. Dette 
med tanke på bygg som skiller seg for mye 
fra den eksisterende bebyggelse, bygg som 
blir for høye slik at man forringer solforhold 
og at det blir bygget for nære elvebredden. 

Akerselva er et verdifult kulturminne og et høyt 
elsket rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Dette 
er et natur område vi i SV bør ta et spesielt ansvar 
for. 

Avvist 

281 Arild Sverstad 
Haug 

938 
 

Tillegg At Oslo kommune lager en handlingsplan 
for så langt det er mulig å åpne elver og 
bekker som renner gjennom Oslo og som i 
dag i ligger rør eller kulvert. 

Vi ser stadig endring i klima, og det vil bli flere og mer 
alvorlige klimautfordringer i årene som kommer. I 
Oslo kommer nedbørsøkningen først og fremst til 
uttrykk gjennom kraftige og intense regnskyll, som vil 
kunne føre til 
store utfordringer med overvann og elveflom. 
 
Oslo kommune har ti elver og bekker som renner 
gjennom byggesonen, og som kan ta unna 
enorme mengder nedbør. En fjerde del av disse 
elvene og bekkene er imidlertid lagt i 
rør eller kulvert, noe som reduserer mulighetene for 
å ta unna flomvann. 
Oslo trenger en politisk vedtatt handlingsplan for 
gjenåpning av og utvikling av 
flomsoner langs elver og bekker i byggesonen.»  

Avvises fordi dette 
ligger under 
friluftsliv 

282 Steinar Heldal 938 
 

Tillegg Nytt kulepunk 
(Sv vil:) at fengselsdriften avvikles i Botsen, 
og at Botsen gjøres om til delvis selvstyrt 
kulturanstalt, og at området ellers åpnes 
opp for folk og blir park, lekeområde og 
nærmiljøanleggg med ballbinger og andre 
aktivteter. 

 
Avvist 

283 Tore Syvert Haga 941 
 

Endring Endra deler av setninga, mellom "der" og 
"at også" til "kommunen, i samarbeid med 
staten, sikrer" 

1. Bytta ut folkevalde med kommunen, fordi det er 
kommunen som byråkrati som utøver dette, ikkje 

Vedtas 
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politikarane.  
2. Dei andre endringane gjer setninga lettare å lesa.  

284 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

945 
 

Endring …og boligpriser. Boliger omsettes i et fritt 
marked og prisveksten bidrar til økte 
økonomiske… 

Begrunnelse for å kutte "spekulasjon": Å bruke 
"spekulasjon" om alle som investerer i bolig for utleie 
virker litt pussig, for hva er da en spekulant? Er det en 
profesjonell investor som leier ut mange leiligheter, 
og som har dette som næring? Også SV ønsker et 
fungerende leiemarked og vil vel ikke at det kun skal 
være kommunalt? Og hvis en ønsker innslag av privat 
utleie er det bedre med en profesjonelt drevet sektor 
enn en mengde uprofesjonelle småskalautleiere. 

Vedtas 

285 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

951 953 Endring Den sterke veksten i boligprisene og de 
store prisforskjellene mellom områder i 
byen fører til at mange med lave og middels 
inntekter i liten grad kan velge hvor i byen 
de vil bo. En kraftig forbedring av den 
statlige bostøtten vil øke denne 
valgfriheten. 

Begrunnelse: Programkomiteens opprinnelige 
formuleringen ser tilbake på den høye prisøkningen i 
2016. Etterpå har det flatet mer ut. Prisene bør også 
ses i sammenheng med de lave rentene. 

Avvist 

286 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

954 
 

Tillegg Tilleggsforslag: Dagens sosiale boligpolitikk 
hvor kommunen stiller boliger til rådighet 
for vanskeligstilte, skal i neste periode 
suppleres med en politikk og tiltak som 
stimulerer til at det bygges flere boliger til 
folk som har problemer med å komme inn 
på boligmarkedet, f.eks. grunnet liten 
egenkapital og lite arvede penger, og som 
det er ønskelig at kan bo i byen og i et 
lokalmiljø. SV vil derfor legge til rette for en 
slik «tredje boligsektor», med boliger 
utenom de som selges på det ordinære 
markedet («første boligsektor») og utenom 

Begrunnelse: Det er greit å klart definere hva vi 
faktisk ønsker oss med politikken fremover i Oslo. Det 
nye i neste periode vil bli utviklingen av en tredje 
boligsektor. 

Vedtas, ses i 
sammenheng med 
forslag 289, endre 
ord fra sosialbolig 
til kommunale 
boliger 
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sosialboliger for vanskeligstilte («andre 
boligsektor»). 
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287 Bjørg Ofstad 956 983 Stryk • Kommunen må gjennom sin boligpolitikk 
så lagt som mulig bidra til å motvirke den 
skjeve klasseinndeling av byen som skapes 
og forsterkes av den frie markedsprising ved 
salg av boliger  
• Kommunen må bidra til gode og varierte 
boligområder i trivelige og trygge 
omgivelser og tilgang på offentlige og 
private tjenester, med særlig vekt på barn, 
ungdom og eldre  
• Kommunen bør etablere et tomte- og 
utviklingsselskap for å styre utbyggingen av 
områder og i samarbeid med 
boligbyggelagene sørge for utbygging av 
prisregulerte boliger med ulike bo-, eie- og 
leieformer, også leie-til-eieformer, 
bofellesskap og omsorgsboliger 
• Kommunen må samarbeide med 
nabokommunene – det er ikke et mål at så 
mange som mulig bor i Oslo 
• Kommunale boliger må være trygge 
boliger. Det betyr at 
- beboerne kan bo i dem så lenge de ønsker 
- de må ikke være gjennomgangsboliger 
- boligene må ha en leiepris folk kan betale 
– de må ikke ha leie til markedspris 
- det må bli slutt på at kommunen tjener 
penger på boligutleie til andre formål i 
kommunen – leien må stå i forhold 
fellesutgifter og vedlikehold for boligen 
- boligene har en vanlig god standard med 
vanlig gode uteområder 
- der kommunen eier hele hus må beboerne 

 
Avvist 
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er representert i boligenes styringsorgan, i 
samarbeid med Leieboerforeningen 
- det utformes en vedlikeholdsplan for hvert 
år 
- kommunen må kjøpe boliger over hele 
byen; prisen for oppkjøp må ikke belastes 
leietakerne 
• Det må bli bedre støtteordninger  for 
borettslag og sameier i Oslos mange 4-
etasjesbygg å få bygd inn heis i oppgangene, 
både av hensyn til eldre beboere, 
barnefamilier og funksjonshemmede 
• Både i nybygg og i eldre bebyggelse bør 
drives langt mer miljøvennlig, med bedre 
støtteordninger for oppvarming av bolig og 
vann, bedre lufting og landing av el-biler og 
el-sykler 
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288 Åsmund Strand 
Johansen, Tarjei 
Helland, Anna 
Tresse 

957 958 Stryk Stryk siste setning i kulepunktet Er vi sikre på at det er egenkapital selskapet trenger? 
Og vet vi at det evt er i den størrelsen, altså 4mrd? 
Det er ikke summen som er vesentlig her, men 
selskapet. 

Vedtas, ses i 
sammenheng med 
forslag 289 

289 Carl Morten 
Amundsen 

958 
 

Tillegg SV har som mål at kommunen på denne 
måten bygger minst 1000 boliger, og legger 
grunnlaget for en tredje ikke-kommersiell 
sektor i boligmarkedet. 

For å finne hovedkravet igjen i programmet. Vedtas, med 
følgende endret 
formulering "SV 
har som mål at 
kommunen på 
denne måten skal 
påbegynne 
arbeidet med 
realisering av 
minst 1000 slike 
boliger, og vil med 
dette legge 
grunnlaget for en 
tredje boligsektor" 

290 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

959 960 Endring ● Kommunen bør legge til rette for at det 
bygges boliger for utleie. Formålet er at 
flere skal kunne leie sikkert, over en lengre 
tid. Et opphør av skattefavoriseringen av 
eide boliger vil bidra til et mer profesjonelt 
privat utleiemarkedet på bekostning av 
småskalautleiere. Dette vil gjøre at leie vil 
bli mer forutsigbart og trygt enn i dag. 

Punktet er selvforklarende.  Kommentaren: 
Kommunen skal nå lage en byrådssak om en «tredje 
boligsektor». Bør Oslo SV avvente denne før endelig 
programformulering Vedtas?  

Avvist 

291 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

961 962 Se 
kommentar 

se kommentar Dette gjøres i dag og er en politikk som trolig alle 
partiene er enige i 

Avvist 

292 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

963 964 se merknad se merknad Ivaretas nå i linje 956 og 957. Evt. sette 963 og 964 
før 956 

Avvist 



Sak 2.2 Redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslagene til Kommunevalgprogrammet 2019-2023  

70 
 

293 Kristin Benestad & 
Cato Brunvand 
Ellingsen 

965 968 Stryk Stryk følgende punkt/ setninger:  
At det prioriteres nødvendige tiltak for å 
sikre at gamle og funksjonshemmede kan 
fortsette å bo hjemme. Dette innebærer 
blant annet økonomisk støtte for nødvendig 
installasjon av heis og prioritering av 
sklisikre veier og fortau vinterstid. For dem 
som ikke kan bo hjemme, må det utvikles 
tilbud i omsorgsboliger 

Dette punktet er vanskelig å forstå og vi mener også 
at det i stor grad dekkes andre steder i programmet. 
Hva betyr det egentlig at vi skal sette i gang tiltak for 
å sikre at funksjonshemmede kan fortsette å bo 
hjemme og hvis vi mislykkes med det skal det utvikles 
omsorgsboliger? Artikkel 19 i CRPD slår fast "at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning 
til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, 
på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt 
boform". Hvis vi kula ha noe om dette i programmet 
så må det i såfall være at vi skal prioritere nødvendige 
tiltak for å sikre at artikkel 19 blir fulgt opp.  

