
Valgkampberetning 2019 
 
Styret startet arbeidet med valgkamp i april 2019. Der ble Ivar Melby og Martine Smerud 
valgt til å være valgkapansvarlige. Samtidig ble det satt ned en gruppe som skulle ha ansvar 
for valgavisa.  
 
Østensjø SV fikk en kick-start på valgkampen, på grunn av det som skjede på Bogerud i 
begynnelsen av august. Frem til 17.august var det lite aktivitet, da det fremdeles var 
sommerferieavvikling. Denne helgen hadde Oslo SV valgkamp-kick off, hvor boden på Karl 
Johan ble åpnet og vi var til stede med bemanning.  

1. Standaktiviteter 
For vår egen del, hadde vi stands på kjøpesentrene i bydelen. Bøler og Manglerud sentrene 
ble dekket hver helg, mens Oppsal senter var vi ved tre av helgene, men valgte å 
omdisponere da vi fikk standplass også ved Bryn senter en lørdag. Vi hadde også markastand 
ca hver helg, dette ble avviklet etter været, og antall interesserte.  
 
Vi hadde tre dager hvor vi måtte bemanne Oslo SVs bod på Karl Johan, dette klarte vi, etter 
mye om og men, samt litt masing. Det er gitt tilbakemelding til Oslo SV om at 
gjennomføringen av dette har vært vanskelig, spesielt på dager der vi har hatt egne 
standaktiviteter.  

2. Nasjonale aksjoner 
Årets valgkamp var preget av flere nasjonale aksjoner, der hele uka var viet til spesifikke 
saker som ble tematisert i partilederdebattene. Der fikk vi pakker med løpesedler til 
morgenaksjoner, samt forhåndsskrevne leserinnlegg og forskjellige bilder/memes til deling i 
sosiale medier.  
De nasjonale aksjonene deltok vi på ved å bidra til morgenaksjoner på t-banene og ved 
deling av bilder i sosiale medier.  
 
De nasjonale aksjonene har fungert noe godt for vår del, men det er gitt felles 
tilbakemelding fra flere av lokallagene, til Oslo SV om at det var lite informasjon ut til 
lokallagene i forkant, slik at egne lokale aksjoner druknet litt i de større aksjonene. Egne 
løpesedler har også forsvunnet noe fra synligheten for enkelte lokallag i denne prosessen.  

3. Valgkampavis 
Vi valgte som tidligere år å lage en valgkampavis. Hanne Eldby ble valgt som ansvarlig for 
redaktørarbeidet, og med hjelp fra opptil flere medlemmer fikk hun sydd sammen en avis. 
Resultatet ble et godt produkt, vi fikk delt ut på stands, samtidig som vi hadde 
postkasseaksjoner og en god del ble utdelt via Bring (Posten), da vi så det som 
hensiktsmessig med tanke på de store områdene med blokker i bydelen vår. Vi hadde et 
opplagg på XX aviser og fikk delt ut XX aviser i bydelen.  
 



3.1 I etterkant har vi sett at vi:  
1) Burde startet arbeidet med selve avisa mye tidligere. Gruppa som skreiv fikk dårlig tid 

mot slutten, og løsningen med Bring ble et av alternativene som meldte seg som en 
god måte å få distribuert avisen over større avstander på kort tid.  

2) Vi i valgkampgruppa burde oppdrevet kart over områder for utdeling, og laget gode 
oversikter tidligere, noe som skapte usikkerhet og forvirring rundt utdelingen. Dette 
henger også sammen med noe usikkerhet rundt hvor Bring faktisk delte ut avisen vår 
inntil vi fikk oppklart detten.  

3) De økonomiske ressursene til dette prosjektet var underbudsjettert, noe som skapte 
økonomiske utfordringer. Vi gikk på en økonomisk smell, og det så en stund mørkt ut 
for lagets økonomi, men med en søknad om bidrag på 15.000kr fra Oslo SV har vi 
berget budsjettåret. Dette tilbakebetales til Oslo SV når vårt lags økonomi gir 
grunnlag for det. Det var særlig distribusjon gjennom Bring som skapte dette 
underskuddet. Samtidig ser vi også at det med fordel kan sjekkes ut priser hos flere 
trykkerier ved neste anledning.  

4. Andre aktiviteter 
Vi har i valgkampen også arrangert eller deltatt på andre aktiviteter. Vi hadde sommerfest i 
slutten av august, på Skullerud aktivitetshus, der Sunniva Holmås Eidsvoll kom og svarte på 
spørsmål fra medlemmene. Denne aktiviteten kunne vi nok promotert enda mer enn vi 
gjorde, da det var færre oppmøtte enn beregnet.  
Medlemmer fra laget deltok også på aktiviteter arrangert av Oslo SV, og andre lokallag i 
Oslo. Vi var flere medlemmer som også bidro i Oslo SVs ringedugnad uka før valget.  
I forkant av valget deltok vi på kick off, seminarer og skoleringer.  

5. Valgvake 
Vi deltok og okkuperte et Østensjø-bord på Oslo SVs valgvake på Rockefeller. Her var det i 
løpet av kvelden bortimot 20 medlemmer fra laget til stede.  

6. Tall – resultater og fakta. 
6.1 Medlemmer: 
I løpet av valgkampen var vi fra Østensjø SV ca 40 medlemmer i sving til ulik tid. En «hard 
kjerne» på rundt 15 stykker, inkludert styret, var veldig aktive på flere av aktivitetene, mens 
vi har sett flere nye ansikter underveis i valgkampen og i etterkant!  

 

6.2 Valgresultater:  
Valgresultatene i bydelen gjorde vi et godt valg i 2019. Fra valget i 2015 (6,0 %) hadde vi en 
fremgang på 4,3 % og fikk i 2019 10,3 % av stemmene i bydelen. Dette resulatet har gitt oss 
større representasjon inn i bydelsutvalget med 1 representant.  
 
I Oslo SVs valgkamprapport beskrives dette: «Valgresultatet viser at vi gikk frem i alle 
bydeler. Minst i de tre bydelen vi ikke var representert i BU og aller mest i Søndre 
Nordstrand, Gamle Oslo, Østensjø, Alna og Bjerke». Alle disse lagene hadde mer enn 4 % 
fremgang fra valget i 2015. SV i Oslo hadde en fremgang på 3,7 % fra valget i 2015 (5,4 %) til 
9,1 % i 2019.  
 



I medier/sosiale medier, statistikk: 
 
I perioden 1.august – 9.september har vi 6 treff i mediene (nettaviser), disse resultatene er 
særlig knyttet opp mot Bogerud og Hanne Eldby. Hanne deltok også i nyheter på TV2 i 
forbindelse med denne saken.  
 
I perioden 1.august – 9.september økte treffene på Facebooksiden vår i forbindelse med 
større saker vi selv publiserte, eller de nasjonale kampanjene. 

 
 
I perioden 1.mai – 10.september ser treffoversikten slik noe annerledes ut, men bærer preg 
av større hendelser/publikasjoner og sommerferie: 

 
 
Statistikk over de som følger oss på Facebook ser slik ut: 



 


