§ 4 - Årsberetning 2020
Oslo Senterparti avholdte sitt årsmøte på P-hotels lørdag 15. februar med påfølgende
årsmøtemiddag på Thon Hotell Rosenkrantz.

Følgende styre ble valgt:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara
3. Vara
4. Vara
5. Vara
6. Vara

Bjørg Sandkjær
Espen Thygesen
Arve Omtvedt Berntzen
Tonje Merete Viken
Ingvar Botnen
Morten G. Edvardsen
Rune Svendsen
Synne Lerhol
Nadine Al-Mustafa
Vebjørn Varlid
Ingvild Munz
Torbjørn Lauen
Tina Sjursen
Ingvill Størksen
Erik Fritz Unneland

Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner:
1.
2.
3.
4.

Bydelsreform nå!
Særiøs drosjenæring for fremtiden
Oljefondet for fremtidge generasjoner
Omlegging av norsk oljepolitikk for en bærekraftig økonomi og et bærekraftig klima
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Møter og arrangement:
Styremøter:
4. mars 2020
1. april 2020
6. mai 2020
3. juni 2020
8. september 2020
6. oktober 2020
3. november 2020
1. desember 2020
12. januar 2021
2. februar 2021
Valg 2021
Nominasjonskomiteen ble nedsatt av fylkesstyret i mars og ledet av Vebjørn Varlid. Prosessen
var grundig og resulterte i en balansert liste. Utkastet fra komiteen fikk mer oppmerksomhet
enn vanlig, da Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet og ble plassert øverst på lista.

Program- og nominasjonsmøter:
13. oktober 2020
26. august 2020
31. oktober 2020

Programarbeid kick-off med Marit Arnstad
Programarbeid m/delegater fra lokallagene og fylkesstyret
Nominasjonsmøte

Hele fylkeslaget har jobbet hardt med nytt program for Stortingsvalget i 2021 gjennom flere
runder. Det har i tillegg blitt avholdt en rekke møter i forbindelse med program- og
nominasjonsprosessen på lokallagsnivå. Store deler av arbeidet for fylkeslaget har vært å
forberede til valgkamp.
Åpne møter:
22. januar 2020
5. februar 2020
19. februar 2020
11. mai 2020
26. mai 2020
30. juni 2020
15. oktober 2020
20. oktober 2020
11. november 2020
14. november 2020

Skolepolitikk (på Kulturhuset)
Workshop om handel
Siruklærøkonomi
Workshop om bistand
Næringspolitisk prat med Sigbjørn Gjelsvik (webinar)
Webinar om Sps klimapolitikk (m/klima/miljø fraksjonen på Stortinget)
Medlemsmøte med Jan Bøhler
Medlemsmøte med Jan Bøhler
«Bli kjent»-møte for nye medlemmer
Valgkampseminar fylkestyret m/lokllagslederene

Grunnet koronarestriksjoner, ble antall møter nedjustert for å imøtekomme strengere regler
om fysiske sammenkomster. I den forbindelse ble flere møter arrangerte av Oslo
Senterungdom og andre.
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Annet:
27. februar 2020
27. februar 2020
22. juni 2020
4-6. januar 2021

Trygvedagen i Groruddalen
100-årsmarkering (på Sentralen)
Digital pride-markering
Senterpartiet lytter
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Ansatte:
Akershus og Oslo senterparti har siden 2020 hatt fylkeskontor alene med 1 ansatt fra januar
2020, lokalisert på partikontoret i Grensen 9B, 1059 Oslo. I mai 2020 flyttet kontoret til
Akersgata 51, 0180 Oslo.