Vedtas 

294 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

970 
 

Endring Opprinnelig forslag: Vurdere strengere 
regulering av utleie for å unngå at 
leiligheter blir brukt som hybelhus 
 
Nytt forslag: Vurdere strengere regulering 
av utleie for å unngå at leiligheter blir brukt 
som hybelhus, og jobbe for å få til et nytt 
nasjonalt regelverk som gjør at man kan 
forhindre seksjonering 

Begrunnelse: Seksjonering av leiligheter til mindre 
boenheter er en utfordring, men nasjonale regelverk 
gjør det vanskelig for kommunen å forhindre 
utviklingen. Mye seksjonering fører til ustabile 
bomiljø.   

Vedtas 

295 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

971 972 Endring Opprinnelig forslag: At kollektivtilbud 
bygges ut slik at botilbud blir mer attraktivt. 
Dette vil fordele boligpresset jevnere  
 
Nytt forslag: At kollektivtilbud bygges ut slik 
at flere områder i byen blir attraktive 
boområder. Dette vil hjelpe med å fordele 
boligpresset jevnere 

Begrunnelse: Jeg skjønte ikke første setning, men tror 
det var dette som er ment. 

Vedtas 
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296 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

977 
 

Endring Endringsforslag: Øke antallet kommunale 
utleieboliger, leie disse ut til kostpris og 
spre disse over hele byene  
 
Nytt forslag: Øke antallet kommunale 
utleieboliger og spre disse over hele byene 

Begrunnelse: Kostpris er innkjøpspris. Er enig i at vi 
skal ta tak i gjengs leie (dette blir dekket tidligere i 
programmet), men hvis du har kostpris så kan du ikke 
samtidig gå inn for kulepunktet på linje 978-979 hvor 
man vil bruke overskuddet fra utleie av kommunale 
boliger på vedlikehold og nybygging. Foreslår derfor å 
gjøre setningen enklere. 

Vedtas 

297 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

977 
 

Endring ● Framskaffe tilstrekkelig antall kommunale 
utleieboliger, i forhold til bydelenes behov 
og målet om  å spre disse over hele byen 

Behovet for kommunale utleieboliger er dels 
avhengig av om hvor vellykket en klarer å få til leie til 
eie ordninger (30 prosent av alle startlån som ble gitt 
i 2017 i Oslo gikk til beboere i kommunale 
utleieboliger). Behovet er også avhengig av hvor gode 
bydelene er til å skaffe boliger i det private 
utleiemarkedet, der kontraktstiden kan være lenger 
enn i de kommunale boligene og bomiljøet bedre. 
Det er derfor ikke opplagt at det er behov for flere 
kommunale utleieboliger. Et kompromiss er å si at en 
skal basere behovet på bydelenes kartlegging av 
behovet og skaffe nye i samsvar med dette. Å leie ut 
til kostpris er uklart, men tolker det som at det skal 
være en sammenheng mellom husleie og hva det 
koster å framskaffe boligene. Dette vil være 
tomteprisen (markedspris) pluss hva en må betale for 
bygge, i alt tilnærmet markedsverdi.  Hvis leien om 10 
år fortsatt skal settes i forhold til hva det har kostet å 
bygge boligen i dag, kan det fort bli halv leie i forhold 
til den leia en må ta av en nybygd bolig om ti år. Vi 
mener det er bedre å stryke dette leieprinsippet, eller 
skrive at en vil leie ut boliger til under markedsleie.  

Avvist, til fordel 
for 296 

298 Ullern SV, BB 979 
 

Stryk Stryk: "større del av".  Det er uforståelig at ikke all overskuddet skal brukes 
til å bedre boforholdene. Dersom det er en god 
begrunnelse for dette, er det underkommunisert, og 

Avvist 
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kanskje det uansett ikke hører hjemme i 
programmet.  Dette virker som høyrepolitikk. 

299 Unni Berge 981 982 Stryk stryk kulepunktet  innholdet er dekket på linje 1484-1485 og linje 1544 Vedtas 

300 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

102
5 

1024 Endring Opprinnelig forslag: For å redusere 
klasseskiller og sikre at alle barn og unge får 
delta uavhengig av foreldrenes inntekt, vil 
SV støtte tiltak for områdeløft og 
foregangsklubber og gjennomføre en 
byomfattende ordning for å dekke 
deltageravgifter for barn og unge fra utsatte 
grupper. 
 
Nytt forslag: For å redusere klasseskiller og 
sikre at alle barn og unge får delta 
uavhengig av foreldrenes inntekt, vil SV 
støtte en forsøksordning for å dekke 
deltageravgifter for barn og unge fra utsatte 
grupper. 

Begrunnelse: Litt lang og uoversiktlig. Har ryddet opp 
i den, men har i tillegg lagt inn en forsøksordning. Jeg 
er nemlig ikke sikker på at det er dette som er det 
rette tiltaket, så det bør vurderes etter forsøk. 
Fungerer det bra kan man jo utvide varigheten til 
ordningen. Vi må også se dette i sammenheng med 
forslaget fra regjeringsplattformen. 

Vedtas, se i 
sammenheng med 
304 

301 Gunnell Sandanger 
(på egne vegne) 

103
4 

 
Endring Ruste opp eksisterende idrettsanlegg og 

bygge nye. Prioritere bygging av 
flerbrukshaller. Utbygging av idrettsanlegg 
må gjøres i nært samarbeid med idretten 
selv.  

Forslaget sier prioritere, men prioriterer ikke. SV 
burde prioritere flerbrukshaller.  Videre bør det ikke 
bygges kunstgressbaner med mikroplast. Dersom 
bygging av kunstgressbaner skal stå, bør det stå 
plastfrie kunstgressbaner/miljøvennlige. Per 
kunstgressbane brukes det 5 tonn mikroplast per år. 
For utendørs baner er det en stor miljøbelastning.  
Nye skianlegg med snøproduksjonsanlegg kan bety 
store inngrep i buffersonen ved marka, jeg mener vi 
ikke bør gå inn for dette.   

Avvist 
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302 Steinar Heldal 103
8 

 
Tillegg Nytt kulepunkt (SV vil:) 

Prioritere at små planlagte parkdrag, løkker 
og ballbinger der folk bor realiseres. Slik 
som for eksempel den planlagte og 
regulerte Bakerenga Park, som aldri har blitt 
noe av. Behovsplan for idrett og filuftsliv må 
rulleres, og inkludere et eget kapittel og 
egen satsning på nærmiljøtiltak. 

Det må satses på de "små og nære" tingene, det vil i 
denne sammenhengen si: små parkdrag, grønne 
flekker, ballbinger, basketkurver, osv. F.eks. 
Bakerenga park har vært ferdig planlgt og regulert, 
men aldri realisert. Slike tiltak drukner i store 
anleggsinvesteringer. Må få eget kapittel i 
behovsplanen. Oslo SV kan lage en liste med konkrete 
steder/grøntdrag/ballbinger/lekeplasser man ønsker 
å ruste opp eller realisere, det er god lokalpolitikk! 

Avvist 

303 Gunnell Sandanger 105
4 

 
nytt 
kulepunkt 

Ha tilbud til ungdommer om gratis bruk av 
haller/deler av haller på kvelden.  

 
Avvist 

304 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

106
4 

 
Tillegg Nytt punkt: «Arbeide for ordninger som gjør 

at barn fra lavinntektsfamilier også får delta 
på fritidsaktiviteter på lik linje med andre 
barn.» 

 
Vedtas, se i 
sammenheng med 
forslag 300 

305 Assad Nasir  106
6 

 
Tillegg Nytt punkt etter linje 1066:  

Vurdere å bygge en cricketbane med 
tribuner på Furuset, for eksempel ved 
Stubberudmyra / Furuset Tennis.  

Cricket er en voksende idrett i Norge. Hos Norges 
cricketforbund er det registrert 38 cricketklubber 
bare i Oslo, men det er ikke mange baner å spille på. 
Ved Stubberudmyra er det i dag en enkel bane uten 
noe særlig andre fasiliteter. I tillegg er det enkle 
cricketbaner på Rommen og Ekeberg.  En ordentlig 
bane med tribune og andre fasiliteter vil være bra for 
idretten, bra for ungdommen og  bra for lokalmiljøet i 
Groruddalen.  

Vedtas 

306 Benjamin Endre 
Larsen 

106
7 

 
Tillegg Nytt punkt: "Søke samarbeid med andre 

vintersportsbyer om å utrede et 
arrangement som alternativ til den 
udemokratiske kostnadsgaloppen i vinter-
OL." 

Vi vil ha folkefest, ikke pampefest! Avvist 

307 Gunvald Axner Ims 108
4 

 
Tillegg Etter "SV vil at Oslo skal få et 

sammenhengende turveinett med levende 
grøntkorridorer.": "Av hensyn til både 

 
Avvist 



Sak 2.2 Redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslagene til Kommunevalgprogrammet 2019-2023  

74 
 

løpende og gående bør turstiene i størst 
mulig grad ha grusdekke, og ikke asfalt."  

308 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

112
0 

 
Tillegg Nytt punkt:  «Oslo kommune skal kjøpe opp 

strandtomter rundt Oslofjorden for å sikre 
befolkningens tilgang til sjøen» 

Heller enn å bygge kunstige øyer i fjorden bør Oslo 
jobbe på andre måter for å sikre folk adgang til lek og 
fritid ved sjøen. 

Avvist 

309 Steinar Heldal 112
6 

 
Tillegg Nytt kulepunkt (SV vil:) 

Ha flere plasser for husbåter, bl.a. vurdere 
mulighet for dette i Bjørvika eller ved 
Sørenga. 

 
Avvist 

310 Benjamin Endre 
Larsen 

114
9 

 
Endring Punktet skal lyde: "Jobbe for å begrense 

profitt i velferden, og la kommunen eller 
ideelle aktører ta over driften når 
kontrakter om sykehjemsdrift utløper". 

Vi bør stå ved målet om 25 % andel ideelle. Da kan 
ikke alle sykehjem gå til kommunen. 

Vedtas 

311 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

114
9 

 
Tillegg Forslag til nytt kulepunkt: Legge til rette for 

at eldre kan utvikle nye sosiale nettverk 
Begrunnelse: Ensomhet er utbredt og det finnes 
opplegg for å bøte på det. Seniorsenter er ett 
opplegg. Nyby: https://nyby.no/ er ett annet 
eksempel.   

Vedtas 

312 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

115
0 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: 

 
Fortsette å legge til rette for bedre mat på 
institusjoner i kommunen, herunder utrede 
om hvordan måltider kan utvikles som gode 
sosial møtepunkt  

 
Vedtas 

313 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

115
3 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: 

 
Sykehjemsbeboere må få tilbud om 
aktiviteter basert på egne behov og ønsker, 
f.eks. konsert med Metallica i Oslo 
Spektrum eller tid til sjakkspilling på 
verandaen hvis det er ønsket 

 
Vedtas, uten siste 
leddsetning 
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314 Steinar Heldal 117
3 

 
Tillegg Antall sykehjemsleger må økes. I samarbeid 

med sykehjemslegene må det etableres 
bedre rutiner for gjennomgang av 
legemiddelbehovet til den enkelte beboer 
slik at personer ikke overmedisineres eller 
medisineres unødvendig. 

 
Avvist 

315 Steinar Heldal 117
6 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: 

Styrke ordning med aktivitetstid for eldre 
Bare i løpet av noen få måneder er dette en 
kjempesuksess. Tilbakemeldingene lokalt er over all 
forventing! Dette er så bra, og så viktig! 

Avvist 

316 Benjamin Endre 
Larsen 

118
2 

 
Endring Endre "øke bemanningsfaktorene på" til 

"Gjennomgå bemanningsmålene for" 
Det er helt hinsides dyrt å øke bemanningen 
vesentlig. I neste bystyreperiode bør hovedmålet 
være å holde bemanninga på det nivået vi nå har 
løftet den til, og gjøre et arbeid for å se på hvordan 
målene er satt sammen. 

Vedtas 

317 Benjamin Endre 
Larsen 

118
6 

 
Tillegg Skyt inn "så langt som mulig" mellom 

"sykehjem" og "skal" 
Nødvendig forbehold Vedtas 

318 Benjamin Endre 
Larsen 

118
9 

 
Tillegg Skyt inn "ved en eventuell bydelsreform" 

mellom "bydelene" og "skal" 
Det er ikke klokt å overføre sykehjemmene til bydel 
med dagens bydelsstruktur. Det vil gi et lappeteppe 
av salg av sykehjemsplasser mellom bydelene og 
nærmest garantert føre til lavere utnyttelse av 
kapasiteten og i tillegg innebære en vesentlig risiko 
for økte kostnader som følge av forvaltningsrisiko. 

Vedtas 

319 Steinar Helda 120
0 

 
Tillegg Nytt kulepunkt (SV vil:) 

Ha forbud mot egenandel på 
trygghetsalarm i hele Oslo kommune, og 
fjerne adgangen til at bydelene selv kan 
innføre dette. 

Egenandel reduserer antall eldre med trygghetsalarm 
markant. Mange har ikke råd, selv om egenandelen 
er liten. En billig og viktig måte å sikre trygghet på! 

Avvist 

D14 Programkomiteen 122
5 

1226       Dissens 14 avvises 
til fordel for 320. 
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320 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

122
4 

 
Endring endre: «Sørge for trygge vinterveier og 

fortau, og tilrettelagt kollektivtransport. 
Avstanden mellom kollektivholdeplasser 
kan ikke økes uten behovskartlegging i 
samråd med organisasjoner for eldre, 
funksjonshemmede o.l..» 

Å si at Ruter overhodet ikke kan endre på 
holdeplasser blir vanvittig byråkratisk, for ikke å si 
dumt, derimot bør man sikre at andre grupper enn 
Ruter selv høres når dette skal skje. 

Vedtas. 

321 Elisabeth Koren 
for Eldrepolitisk 
gruppe 

122
5 

1226 Stryk Dissens 14 avvises  Begrunnelse: 
Kort avstand mellom holdeplassene på 
kollektivtransporten er et viktig krav fra eldres 
organisasjoner. Ruter har definert at den optimale 
avstanden mellom hver holdeplass i Oslo er 600 
meter. Det sentrale eldrerådet mener at en avstand 
mellom holdeplasser på 600 meter ikke er optimal for 
eldre og personer med nedsatt bevegelighet. Dette 
kom også fram som et viktig krav på «Gi SV beskjed» 
møtet i eldrepolitisk gruppe fra både 
Pensjonistforbundet, og det sentrale eldrerådet.   
Oslo ble medlem av WHOs nettverk for 
aldersvennlige byer i 2014. Gode transportmuligheter 
er et av flere innsatsområder. Tilrettelegging av 
transport bidrar til økt deltagelse i aktiviteter for 
eldre. Det var mange protester da Ruter i 2015 ville 
legge ned holdeplasser for å «utvikle 
kollektivtrafikken i Oslo» slik at avstanden mellom 
holdeplassene i gjennomsnitt ble rundt 600 meter. 
Gjennomsnittlig avstand mellom holdeplasser er 466 
meter for buss og 457 meter for trikk (2015).  
 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort en 
undersøkelse om «En aldrende befolknings krav til 
transportsystemet» (2011). Avstanden til holdeplass 
ble omtalt som den viktigste faktoren i 
kollektivtilbudet for eldre over 80 år. 

Avvist til fordel for 
320 
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Dersom avstanden økes vil eldre og 
bevegelsehemmede i mindre grad kunne nyttegjøre 
seg av kollektivtilbudet. Harald Minken, forsker på 
TØI, har en artikkel om holdeplassavstand i 
Samferdsel (2017). konkludert med at hensynet til 
universell utforming må veie tyngst i planleggingen. 
Konsekvensene av lengre avstander kan være at 
mange eldre og skrøpelige folk ikke kan bruke 
kollektivsystemet 

322 Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen, Tarjei 
Helland 

123
3 

 
Endring Opprinnelig forslag: Gi den enkelte bedre 

kontroll over hva praktisk bistand brukes til, 
bl.a. gjennom å utvide tilbudet om en times 
bistand hver uke til fri avbenyttelse.  
 
Forslag: Sikre at den enkelte kan få bedre 
kontroll over hva praktisk bistand brukes til, 
avhengig av ønske og behov den dagen. 

Begrunnelse: Uklart hva som menes. Det er i dag 
innført en time aktivitetstid i uka for alle over 67 som 
får hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand eller 
hjemmesykepleier). Å utvide denne tida bør ikke 
prioriteres. Men at man en dag trenger hjelp til å 
tørke støv og en annen dag hjelp til å skifte sengetøy, 
bør kunne avtales i samarbeid mellom den eldre og 
ansatte.  

Vedtas 

323 Ullern SV ved BB 123
8 

 
Endring Flytt hele kapitlet helt FØRST Det er første og siste gang Oslo er miljøhovedstad - 

attpåtil i et valgår!. Miljø er SVs viktigste sak og det er 
overordnet og en stadig viktigere og mer brennende 
sak! 

Avvist 

324 Tom Rellsve 125
1 

 
Tillegg ....kommunen går MED i front... Det er ambisiøst nok å være med andre ledende 

kommuner i verden 
Avvist 

325 Tom Rellsve 125
7 

 
Endring Videreføre klimabudsjettet for Oslo FOR 

styring av utslippsmålene 

 
Vedtas med 
følgende 
formulering: 
Videreføre 
klimabudsjettet 
som 
styringsverktøy for 
å nå 
utslippsmålene 
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326 Gunvald Axner Ims 126
0 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: "Jobbe målretta for økt 

karbonbinding i hele kommunen." 
By- og miljøetaten bør f.eks. få ressurser til i 
samarbeid med lokale forskningsinstitusjoner å 
utvikle gode ordninger for karbonbinding.  

Avvist 

327 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

126
4 

 
Tillegg legge til etter [..] samt riving og avfall skal 

være med i regnskapet. Prioritere 
vedlikehold framfor nybygg av kommunale 
bygninger.» 

Riving er enormt energikrevende, ressurssløsende og 
lite mljøvennlig. Det bør derfor unngås hvis mulig 

Avvist 

328 Unni Berge 126
7 

 
Endring Endre første setning til "Stimulere til 

fornybar energiproduksjon lokalt og 
stimulere til smart energistyring og 
energiutveksling mellom bygg og og 
transportmidler". 

henger sammen med forslaget om å stryke 
kulepunktet på 1260-1262 

Vedtas 

329 Unni Berge 127
2 

1273 Stryk stryke kulepunktet gjentas delvis på linje 1397-1398 og kan i så fall 
konkretiseres der.  

Vedtas 

330 Unni Berge 127
5 

 
Tillegg - At Oslo kommune som hovedregel stiller 

krav om energiklasse A for lokaler de leier.  
Slik bidrar man til å spare energi i egen 
virksomhet, så vel som å heve standarden i 
utleiemarkedet. 

 
Vedtas 

331 Steinar Heldal 129
3 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: 

(SV vil:) etablere flere målepunkter for 
luftkvalitet, spesielt i områder med mange 
tunnelutløp slik som Kværnerdalen og ved 
Filipstad 

 
Vedtas 

332 Tom Rellsve 129
9 

 
Endring ...kollektivTRANSPORT Gjennomgående bør det stå kollektivTRANSPORT. 

Trafikk kan bli resultat av transport 
Vedtas 

333 Tom Rellsve 135
4 

 
Tillegg ...på grønne tak og i parseller, OG BIDRA TIL 

Å ERSTATTE PLENER MED BLOMSTERENGER 

 
Avvist 

D15 Programkomiteen 136
1 

1362       Dissens 15 avvises. 
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334 Tom Rellsve 137
4 

 
Endring Vi må innføre strengere vern AV TRÆR OG 

HÅNDHEVE SØKNADSPLIKT FOR FELLING 
Det er allerede forbud mot felling av trær  over en 
angitt størrelse uten at det evt blir gitt dispensasjon 
etter søknad 

Avvist 

335 Tom Rellsve 139
2 

1394 Endring Bidra til mulighet for urbant jordbruk Hvordan kan vi som foreslått i programforslaget, 
politisk jobbe for " At alle skal FORSTÅ   verdien av 
mat og matproduksjon? "  

avvise 

336 Unni Berge 142
5 

 
Tillegg - At folk over hele Oslo skal ha mulighet til å 

komme seg til jobb, barnehage og skole 
uten å være avhengig av privatbil. 
Kollektivtilbudet i rushtiden morgen og kvel 
på hverdager skal styrkes slik at trikk og t-
bane har så hyppige avganger som mulig. 
Busslinjer i indre by, og på de viktigste 
strekningene i ytre by, skal i rushtiden ha 
avganger minst hvert 5. minutt, mens linjer i 
ytre by som hovedregel skal ha avganger 
minst hvert 10. minutt. 