Øyvind Lunde Christiansen:
Øyvind Lunde Christiansen ble ansatt som ny
organisasjonssekretær 1. juli 2019.
Fra 1. januar 2020 tiltrådte han som ny fylkessekretær i Oslo
senterparti.
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Årsmelding Stortingsgruppen 2020
Oslo senterparti nådde sitt mål fra 2017 om å få representasjon på Stortinget 1. oktober 2020,
da det ble kjent at Jan Bøhler meldte overgang. Det er første gang Senterpartiet har vært
representert på Stortinget fra Oslo siden 1997. Bøhler sitter i Justiskomiteen i
stortingsperioden 2017-2021.
Siden oktober 2020 har Bøhler deltatt aktivt i Oslo senterparti gjennom flere medlemsmøter,
fylkesstyremøter, lokallagslederorienteringsmøter, kommunerådsmøter, samt lokallagsmøter i
forbindelse med «Senterpartiet lytter»-kampanjen i januar 2021.
På Stortinget har Bøhler løftet flere saker av interesse for fylkeslaget. Han gikk tidlig inn i
kampen mot nedleggelse av Ullevål Sykehus som lenge har vært prioritert av Oslo senterparti.
Videre har han fremmet flere forslag for å begrense gjengkriminalitet, ha et sosialt løft blant
vanskeligstilte i Oslo, hjelpe ungdom som faller utenfor, stanse Regjeringens forslag til nytt
regjeringskvartal, samt bidra til områdeløft flere steder i Oslo i alternativt statsbudsjett.
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Jan Bøhler, her sammen med Emilie Enger Mehl, Trygve Slagsvold Vedum og Åslaug SembJakobsen i forbindelse med julegaveutdeling i stortingsgruppen
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Årsmelding Bystyregruppen 2020

Om bystyregruppas medlemmer, ansatte og arbeidsform
Bystyregruppa består av:
Bjørg Sandkjær, bystyrerepresentant og gruppeleder

Morten Edvardsen, 1. vara og nestleder i gruppa

Nadine Al-Mustafa, 2. Vara
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Synne Lerhol, 3. Vara

Aleksander B. Herseth, 4. Vara

Øyvind Lunde Christiansen, fylkessekretær
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Gruppa har to ansatte i 100 % stilling: Gruppeleder Bjørg Sandkjær, frikjøpt heltidsombud i bystyret
som nestleder i Helse- og sosialutvalget; og politisk rådgiver Morten Edvardsen. Stillingene er
finansiert gjennom frikjøp fra Oslo bystyre og økonomisk støtte fra Oslo bystyre til Senterpartiets
bystyregruppe.
Gruppemøtene finner sted hver mandag, og tar opp saker som er til behandling i bystyret og
utvalgene, samt andre aktuelle politiske saker som er relevant for bystyregruppas arbeid.
Gruppemøtene er vanligvis fysisk på Rådhuset, men har siden nedstengningen i mars 2020 foregått
digitalt via Teams.
Første onsdag i måneden avholdes det Kommuneråd, der bystyregruppa orienterer om arbeidet og
aktuelle saker, og deltakerne kan komme med kommentarer og innspill. Møtet er åpent for alle
medlemmer i Oslo Senterparti, og har orientering og rådslagning med medlemmer som formål, slik
Sps vedtekter sier. Det er ikke et forum for å fatte vedtak. Møtet har etter nedstengningen foregått
digitalt via Teams. Oppslutningen har vært god med opp mot 20 deltakere på de fleste møtene, og
medlemmene tar opp relevante saker og gir innspill til bystyregruppe.

Senterpartiet hadde i 2020 følgende representasjon i folkevalgte organer:
Bjørg Sandkjær:
Medlem av Oslo bystyre, nestleder i Helse- og sosialutvalget
Medlem av Forretningsutvalget, Valgstyret og Samevalgstyret
Morten Edvardsen:
Medlem av Kontrollutvalget, tiltrer Finansutvalget ved budsjettbehandling.
Vara til Bystyret, Helse- og sosialutvalget, Forretningsutvalget, Samevalgstyret og 17. maikomiteen
2021
Nadine Al-Mustafa:
Medlem av 17. mai-komiteen 2021
Vara til Bystyret, vara til Byutviklingsutvalget og Valgstyret
Synne Lerhol:
Vara til Bystyret, Helse- og sosialutvalget, Kontrollutvalget, Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne og Valgstyret
Aleksander B. Herseth:
Vara til Bystyret, vara til Kultur- og utdanningsutvalget, vara til Samevalgstyret, medlem av 17.maikomiteen