Hovedkravet (som er foreslått) på miljø, må også 
reflekteres i programmet 

Vedtas 

337 Unni Berge 142
7 

 
Tillegg nytt kulepunkt: - Iverksette et prøveprosjekt 

med en kommunal tjeneste som bistår folk 
som har havnet i alvorlige gjeldsproblemer. 
Tjenesten skal være tverrfaglig og kunne 
bistå med forhandling om 
nedbetalingsplaner med kreditorar, samt 
personlig rådgiving for å hjelpe folk ut av 
negative mønster- 

 
avvise 

338 Gunvald Axner Ims 143
3 

 
Tillegg Etter "satse på trikk": "eller tilsvarende"  Trikk er et veldig spesifikt begrep for en type 

sporvogn, slik vi kjenner det fra etablerte trikkelinjer i 
Oslo. Problemet med disse er mange -- ødelagt 
veistruktur, et ukjent antall fall og skliulykker, stadige 
konflikter mellom trikken og andre ikke-skinnegående 
kjøretøy mm. Det finnes storbyer som løser 

Avvist 
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transportbehovet på bedre måter. Vi bør derfor ikke 
binde oss spesifikt til "trikken". 

339 Gunvald Axner Ims 143
5 

 
Tillegg Etter: "Derfor trengs det trikk": "eller 

tilsvarende". 

 
Avvist 

D16 Programkomiteen 143
9 

1440       Dissens 16 avvises. 

340 Assad Nasir  144
2 

 
Endring endre til: At alle under 18 år skal få benytte 

kollektivtilbudet gratis alle dager (hele 
døgnet).  

 
Avvist mot to 
stemmer (Gamal 
og Eriksen) 

341 St. Hanshaugen SV 
v/ Jan Breivoll 

144
6 

 
Endring Dagens nattilbud opprettholdes og utvides 

til hyppigere avganger og flere 
hovedbussruter, ut og på tvers av byen, 
opptil flere dager. 

 
Avvist 

342 Steinar Heldal 145
0 

 
Tillegg Nytt kulepunkt (SV vil:) 

At ruten for 20-bussen østover forlenges til 
Kværnerdalen, og vil at kommunen tar 
initiativ til å gjøre de nødvendige 
utbedringer av veien for at dette skal bli 
mulig.  

Kollektivtilbudet til Kværnerdalen er for dårlig, og noe 
mange tusen mennesker der er opptatt av. Spesielt 
ønsker de at 20-bussen ender i Kværerndalen 
istedetfor på Galgeberg. Flere som reiser kollektivt 
fra Kværnerbyen er viktig for hele Oslo, ikke bare 
lokalt i bydelen. 

Avvist 

343 Elisabeth Koren 
for Nordre Aker SV 

145
0 

1452 Endring At Oslo skal følge med på utviklingen av 
førerløs transport, både som 
kollektivtransport og bestillingstransport, og 
ta dette i bruk eller sette i gang 
forsøksordninger når det er mulig og 
hensikstmessig.  
  

Begrunnelse: 
Å bygge egne traseer for førerløs kollektivtransport er 
svært både areal- og ressurskrevende. Det virker 
spesielt at SV skal ha det programfestet at vi skal ha 
enda et felt i bytrafikken slik at vi får felt for biler, 
kollektivfelt, sykkelfelt, fortau og trase for førerløs 
transport.  

Vedtas 

344 Gyda Kjekshus 145
0 

1452 Endring At Oslo skal følge med på utviklingen av 
førerløs transport, både som 
kollektivtransport og bestillingstransport, og 
ta dette i bruk eller sette i gang 

Å bygge egne traseer for førerløs kollektivtransport er 
svært både areal- og ressurskrevende. Det virker 
spesielt at SV skal ha det programfestet at vi skal ha 
enda et felt i bytrafikken slik at vi får felt for biler, 

Avvist, til fordel 
for 343 
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forsøksordninger når det er mulig og 
hensikstmessig.  

kollektivfelt, sykkelfelt, fortau og trase for førerløs 
transport.  

345 Gunvald Axner Ims 146
4 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: "Arbeide for at det blir 

opprettet lokaltoglinje til Tønsberg som kan 
tas i bruk så snart dobbeltsporet dit står 
ferdig i 2024." 

Det går i dag lokaltog til Moss, Kongsvinger, 
Kongsberg og Eidsvoll. Det vil være naturlig at det 
opprettes lokaltog til Tønsberg også så fort 
dobbeltsporet der står ferdig i 2024. Denne banen 
blir i dag utbygd med tanke på å betjene regiontog, 
som del av den såkalte InterCity-satsinga. Det vil 
være flere fordeler med å utnytte den økte 
kapasiteten som dobbeltsporet gir, til også å bygge ut 
lokaltoglinjer. Til forskjell fra regiontog, betjener 
lokaltoga flere stasjoner underveis, og det legger til 
rette for spredt fortetting langs jernbanen. Dette 
avlaster Oslo og strandsonene rundt fjorden for 
ytterligere nedbygging i hardt pressa naturområder. 
Dessuten er jernbanetransport i seg sjøl mer effektivt 
og klimavennlig enn biltransport.  

Avvist 

346 Tom Rellsve 146
9 

 
Tillegg Programmet MÅ inkludere en tydelig 

formulering om anledning til bilbruk for 
næring og bevegelseshemmede 

 
Avvist, kommer 
ikke med forslag 

347 Eivind Digranes 148
3 

 
Tillegg Legge til delsetning på slutten av setningen: 

"..., og handikap-parkering for 
funksjonshemmede." 

Nokre funksjonshemma og kronisk sjuke kan ikkje gå 
eller bruke kollektivtransport, og har difor behov for 
HC-parkering. Parkeringsplassane som blir igjen 
burde difor burde difor og settast av til HC-
parkeringsplassar. 

Vedtas 

348 Tom Rellsve 149
2 

 
Endring  for at 

..... eldre og andre som er dårlig til beins 
KAN bruke kollektivtransport.  

Evt SKAL KUNNE... Vedtas 
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349 Gunvald Axner Ims 149
5 

 
Tillegg Når byen fortettes rundt trafikknutepunkt 

som Storo, Carl Berner og Smestadkrysset, 
skal separate sykkelveier prioriteres.  

Carl Berners plass er nokså nylig rusta opp til en 
standard som tar mer hensyn til myke trafikanter, 
men her fins det ingen sykkelfelt, og det virker heller 
ikke som utbyggerne er blitt pålagt å sette av større 
plass til gående og syklende nå som området 
fortettes ytterligere. Resultatet er at krysset er farlig 
for syklister. Her skjer det stadig ulykker, og det 
skaper usikkerhet og manglende lyst til å sykle fra 
områder ovenfor Carl Berner og til sentrum. Liknende 
fortettinger andre steder må prioritere separate 
sykkelveier/felt tidlig i planprosessen, og 
problemkryssa som finnes i dag, må oppgraderes.  

Vedtas 

350 Tom Rellsve 149
9 

 
Endring Sykling i Oslo skal være tilgjengelig, trygt og 

naturlig. 
Det kan aldri bli et alternativ for alle, blant annet 
gamle og fysisk handikappede 

Vedtas 

351 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

150
3 

 
Endring Opprinnelig: Gjennomføre Oslo kommunes 

plan for sykkelveinettet for 2025, med 280 
km sykkelvei og 25 prosent sykkelandel for 
hverdagsreiser.  
 
Endringsforslag: Gjennomføre Oslo 
kommunes plan for sykkelveinettet for 
2025, med 280 km sykkelvei og 25 prosent 
sykkelandel for hverdagsreiser på 
sommerhalvåret.  

Det er krevende å nå målsetningen om 25 prosent 
andel syklende, spesielt fordi kollektivtilbudet i Oslo 
har blitt så bra og at været i Oslo på vinteren ikke 
akkurat legger til rette for sykling for alle av oss. 
Foreslår derfor at vi legger til “på sommerhalvåret.” 
Målet er fortsatt like ambisiøst.  

Vedtas 

352 Gunvald Axner Ims 150
6 

 
Tillegg "og bedre skilting og merking av 

sykkelveiene, både for syklistene og for 
andre trafikanter." 

Skiltinga i dag er svært mangelfull, og mange steder 
misvisende, merking av sykkelfelt mangler som regel 
gjennom kryss, eller i møte med annen vei, 
gang/sykkel-vei ender i breie fotgjengerfelt mens 
sykkelveien forsvinner. Det skiltes for sykkel i 
trikkegater som Grensen, og farlig tilrettelagte kryss 
som ved Fayes gate. Skiltenes plassering er ikke 
avpassa syklistenes fart og plassering i veien; de 
dukker ofte opp for seint og med miniskrift. 

Avvist 
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Dessuten: Bilistene er ofte uoppmerksomme på 
syklister fra sida når de svinger over i sykkelfelt. 
Derfor må det settes opp flere varselskilt for bilistene 
der veier og kjørefelt føres over sykkelveier og 
sykkelfelt.  

353 Gunvald Axner Ims 151
7 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: "Arbeide for at det 

opprettes et åpent tilgjengelig register over 
trafikkulykker i kommunen." 

God statistikk over trafikkulykkene vil være et viktig 
verktøy i den videre planlegginga og utbygginga av 
sykkelveinettet. Når det gjelder syklister, registreres i 
dag bare de alvorligste hendelsene der motoriserte 
kjøretøy er involvert. Det finnes flere måter å skape 
bedre statistikk på. For at løsningen som velges skal 
fungere godt, må den selvfølgelig også gjøres kjent og 
følges opp i møter med aktørene som blir satt til å 
registrere ulykkene. I Sverige finnes f.eks. en ordning 
med at sjukehus og legevakter rapporterer inn 
trafikkulykker. Derfor har de en mer omfattende 
statistikk enn Norge. Her får riktignok både NAF og 
forsikringsselskapene inn meldinger fra bilistene om 
et bredt spekter av ulykker, men tilsvarende 
sjølmeldingsordninger finnes heller ikke for syklister. 
Noe av grunnen til at sykkelulykker ikke blir registrert, 
er at ingen forsikringsselskap har utarbeidet 
"syklistforsikring".  

Avvist 

354 Unni Berge 152
6 

 
Stryk linje 1525 strykes Tilskuddsordningen for lastesykkel for privatpersoner 

finnes ikke lenger. Nå finnes det en tilskuddsordning 
for ellastesykkel for bedrifter. Det høres rart ut å 
skulle gi den en sosial profil. Så enten må man stryke 
punktet. Sekundært kan man jo skrive. Vurdere en 
tilskuddsordning for lastesykkel eller el-sykkel med 
sosial profil.  

Vedtas 
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355 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

152
6 

 
Tillegg Nytt punkt: «Vurdere en insentivordning for 

selskaper som vil bruke sykkel i sitt virke». 

 
Avvist 

356 Alna SV v/ Leif 
Kjetil Tviberg 

153
5 

 
Tillegg Bevegelseshemmede fritas fra 

bompenger/veiprising. 
Bomring/veiprising er OK for de som har et godt 
kollektivalternativ. Mange bevegelseshemmede er 
imidlertid avhengig av biltransport. 

Avvist 

357 Gunnell Sandanger 153
6 

 
nytt 
kulepunkt 

Veiprosjekter må sees i sammenheng med 
tiltak som muliggjør økt kollektivtrafikk på 
de relevante strekningene, samt legge til 
rette for økt bruk av sykkel og gange.  

 
Avvist 

358 Gunnell 
Sandanger, på 
vegne av Alna og 
Østensjø SV 

153
6 

1538 Endring Ikke gi plass til mer biltrafikk. Derfor må 
Oslo kommune jobbe mot all økning av den 
fysiske veikapasiteten, som for eksempel 
E18 Vestkorridoren og motorvei nedenfor 
Tveita.  

Dette er begrunnelse for alle felles forslag fra Alna og 
Østensjø: Dagens E6 gjennom bydel Østensjø og 
bydel Alna må legges i lokk og tunnel. Formålet med 
prosjektene må være å fjerne problemene med 
trafikk, støy og forurensing fra dagens E6. Men 
prosjektene må ikke øke trafikkbelastningen i andre 
områder eller som legge til rette for økt veitrafikk i 
Oslo. Manglerudprosjektet er en del av Oslopakke 3 
og skal avlaste trafikk, støy og forurensing fra dagens 
E6 i området Abildsø, Manglerud og Ryen. Som tiltak 
planlegges en tunnel fra Abildsø og til området ved 
Bryn. Det er en forutsetning at tunnel ikke skal legge 
til rette for økt kapasitet på bil- og varetransport, 
men skal være et miljøtiltak for å frigjøre store 
områder fra støy og forurensing i Oslo syd og øst. 
Løsningene som velges må fokusere på redusert støy 
og forurensing, og planene må ikke gå på tvers av 
nasjonal transportplan og medføre kapasitetsøkning i 
bil- og varetransport.  
  
Groruddalssatsingen er vedtatt videreført, og planene 
for Groruddalen tilsier at tunnel, og lokk over 
eksisterende motorvei, skal være tiltak for å bedre 

Avvist 
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forurensing, trafikk og støy. Dette må følges opp av 
Oslo kommune og Statens Vegvesen.  

359 Gunnell Sandanger 
- Alna SV og 
Østensjø SV 

153
8 

 
nytt 
kulepunkt 

Lokk- og tunnelprosjekter på belastede 
strekninger må bygges med mål om økt 
kollektivbruk, ved bruk av kollektivfelt eller 
baneutbygging, og redusert biltrafikk. Dette 
vil gi varig redusert luftforurensning og 
økning av grøntarealer. Løsninger som 
velges skal ikke gi dårligere lokalmiljø andre 
steder. 

Korrigert endringsforslag! Slett nesten likelydende 
innsendte forslag.  

Vedtas 
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360 Per Hagelia 153
9 

 
Tillegg Forslag til Oslo SV’s programutkast for 

2019-2023 
Per Hagelia, medlem Vestre Aker SV  
2019-02-13 
 
Kapittel: Grønn samferdsel 
S 46, linje 1539 ff. Skyte inn nye kulepunkt: 
• Legge til rette for at høyt trafikkerte 
vegkryss i bydelene, for eksempel 
Røakrysset, blir oppgradert til en miljø og 
trafikksikker standard tilpasset alle 
aldersgrupper. I tilfeller hvor SV går mot 
planer om tunnel skal alternativ utforming 
av vegkryss ligge til grunn og bygge på 
realistiske trafikkprognoser. 
• Sette i gang utredningsarbeid om hvordan 
eksisterende veger og nye vegprosjekt kan 
planlegges med tanke på framtidig bruk av 
buss og bane. Målsettingen må være å 
tilpasse vegene på en slik måte at behovet 
for omfattende omlegging til 
kollektivtransport blir minst mulig 
kostnadskrevende. 
 
Merknad: Dersom utredningsarbeid (andre 
kulepunkt) faktisk er påbegynt skal første 
del erstattes med: «Fortsette 
utredningsarbeidet om hvordan….» 

ingen spesielle, fint å bli kontakta før årsmøtet Avvist 

361 Gunnell Sandanger 
på vegne av Alna 
og Østensjø 

153
9 

 
Endring Nedgradere Riksveg 4 Trondheimsveien, 

E18  Mosseveien og Østre Aker vei til 
lokalvei 

 
Vedtas 
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362 Gunnell Sandanger 
Alna  og Østensjø 
SV 

154
1 

 
nytt 
kulepunkt 

Som et miljøtiltak, må E6 Oslo øst legges i 
tunnel. 

Skal være et eget kulepunkt, ikke et tillegg, slett 
likelydende tidligere innsendte forslag.  

Avvist til fordel for 
følgende 
kulepunkt: - At når 
prosjektet E6 Oslo 
Øst planlegges, må 
det skje ut fra 
byens mål om 
redusert biltrafikk 
og prosjektet må 
ikke øke den 
fysiske 
veikapasiteten. 
Planene som til nå 
er lagt fram gir økt 
fysisk veikapasitet 
og er for kostbare. 

363 
       

364 
       

365 Tarjei Helland 157
0 

 
Endring Bedre seksualundervisning og helsetilbud 

legger til rette foren sunnere og friere 
oppvekst for alle kjønn.  

Dette gagner alle kjønn! Vedtas 

366 Benjamin Endre 
Larsen 

158
7 

 
Stryk Stryk kulepunktet Ikke realistisk i lys av arbeidskraftbehovet på 

området, behov for stabile relasjoner og kontinuitet i 
tjenestene. 

Punket strykes og 
erstattes med 
følgende punkt 
som også står på 
linje 664: "Innføre 
forsøk med 6-
timersdagen på 
utvalgte 
arbeidsplasser i 
kommunen". 
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D17 Programkomiteen 159
1 

1592       Et flertall på fire 
støtter dissens 17 
(Berge, Dønhaug, 
Heien og Strand 
Johansen). Ses i 
sammenheng med 
Dissens 10. 

367 Unni Berge 159
4 

 
Tillegg Tilleggssetning  i kulepunktet: Koordinere 

mellom kommunens sykehjem slik at 
sykehjemslegestillingene utlyses som 
heltidsstillinger.  

I dag mange stillinger for leger på sykehjem 
deltidsstillinger 

Vedtas 

368 Grünerløkka SV v/ 
Mari Arntzen 
Østvoll 

159
6 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: ”Jobbe for at Oslo 

kommune blir en sone fri for trakassering, 
vold og overgrep, og tilby forebyggende 
kursing og kompetanseheving på 
kommunens 
arbeidsplasser”. 

Ikke bare elever i ungdomsskolen trenger å lære om 
grensesetting, respekt 
og maktbalanse, det trengs minst like mye ute på 
arbeidsplassene. 

Vedtas med 
følgende 
omformulering: 
”Jobbe for at Oslo 
kommune skal bli 
en sone fri for 
trakassering, 
vold og overgrep, 
og tilby 
forebyggende 
kursing og 
kompetanseheving 
for kommunens 
ansatte ”. 

369 Benjamin Endre 
Larsen 

159
9 

 
Endring Punktet skal lyde: "Jobbe for at NAV og 

andre tjenester som arbeider med kvinner 
med innvandringsbakgrunn arbeider med 
utgangspunkt i beste praksis for å hjelpe 
flest mulig kvinner til å skaffe seg egen, 
langsiktig og stabil inntekt." 

Bedre å si noe om mål enn om virkemidler. Vedtas 

370 Unni Berge 160
9 

 
Stryk Stryk ordet "respekt" i første leddsetning i 

kulepunktet 
"Respekt" kommer listet opp i siste leddsetning, så nå 
er kulepunktet smør på flesk 

Vedtas, 
redaksjonelt 
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371 Anna Tresse 161
8 

 
Endring Opprinnelig: Styrke informasjon om 

prevensjon og muligheter til 
minoritetskvinner 
 
Endringsforslag: Styrke informasjon og 
veiledning om prevensjon til 
minoritetskvinner, og utvide ordningen med 
utdeling av gratis langtidsvirkende 
prevensjon 

 
Vedtas 

372 Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

161
9 

 
Stryk Tilby gratis nødprevensjon til alle 

innbyggere 
Uante kostnader. Langt bedre å prioritere utdeling av 
gratis langtidsvirkende prevensjon som allerede 
gjøres i enkelte bydeler i Oslo. 

Vedtas 

373 Benjamin Endre 
Larsen 

163
7 

 
Endring Punktet skal lyde: "Yte støtte minst på 

dagens nivå til krisesentertilbud og 
organisasjoner som gir støtte og hjelp til 
personer som har vært utsatt for voldtekt, 
vold eller overgrep." 

Det er uklokt å nevne spesifikke organisasjoner i 
programmet. 

Vedtas 

374 Tom Rellsve 163
8 

 
Endring sentertilbudet. 

● Arbeide for at politiet STERKERE 
prioriterer  håndheving av sexkjøpsloven. 