Bilde: Fra 17.maikomiteens fotografering
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Utenfor gruppen:
Arve O. Berntzen: medlem Avfallsrådet for Oslo og Akershus (sovende utvalg)
Espen E. Thygesen: Vara Avfallsrådet for Oslo og Akershus (sovende utvalg)
Syver Zachariassen: vara til Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Om arbeidet i 2020
Til grunn for arbeidet ligger partiprogrammet Oslo Senterparti gikk til valg på, med hovedsatsinger på
grønn by, levende bydeler og små forskjeller.
Senterpartiet inngår ikke i en formell blokk eller konstellasjon i bystyret, men samarbeider med
partiene i enkeltsaker der vi har felles interesse. Ved konstitueringen av bystyret og i fordelingen av
verv gjorde vi det sammen med Ap, MDG, SV og Rødt, uten at det forpliktet oss til et samarbeid i
perioden. Vi har likevel en god dialog med Ap som vårt kontaktpunkt opp mot byrådet. Det gir oss en
større mulighet til å få gjennomslag.

Koronasituasjonen
Den store saken i norsk politikk i 2020 har vært håndteringen av koronasituasjonen. I Oslo er det
Byrådet som har ansvar for håndteringen sammen med lokale helsemyndigheter. Bystyret får
orienteringer om håndteringen og situasjonen i møtene i Bystyret, Helse- og sosialutvalget og
Forretningsutvalget.
Senterpartiet har særlig vært opptatt av at bydelene, som har ansvar for blant annet barnehager,
fritidsklubber, sykehjem og hjemmetjeneste skal ha nok midler og ressurser til å drive normalt.
Personer som er avhengig av hjelp hjemme skal få det tilbudet de har krav på, selv om kommunen
står i en ekstraordinær situasjon, og beboere på institusjoner må få aktivitetstilbud, også i en
nedstengt by.
Vi har flere ganger tatt opp omplassering av skolenes helsesykepleiere til håndtering av smittevern.
Mange barn og unge opplevde at skolehelsetjenesten ble mindre tilgjengelig, og mange av de ansatte
opplevde at de ungdommene de trengte å nå, ikke ble mulig å følge opp på en god nok måte. Etter
langvarig påtrykk mot Byrådet blant annet fra Sp, ble det laget en oversikt og et rapporteringssystem
for å få oversikt over bruken av helsesykepleiere til annet enn kontakt med elever.
I mars 2020 ble det nedsatt en tverrpolitisk arbeidsgruppe i Finansutvalget med representanter for
alle partiene. For Senterpartiet møtte Morten Edvardsen. Utvalgets mandat var å bli enig om en
felles henstilling til Byrådet om viktige momenter for å håndtere de økonomiske konsekvensene for
innbyggere og næringsliv i Oslo. For Senterpartiet var det særlig viktig å:
• Sikre at bydelene har nok midler til å opprettholde normalt nivå på tjenestene til
innbyggerne,
• Holde oppe aktiviteten i næringslivet ved å framskynde vedlikeholdsarbeid, særlig i
kommunale utleieboliger, tiltak for universell utforming og kommunale veier og fortau,
• At kommunen ikke er en aggressiv kreditor – gå i dialog for å kunne utsette forfall på
regninger og at kommunen betaler sine regninger fortløpende og før forfall, og stå ved
inngåtte kontrakter selv om de ikke lar seg gjennomføre (betaling til aktører innen kultur for
avlyste arrangementer, f.eks.)
• Be staten utsette avreguleringen av drosjenæringen
• At staten tar ansvar for å kompensere alle kommunens ekstra utgifter og tapte inntekter
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Budsjett 2021
Byrådet la i september fram sitt forslag til budsjett for 2021, og endelig vedtak ble gjort i Bystyrets
møte 9. desember. Senterpartiets forslag var:
• Ikke kutte i bydelenes midler
• Redusere husleie og øke vedlikeholdet i kommunale utleieboliger
• Økte midler til områdesatsingene
• Mer penger til utstyr på yrkesfag
• Ikke øke prisen på beboerparkering og gjesteparkering.
• Mer midler til vedlikehold og enøk-tiltak i kirkebygg
• Kutte i midler til arbeid for å innføre nullutslippssoner og kutt i midler til «Bilfritt byliv»
• Øke støtten til frivillige lag og foreninger
• Midler til forprosjekt av Åsland skytebane
• Økt satsing på universell utforming
• Bedre kollektivtilbud på tvers av byen og bevare trikk i Schweigaards gate
Ut over dette støtter Senterpartiet hovedretningen til byrådet. Vi ønsker å satse på velferd og
fellesskapsløsninger, ikke privatisering og konkurranseutsetting.
Byrådet inngikk budsjettsamarbeid med Rødt, slik de har avtalt at de skal bestrebe å få til i hele
perioden. Senterpartiet har gitt byrådspartiene klar beskjed om at vi er klare til å inngå budsjettforlik
sammen med dem og andre partier dersom forhandlingene med Rødt ikke førte fram. Den
invitasjonen står ved lag. For 2021 var Sp klare til å inngå budsjettforlik sammen med KrF og
uavhengig representant.