Prioritere betyr vel å sette høyest, men det er vel ikke 
nødvendigvis det som er meningen 

Avvist 

375 Benjamin Endre 
Larsen 

164
7 

 
Tillegg Skyt inn ", tvangsekteskap" mellom 

"kontroll" og "og" 
Ses i sammenheng med strykning  på 1651 Vedtas 

376 Benjamin Endre 
Larsen 

165
1 

 
Stryk Stryke punktet Punktet har ikke konkret innhold. Det er bedre å 

utvikle disse tiltakene i handlingsplanen nevnt over. 
Vedtas 

377 Benjamin Endre 
Larsen 

168
5 

 
Stryk Stryk punktet Neppe klokt å gå inn for sanksjoner ut over det som 

følger av lov og rettspraksis på området. 
Avvist. 

378 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

168
5 

 
Bes 
forklart/endr
et 

Vi vil gjerne ha en forklaring på 
«sanksjonere» ev «sikre at eksisterende 
lovverk benyttes når kommunalt ansatte 

 
Vedtas 
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bruker hatretorikk eller på annen måte 
fremmer rasistiske holdninger.»  

379 Tore Syvert Haga 168
6 

 
Tillegg Legg til "i arbeidstida." på slutten av 

setninga.  
Kommunen som arbeidsgjevar kan vel ikkje straffa 
folk for å skriva rasistiske ting utanom arbeidstida, i 
kvart fall ikkje alle yrkesgrupper. 

Vedtas 

380 Benjamin Endre 
Larsen 

172
0 

 
Stryk Stryk punktet Dette er en god idé, men neppe godt nok utreda mht 

grenseflate mot introduksjonsprogrammet. Bør 
definitivt knyttes mot NAV. Bedre 
introduksjonsprogram er allerede ivaretatt, punktet 
kan derfor strykes. 

Vedtas 

381 Unni Berge 172
2 

 
Stryk stryk kulepunktet Eg meiner næringslivet må betale dette selv, og i den 

grad de ikke er pålagt det allerede, må de pålegges 
det. Oslo kommune bør konsentrere seg og prioritere 
pengene om å få på plass universell utforming av 
egne lokaler og offentlige rom, særlig 
kollektivtransporten. Sistnevnte kommer til å kreve 
mye midler dersom det virkelig skal satses på  

Vedtas 

382 Unni Berge 172
2 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: - inkludere informasjon om  

grad av universell utforming i 
kollektivtrafikken og på holdeplasser i 
Ruter-appen. 

 
Vedtas 

383 Tom Rellsve 172
5 

1726 Endring Erstatte uttrykket prioritere med f.eks 
verdsette 

Å prioritere betyr å ha forrang, men det vil 
sannsynligvis være flere typer kriterier i 
anskaffelsepolitikken (kvalitet, miljø, pris oa)  

Vedtas 

384 Benjamin Endre 
Larsen 

173
2 

 
Endring Endre "Innføre et arbeidsrettet 

grunnskoletilbud i samarbeid med NAV Oslo 
og Oslo voksenopplæring (...)" til "Bedre 
mulighetene til å ta grunnskoleutdanning 
med livsopphold gjennom partnerskapet i 
NAV i samarbeid med Oslo 
voksenopplæring (...)" 

Muligheten finnes allerede. Formuleringen er 
overpresis og derfor potensielt vanskelig å forsvare. 

Vedtas 
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385 Unni Berge 173
4 

  Stryk stryk kulepunktet dette er en for spesifikt behandling av en konkret 
søknad om aktivitetsstøtte som ikke bør gjøres i 
program.  Det er kulepunkter på at Samisk hus skal 
styrkes andre steder i programmet 

Avvist. 

386 Elisabeth Koren 
for Eldrepolitisk 
gruppe 

175
1 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: Styrke tolketjenesten og 

legge tilrette for kontaktperson som 
snakker morsmål til innvandrere som 
mottar hjemmetjenester eller bor på 
institusjon 

Begrunnelse: Lik tilgang til informasjon og offentlige 
tjenester er ikke reel om språkproblemer er et 
hinder. Nødvendige helse- og velferdstjenester er 
avhengig av riktig informasjon begge veier. En 
tilstrekkelig tolketjeneste er nødvendig og det må 
legges tilrette for at flerspråklige offentlig ansatte må 
være en ressurs i tjenestene. 

Avvist 

387 Eivind Digranes 175
1 

 
Tillegg Styrke ordningen med brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) som verktøy for likestilling 
og selvbestemmelse, i samarbeid med 
Rådet for funksjonshemmede i Oslo 
kommune og funksjonshemmedes egne 
organisasjoner. 

BPA-ordningen er et veldig godt verktøy for at 
funksjonshemmede har selvbestemmelse i egne liv, i 
stedet for å bli umyndiggjort. Likevel er det et behov 
for å styrke denne ordningen, også i Oslo. Mange 
opplever å få avslag på BPA-søknadene sine, selv om 
de har et reellt assistansebehov. Andre opplever å få 
BPA-timene sine redusert når de flytter til Oslo fra en 
annen kommune eller mellom bydeler, noe som gjør 
mange til velferdsflyktninger. Det fins også flere 
eksempler på personer som kun får innvilget timer til 
å dekke basale behov, eller at kommunen legger 
store begrensninger i bruken av assistansen. 

Vedtas 

388 Ullern SV v/ BB 176
6 

1767 stryk /endring i Europa der det statses stort og 
målrettet......Kommunen skal ha en aktiv 
satsing i tillegg til..... 

Dårlig formulering - og - defensivt formulert. Vedtas 

389 Hans Ole Rian 177
3 

1774 Tillegg Oslo kommune skal sørge for en kommunal 
kulturskoleundervisning som alle kan ha råd 
til. 

Om dette avsnittet dreier seg om den kommunale 
kulturskolen må dette presiseres også i siste setning. 

Vedtas 

390 Hans Ole Rian 178
9 

 
Endring øke kapasiteten i Oslo kommunale 

kulturskole 
Oslo Kommunale Musikk og Kulturskole har skiftet 
navn til Oslo kommunale kulturskole. 

Vedtas 
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391 Søndre 
Nordstrand SV 

179
0 

 
Endring Endre setningen etter komma til: ..., og 

sørge for at individuell tidsressurs pr. elev 
ikke er mindre en 30 min. i uken.  

Dette for å vise at det er tid til enkeltundervisning 
forslaget gjelder. Ikke feks samspill, gruppe. 

Avvist 

392 Søren Hvenekilde 179
0 

 
Endring "tidsressurs" endres til "individuell 

tidsressurs". 
Endringen er nødvendig, fordi "tidsressurs" vil kunne 
tolkes til også å omfatte gruppeundervisning. I så fall 
er det ikke tale om noen forbedring i forhold til 
dagens situasjon. 

Avvist 

393 Edda Hvenekilde 179
0 

 
Endring "tidsressurs" endres til "individuell 

tidsressurs". 
Endringen er nødvendig, fordi "tidsressurs" vil kunne 
tolkes til også å omfatte gruppeundervisning. I så fall 
er det ikke tale om noen forbedring i forhold til 
dagens situasjon, som er 30 minutter alene eller i 
grupper.  

Avvist 

394 Gunnell Sandanger 179
2 

 
Tillegg Arbeide for ordninger, f.eks kulturkort, som 

gjør at barn fra lavinntektsfamilier også får 
oppleve 
kulturtilbudene på lik linje med andre barn. 
Dette gjelder også Oslo kulturskole. 

 
Vedtas 

395 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

180
2 

 
Tillegg Nytt punkt: Sørge for at alle bydeler har et 

nærbibliotek.» 

 
Avvist 

396 Tore Syvert Haga 180
6 

 
Stryk Stryk heile kulepunktet. Bydelane har i dag sers få kulturpolitiske 

verkemiddel, difor blir det feil å pålegga dei å laga 
slike planar. Mesteparten av det kulturrelaterte dei 
driv med er å støtta frivillig arbeid og 
ungdomsaktiviteter. dette er omfatta av anna 
planverk, og bør uansett ikkje vera for styrt av 
byråkratar og politikarar.  

Vedtas 

397 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

180
8 

 
Tillegg Nytt punkt: «At når nye institusjoner for 

eldre skal bygges er det med tilrettelegging 
for kulturtilbud m.m.  

 
Avvist 

398 Hans Ole Rian 181
0 

 
Endring Arbeide aktivt for, i samarbeid med staten, 

at Oslo filharmoniske orkester får tjenelige 
lokaler. 

Vil vi noe, må vi tørre å skrive det. "Søke" er for vagt. Vedtas 
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399 Tom Rellsve 181
6 

 
Tillegg At Kommunen jobber for å skaffe til veie 

øvingslokaler FOR ?? 

 
Avvist 

400 Hans Ole Rian 181
8 

 
Tillegg Nasjonale standarder som NS 8178 

«Akustiske kriterier for rom og lokaler til 
musikkutøvelse» skal legges som premiss 
ved prosjektering av lokaler som skal brukes 
til musikkformål. 

Dette er en nasjonal og internasjonal anerkjent 
standard som alle fagpersoner både innen akustikk og 
musikk mener er den eneste måten å sikre at lokaler 
til musikkformål faktisk blir egnet til formålet. Dette 
er en god oppfølging/konkretisering av punktene 
overfor. 

Avvist 

401 Tore Syvert Haga 182
0 

 
Stryk Stryk andre setning i kulepunktet.  Det får vera måte på.  Vedtas 

402 Unni Berge 182
3 

1826 Endring - Arbeide for styrking og økt finansiering av 
Samisk Hus - et kultursenter for samene i 
Oslo og et sted hvor hele 
Oslos befolkning, samt tilreisende, kan bli 
kjent med alt hva den samiske kulturen har 
å tilby. 

de to kulepunktene ligner svært mye på hverandre og 
er i overkant spesifikke. Foreslår å slå dem sammen 
og gjøre dem litt mindre spesifikke 

Vedtas 

403 Tore Syvert Haga 182
5 

  Stryk Stryk heile punktet Punktet på 1823 omtalar styrking av Samisk Hus i 
meir allmenne ordelag. Styrking = auka finansiering.  

Avvist til fordel for 
402 

404 Unni Berge 182
5 

 
Endring endre "så det kan ha en person i full stilling 

som arbeider med" til "slik at man sikrer en 
heltidsstilling til" 

språklig Avvist til fordel for 
402 

405 Tore Syvert Haga 182
8 

 
Tillegg Legg til etter Nordstrand, før "." : "og flere 

andre bydeler i ytre by" 
Det er også andre bydelar som manglar dette. Rett å 
nemna SN eksplisitt, men det bør gå fram at me veit 
at det gjeld fleire i tillegg.  