Ullevål og Aker sykehus
Den viktigste saken for Oslo Sp valgkampen var bevaring av Ullevål sykehus og at Aker skal
gjenoppstå som lokalsykehus for hele Groruddalen. Det nye flertallet i bystyret, med Sp i spissen,
vedtok 29. januar 2020 at bystyret i Oslo ikke går inn for Helse Sør-Østs planer om å legge ned Ullevål
sykehus uten at alternativene er skikkelig utredet. Dette er en stor seier for sykehussaken og ga
realisme til at bystyret vil være restriktive med å omregulere tomtene på Gaustad og Aker, slik de må
for å få begynt bygging. Etter HSØs plan skulle reguleringsplanene på høring 2. juni 2020, men Planog bygningsetaten sendte dem i retur på grunn av forholdene vi har påpekt (for høye bygg, for høy
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utnyttelse og lignende). Det er fortsatt uklart når planene vil bli sendt på høring. Bystyregruppa har
jobbet tett med stortingsgruppa om å holde temaet høyt på den politiske dagsorden.

Medvirkning
Mer lokaldemokrati og mer medvirkning i utvikling av egne nabolag var en av fire prioriterte saker
under valgkampen. I løpet av 2020 har bystyregruppa tatt opp manglende medvirkning og
overkjøring av bydelsutvalgsvedtak i en rekke reguleringssaker. Filipstad-utbyggingen er den største
av disse sakene, hvor Sp sendte med å stemme mot hele forslaget fordi vi mente prosessen ikke tok
nok hensyn til lokale innspill. Bystyregruppa har sett etter mulighet til å fremme et forslag om å
involvere bydelene som vertskap i medvirkningsprosesser, noe som vil bringe flere stemmer til
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bordet, involvere innbyggere tidligere, og bi bydelene et tydeligere rolle. Sp fremmet forslag om
dette under budsjettbehandlingen i desember 2020, hvor det kun fikk støtte fra Høyre.

Bilde: Nadine i debatt om Ungdom og byutvikling på Litteraturhuset

Bilde: Senterpartiet har støttet naboenes krav om stor park i Nydalen helt siden nabolagsaksjonen startet. Her på demo på tomten for
parken.

Områdesatsinger
Innsats for små forskjeller sosialt og geografisk er i kjernen av Sps politikk. Oslo er fortsatt en delt by.
I samarbeid med stortingsgruppa har Sp fremmet forslag i både statsbudsjettet og Oslo-budsjettet
om å styrke områdesatsingen i Groruddalen, særlig med tiltak for å fange opp unge som dropper ut
av skolen og å gi dem tilbud om jobb.
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Kommunale utleieboliger
Situasjonen for de som leier kommunale boliger og kommunens forvaltning av boligene sine har vært
en viktig sak for Oslo Sp i mange år, og var en av de viktigste sakene våre i valgkampen. Fra 2000 har
kommunal leie blitt fastsatt ved bruk av gjengs leie, som i praksis er en leie justert etter utviklingen i
det kommersielle leiemarkedet. Bystyret vedtok i budsjettet for 2019 å fryse nivået på husleien, og
ba byrådet komme til bystyret med en alternativ modell for leiefastsettelse. Utredningen ble lagt
fram i september 2020, og innebar en ny modell med en behovsprøvd kommunal bostøtte og en flat
reduksjon i leien – Oslobostøtten. Etter budsjettforhandlinger mellom byrådspartiene og Rødt endte
det flate kuttet på 11 prosent, mens Senterpartiet ville ha den opp til 15 prosent. I tillegg foreslo
Senterpartiet å øke vedlikeholdet i de kommunale boligene med 50 millioner gjennom å kutte
tilsvarende sum i foretakets overføring til bykassen.
Senterpartiet har, sammen med Frp, foreslått i Kontrollutvalget at Kommunerevisjonen
gjennomfører en revisjon av Boligbyggs forvaltning. En slik rapport er ment å se på både
forvaltningen av bygningsmassen, vedlikeholdsetterslep, krav om overføringer til bykassen og
leieforhold. Forslaget har foreløpig ikke fått forslag men ligger til behandling.