Vedtas 

406 Unni Berge 182
8 

 
Endring At behovet for møteplass, visnings- og 

konsertlokale i bydel Søndre Nordstrand får 
en løsning. Kommunen bør prøve å skaffe til 
veie egnede lokaler 

setningen er ikke laget som "SV vil setning" Vedtas, 
redaksjonelt. Ses i 
sammenhegn med 
405. 

407 Assad Nasir  183
1 

 
Tillegg Nytt kulepunkt etter linje 1831: Vurdere 

bygging av kino i Groruddalen.  

 
Vedtas. 

408 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse 

185
7 

 
Stryk Strykningsforslag: Bidra til opprettelse av et 

"regnbuehus" i Oslo  
Begrunnelse: Er dette et uttalt behov? Er det noen 
som har bedt om dette? Organisasjonen Fri har 
allerede lokaler i Oslo sentrum.  

Avvises mot to 
stemmer (Strand 
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Johansen og 
Eldby) 

409 Grünerløkka SV v/ 
Mari Arntzen 
Østvoll 

186
0 

 
Endring Gjennomføre regelmessig 

kompetanseheving av ansatte i barnehager, 
grunnskolen, voksenopplæringen, 
fritidsklubber, idrettslag og helse- og 
omsorgsinstitusjoner om LHBT-
befolkningen. 

 
Vedtas 

410 Anna Tresse, 
Åsmund Strand 
Johansen 

187
0 

 
Tillegg Jobbe for å bedre levekårene til skeive med 

muslimsk bakgrunn 
Bl.a. organisasjonen Salaam jobber aktivt med dette, 
og fremhever at man som skeiv og muslim møter 
mange fordommer fra blant annet familiene og 
muslimske miljøer, islamkritikere, rasister og 
homofober 

Vedtas, med 
følgende 
formulering: Jobbe 
for å bedre 
levekårene til 
skeive med 
minoritetsbakgrun
n. 

411 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

187
6 

 
Tillegg Nytt punkt: Sikre at eksisterende lovverk 

benyttes der diskriminering på bakgrunn av 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell 
orientering, eller negative holdninger mot 
LHBTIQ+ forekommer.  

Se annet forslag til samme linje, dersom 
"sanksjonere" kan bli godt forklart vil vi gå for dette. 

Avvist 

412 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

187
6 

 
Tillegg Nytt pt. Sanksjonere kommunalt ansatte 

som diskriminerer på bakgrunn av 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell 
orientering, eller på annen måte fremmer 
homofobiske holdninger. 

Som i forrige forslag. Vi legger inn disse to for å ha et 
alternativ dersom "Sanksjonere" ikke er mulig å 
etterkomme. 

Avvist 

413 St. Hanshaugen SV 
v/Jan Breivoll 

187
6 

 
Tillegg Nytt punkt: Bekjempe homofobi på 

utesteder, blant annet ved å styrke 
diskrimineringskontroller, senke terskelen 
for inndragning av skjenkeløyve og kreve at 
utesteder tydeliggjør eventuelle regler for 
adgang 

Dette er et helt nytt punkt, og ikke et av de to 
alternative for sanksjonere/følge loven. 

Avvist 
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414 Tom Rellsve 189
2 

1893 Stryk Stryk formuleringa "Hovedstaden i NATO-
landet Norge er et opplagt mål for 
atomvåpenangrep i internasjonal 
krigssituasjon" 

Lite grunn til slike formuleringer i et 
kommuneprogram for kommende 4 års periode. 
Utsagnet vil gjennom tabloidpressa i unødvendig grad 
avlede oppmerksomhet mot anndre saker 

Avvist til fordel for 
415 

415 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

189
2 

1895 Endring Opprinnelig: Hovedstaden i NATO-landet 
Norge er et opplagt mål for 
atomvåpenangrep i internasjonal 
krigssituasjon. Når regjeringen øker 
spenningen mellom øst og vest bør Oslo 
kommune i den grad det lar seg gjøre føre 
en avspenningspolitikk på lokalt nivå 
Internasjonalt samarbeid med andre byer 
både i og utenfor NATO er derfor viktig. 
 
Endringsforslag: Bruk av atomvåpen i en 
internasjonal krigssituasjon vil være fatalt 
for hele verden, også Norge og for Oslo. Når 
den internasjonale spenningen mellom 
stormaktene øker, bør Oslo kommune i den 
grad det lar seg gjøre føre en 
avspenningspolitikk på lokalt nivå. 
Internasjonalt samarbeid med andre byer, 
både i og utenfor NATO, er derfor viktig. 

Opprydning i noe krøkkete setninger. Det er heller 
ikke riktig å si at Oslo er et “opplagt mål” for et evt. 
atomvåpenangrep. Norge kan derimot lett bli en 
brikke i et internasjonalt stormaktsspill mellom bl.a. 
USA, Russland og Kina, og hvis Oslo som by kan føre 
politikk som bidrar til økt forståelse og som 
deeskalerer den dels farlige utviklingen så er det 
positivt.  

Vedtas 

416 Tarjei Helland 190
1 

 
Tillegg Opprinnelig forslag: At leverandører av 

varer og tjenester til Oslo kommune kan 
garantere at de ikke er produsert på 
område som står under militær okkupasjon 
(som f. eks Palestina), med mindre 
produksjonen inngår i et demokratisk 
forankret rammeverk med sikte på 
etablering av varig fred. 
 
Forslag: Legg til Vest-Sahara etter Palestina. 

Begrunnelse: Det er viktig at vi ikke glemmer Vest-
Sahara!  

Vedtas 
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Setningen blir da: “...på område som står 
under militær okkupasjon (som f. eks 
Palestina og Vest-Sahara), med mindre 
produksjonen…” 

417 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

190
7 

1908 Stryk At Oslo kommune støtter opp om BDS-
konseptet (boikott, de-investering og 
sanksjoner) som retter seg mot selskaper 
som tjener på Israels okkupasjon av 
Palestina.  

BDS-kampanjen omhandler ikke bare boikott av 
selskaper som tjener på Israels okkupasjon av 
Palestina, men også utestengelse av Israel fra 
internasjonale fora som FN og Fifa, samt kulturell og 
akademisk isolasjon som også vil ramme 
opposisjonelle stemmer i Israel. Se kilde: 
https://bdsmovement.net/what-is-bds. Vi er for at 
Oslo ikke skal kjøpe varer og tjenester av selskaper 
som tjener på okkupasjonen, (jmf. linje 1900-1903), 
og for at Oslo skal bli vennskapsby med en by i 
Palestina (jmf. linje 1928-1931), men er mot at Israel 
f.eks skal kastes ut av FN.  

Et flertall på fem 
(Eldby, Gamal,  
Heien, Dønhaug 
og Eriksen 
innstiller på å 
avvise forslaget til 
fordel for å endre 
punktet til "- At 
Oslo kommune 
skal støtte BDS-
bevegelsen og 
bidra til boikott av, 
desinvestering i og 
sanksjoner mot 
Israel og selskaper 
som tjener på 
Israels okkupasjon 
av Palestina." Et 
mindretall på to 
(Berge, Strand 
Johansen) 
innstiller på å 
vedta stryking. 
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418 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

191
1 

1913 Endring Opprinnelig: At Oslo Kommune skal 
bekjempe sosial dumping og sikre at Den 
internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen boikott av 
Oslo Havn oppheves – ved at kommunen 
inngår avtale med de fagorganiserte 
havnearbeiderne. 
 
Endringsforslag: At Oslo Kommune skal 
bekjempe sosial dumping, sørge for 
ordnede lønns- og arbeidsvilkår og at losse- 
og lastearbeid i Oslo Havn gjøres sikkert og 
forsvarlig av kvalifiserte havnearbeidere. 

Det er tariffpartene som inngår avtale, ikke Oslo 
kommune. 

Vedtas 

419 Grünerløkka SV v/ 
Mari Arntzen 
Østvoll 

191
8 

 
Endring "At Oslo kommune skal være en 

foregangskommune for mottak av 
flyktninger med 
nedsatt funksjonsevne og LHBT-flyktninger." 

 
Vedtas 

420 Tore Syvert Haga 192
8 

 
Stryk Stryk heile kulepunktet om nye 

venskapsbyar.  
Det finst betre ting å bruka kommunale millionar på.  Vedtas 

421 Unni Berge 193
0 

1931 Endring Endre siste setning i kulepunktet til "Videre 
bør Oslo søke flere vennskapsbyer for å 
fremme avspenning og forståelse mellom 
folk.  

ser ingen grunn til at Oslo bare skal vurdere 
vennskapsbyer i disse spesifikke verdensdelene.  

Avvist til fordel for 
420 

422 Tom Rellsve 193
4 

1935 Stryk Stryk formuleringa "Oslo Kommune må også 
motsette seg bestemmelser som svekker 
kommunen som yter 
 av offentlige tjenester. " 

SV kan jobbe politisk mot slike bestemmelser, men 
kan vel ikke motsette seg så lenge bestemmelsene er 
der 

Vedtas 

423 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

193
8 

 
Tillegg Frivilligheten og ideell sektor har en 

egenverdi, og styrker samtidig det norske 
demokratiet. Frivilligheten bidrar til 
meningsskapende fellesskap og sammen 
med offentlig sektor skapes engasjement, 

Frivillighet og ideell sektor er viktig for SV og mange 
av medlemmene deltar der eller jobber der. Det er 
viktig at vi løfter frem rollen. Og det passer godt i Et 
styrket folkestyrekapittelet.  

Vedtas 
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gode nabolag, tjenester og tilbud til 
befolkningen. 

424 Benjamin Endre 
Larsen 

194
3 

 
Endring Endre "utrede... osv." til "vurdere en 

bydelsreform som kan gi større bydeler et 
mer helhetlig ansvar, særlig på helse- og 
sosialområdet." 

Det er dessverre en del problemer knytta til 
overganger mellom bydelsorganiserte og kommunalt 
organiserte tjenester, bl.a. når det gjelder sykehjem 
og rusinstitusjoner. Større bydeler ville kunne drive 
institusjoner selv, og dermed ville de sitte med hele 
tiltakskjeden. Da ville færre folk falle mellom stoler. 

Avvist 

425 Benjamin E. Larsen 194
3 

 
Tillegg Ny setning. "Større bydeler ville også gjøre 

det mulig å frikjøpe bydelspolitikere, slik at 
de lokalt folkevalgte fikk en styrket posisjon 
overfor bydelsadministrasjonene." 

Selvforklarende. Avvist 

426 Steinar Heldal 194
3 

 
Tillegg SV mener også at lønn og honorarer til 

kommunens byråder, ordfører og 
heltidspolitikere må reduseres, og at 
midlene som frigjøres blir øremerket til å 
styrke bydelsdemokratiene. For eksempel 
slik at bydelspoltikere kan frikjøpes for å 
kunne delta på møter på dagtid, og/eller at 
ledere av bydelsutvalg og komiteen kan få 
en mindre %-stilling for å bedre følge opp 
saker og ivareta bydelens interesser. 

Bydelspolitikere har "trange kår". Det er mye møter 
på dagtid internt i bydelen og mellom bydelen og 
andre aktører som bydelspolitikerene inviteres til og 
burde vært på. Men har man ikke da fleksibel 
arbeidstid eller arbeidsgiver er det umulig å kunne 
delta. En raus frikjøpsordning bør etableres.  
Leder/nestleder av Bydelsutvalg og ledere av komiten 
bør kanskje få en liten %-stilling, evnt. fast frikjøp, for 
å kunne ivareta alt som følger med. 

Avvist 

427 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

194
7 

1948 Endring Opprinnelig: Tillitsreform handler om å 
gjøre seg sårbare i egen praksis, og ikke 
overdrive kontrollen over andres mulige 
misbruk.  
 
Endringsforslag: Tillitsreform handler om å 
gi ansatte og ledere faglig myndighet til å 
treffe beslutninger sammen med 
innbyggerne uten overdreven bruk av 

Det er vanskelig å forstå hva som menes med den 
opprinnelige setningen i programmet, og kanskje litt 
akademisk. Har derfor konkretisert.  

Vedtas 
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kontroll. Det er likevel viktig å sørge for at 
innbyggere får de tjenestene de har krav på, 
i det omfanget de har rett til.  

428 Tore Syvert Haga 196
3 

1968 Endring Oslos bydeler forvalter store budsjetter og 
viktige tjensteområder, for å sikre at 
avgjørelsene fattes nærmere innbyggerne. 
Samtidig ligger viktige og tunge tjenester 
igjen på kommunenivå. Et eksempel på 
dette er sykehjemmene, som forvaltes av 
en sykehjemsetat som oppleves som 
ugjennomtrengelig og fjern fra politisk 
styring. Oslo SV ønsker å styrke bydelene 
som lokale deomkratiske areanar, og øke 
den folkevalgte styringen over forvalntingen 
av tjenestene i Oslo. På bakgrunn av dette 
vil Oslo SV utrede en bydelsreform, og se på 
måter å gi bydelene økt selvstyre. 

Heng saman med forslaget til endring av kulepunktet. 
Fjerna førehandskonklusjonen om at strukturen er 
årsaken til at ikkje meir makt ligg på bydelsnivå.  

Avvist 

429 Steinar Heldal 196
8 

 
Tillegg Oslo SV vil uavhenging av bydelenes 

størrelse at bydelsutvalgene skal få større 
inflytelse i plan- og byggesaker. 

Bydelene bør få økt innflytelse og gjerne 
beslutningsmyndighet i plan- og byggesaker. Spesielt 
gjelder det i saker som innebærer dispensasjon. 
Bydelene bør også få anledning til å stille 
rekkefølgekrav (i samarbeid med PBE/kommune etc.). 
Oslo SV bør ta initiativ til tettere samarbeid mellom 
PBE og bydelene, da bydelenes ressurser til å følge 
opp plan- og byggesaker (som er ikke-lovpålagt 
oppgave) er begrenset. 

Avvist 

430 Tore Syvert Haga 196
9 

 
Endring Bytt ut ordet "grønn" med ordet 

"folkestyrt". 
Det er vel det me meiner her. Rart å bruka ordet grøn 
her.  

Vedtas 
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431 Benjamin Endre 
Larsen 

197
7 

 
Stryk Stryk "og gjeninnføre 100 % 

demografikompensasjon". 
Dette er en unødvendig overpresisering av 
intensjonen om god bydelsøkonomi. Det er 
unødvendig både fordi det er urealistisk å oppnå, og 
fordi det er urealistisk å forutsette at bydelene 
overhodet ikke har noen stordriftsfordeler. Det er 
sannsynlig at 90-95 % demografikompensasjon er et 
nivå som gir full dekning for merutgifter knytta til 
befolkningsøkning. Det er viktig å huske at 
fordelingsvirkningen av 100 % 
demografikompensasjon er at de minst folkerike 
bydelene (bla. Grorud og Bjerke) vil få en mindre 
andel av eventuelt økte bydelsbudsjetter, enn 
dersom demografikompensasjonen er noe lavere. 

Vedtas 

432 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

197
7 

 
Stryk ...og gjeninnføre 100 % 

demografikompensasjon.  
Det vesentlige er at bydelenes budsjetter skal styrkes. 
Hvilket virkemiddel man bruker i budsjettet er ikke 
vesentlig.  

Avvist til fordel for 
431 

433 Steinar Heldal 197
8 

 
Tillegg Nytt kulepunkt (SV vil at): 

Lønn og honorarer til kommunens byråder, 
ordfører og heltidspolitikere reduseres, og 
at midlene som frigjøres øremerkes til å 
styrke bydelsdemokratiene. 

 
Avvist 

434 Eivind Digranes 198
7 

 
Tillegg Nytt punkt: Gjøre det enklere  for 

kommunale råd for ungdom, eldre og 
funksjonshemmede å oppnå reell påvirkning 
på viktige prosesser som angår dem, ved å 
gi informasjon på en mer tilgjengelig måte. 

 
Vedtas 

435 Benjamin Endre 
Larsen 

198
8 

 
Endring Erstatte "utrede" med "vurdere" 

 
Vedtas 

436 Tore Syvert Haga 198
8 

 
Stryk Stryk "med sikte på større bydeler".  Målet må vera sterkare demokratisk styring og fleire 

oppgåver. Så får utreiiga visa om større bydelar er eit 
naudsynt verkemiddel for å nå målet, ikkje eit 

Vedtas 
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førehandsdefinert mål. For øvrig er bydelae våre som 
veldig store kommunar i ein norsk samanheng.  

437 Steinar Heldal 199
0 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: øke bydelens og 

bydelsutvalgenes innflytelse i plan- og 
byggesaker, uavhenging av bydelenes 
størrelser. 

 
Vedtas 

438 Tom Rellsve 199
2 

1993 Endring Stryk referansen til Madrid, siden dette ikke 
gir lesere noe informasjon uten nærmere 
referanse 

 
Vedtas 

439 Benjamin Endre 
Larsen 

199
3 

 
Tillegg Legg til "for eksempel" mellom "inspirasjon" 

og "fra" 

 
Avvist til fordel for 
438 

440 Benjamin Endre 
Larsen 

199
4 

 
Endring Slå sammen kulepunktet med kulepunktet 

om å vurdere bydelsreform."sterkere 
demokratisk styring, flere oppgaver og en 
bydelsadministrasjon som i større grad er 
underlagt bydelsutvalget." 

Slik bydelssystemet fungerer i dag vil det være svært 
merkelig om bydelsdirektøren blir ansatt av 
bydelsutvalget. Bydelen har fått delegert myndighet 
fra bystyret, og bydelsdirektøren forvalter denne 
delegasjonen. Dersom hen ikke skulle gjøre det, ville 
kommunerevisjonen eller et annet organ med 
nødvendighet få en langt mer framtredende rolle i 
bystyrets omgang med bydelene. Det er ikke gitt at 
det ville være mer demokratisk. Dette bør 
undersøkes nærmere før man går inn for et konkret 
tiltak. 

Vedtas 
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441 Åsmund Strand 
Johansen, Anna 
Tresse, Tarjei 
Helland 

199
4 

 
Stryk At bydelsdirektør ansettes av og 

underlegges bydelsutvalget. 
Bydelsutvalgene bør få mer myndighet, men Oslo er 
én by og en kommune. Folk stemte på de rødgrønne 
partiene fordi de var enige i politikken om flere 
ansatte i hjemmetjenestene, flere lærere osv. Da må 
Oslo kommune levere på det, og bydelene er en del 
av Oslo. Ett eksempel: SV og AP gikk til valg på flere 
ansatte i hjemmetjenestene for å gi eldre bedre 
omsorg og gi mer tid til hver enkelt. Frogner 
bydelsutvalg viste i høst hvor viktig det er at 
bydelsdirektørene ansettes av byråden og er 
underlagt byrådet. Frogner bydelsutvalg ville 
undergrave satsingen på at eldre skal få mer bistand i 
hjemmet ved at de ville bruke øremerkede midler 
avsatt til formålet til andre ting. Hvis Oslo ikke klarer 
å levere tilstrekkelig på hjemmetjenester er det 
bystyreflertallet med SV, MDG, Arbeiderpartiet og 
Rødt som blir ansvarliggjort og må ta støyten i 
offentligheten og ikke det borgerlige bydelsutvalget i 
Frogner.  
 
Bydelsdirektøren i Frogner anket bydelsutvalgets 
vedtak inn til byrådet. Og fikk medhold. Dette er bra 
og klokt. Og sånn bør det fortsette å være. 

Avvist til fordel for 
440 

442 Tore Syvert Haga 199
4 

 
Tillegg Nytt kulepunkt: Være åpne for å vurdere 

bruk av rådgivende folkeavstemninger i 
store spørsmål som er egnet for dette.  

SV har ein lang historie for å vera for eit meir direkte 
og involverande demokrati. Kommunale 
folkerøystingar, i visse saker, kan vera ein måte å 
trekka folk inn i viktige avgjerder på, sjølv om det 
ikkje er noko me kan ha kvar månad.  

Vedtas 