Bilde: Gruppa i bystyresalen, på opplæring for nye folkevalgte. F.v: Nadine Al-Mustafa, Aleksander Breiby Herseth, Bjørg Sandkjær, Morten
Edvardsen og Synne Lerhol.

Andre større saker behandlet i 2020
•

•

Klimastrategi: Sp stemte for, med forbehold i innlegget om at vi stemte for fordi vi støtter
hovedlinjene i strategien. Sp leverte en del tilleggsforslag, og fikk flertall for to av dem:
“Styrke kollektivtilbudet i ytre bydeler og på tvers av byen”, og “For at kollektivtilbudet skal
være et reelt alternativ for alle, prioriteres tiltak for universell utforming”.
Fiskerne i Oslofjorden: Senterpartiet tok initiativ ovenfor byrådet for å finne en løsning for
fiskerne i Oslofjorden som hadde fått urimelig stor økning i havneleie fra Oslo Havn og
vanskeligere arbeidsvilkår med opplagssted for båter, lager og avfallshåndtering. Det førte
fram og fiskerne fikk en bedre avtale for 2020, og lovnader om nye forhandlinger i 2021.
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•

•

•
•
•
•

•

•

Utbygging av sykkelveier: Senterpartiet støtter utbygging av sykkelveier, men mener at man
må ta hensyn til naboer og andre trafikanter. Derfor støttet vi Frogner Bydelsutvalg og
naboene i området som protesterte mot å bygge sykkelvei i Gyldenløves gate, og stemte for
at kollektivfeltet i Bygdøy allé skal tilbake slik at bussen kommer fram.
Strategi for redusert forbruk: Sp foreslo å endre målsetting om halvering av kommunens
kjøttforbruk til halvering av kommunens bruk av importert kjøtt, men dette ble nedstemt.
Viktig strategi med bl a målsetting om mer gjenbruk av bygg og mindre nybygg. Sp fikk
gjennomslag for å ta med arbeidsrettigheter i det grønne/nye arbeidslivet.
Stolt og Fri: Sp deltok aktivt i utarbeidelsen av Stolt og Fri, ny LHBT-plan for Oslo. Vi foreslo
og fikk inn et avsnitt som setter tiltakene inn i en internasjonal sammenheng.
Åsland skytebane: Sammen med blant andre H og FrP har Sp løftet Åsland skytebane flere
ganger, og det ble satt av midler til forprosjekt i budsjettet for 2021.
Privat forslag med FrP, FNB og R om ikke-diskriminering av eldre på sykehjem fikk god
mediedekning. Flere av forslagene ble vedtatt i nedtonet versjon, noe som er positivt.
Motstand mot frislipp av drosjer ble behandlet i bystyret 23. September. Sp fikk ikke
gjennomslag for forslag om å be regjeringa utsette drosjereformen med ett år, men fikk
flertall for å at kommunen skal samarbeide med drosjenæringa om etablering av hurtiglading
for drosjer. Under behandlinga av NTP våren 2020 fikk Sp gjennomslag for at koordinering av
ladeinfrastruktur skal være en av Oslos prioriteringer inn i NTP.
E18 Vestkorridoren og orden på veitrafikk øst i Oslo: Sp har støttet nedskalerte versjoner av
E18 Vestkorridoren og at tungtrafikken i Groruddalen må legges under bakken, i tillegg til at
vi er generelt positive til å se på E6 øst (også en nedskalert versjon).
Støtte til å ta tilbake tjenester i kommunal drift, som vaktmestere, renholdere, vikarbruk i
barnehager og at bussdriften bør inn i Sporveien

Bilde: Støtte til bussjåførene i Oslo under streiken, her sammen med to streikende sjåfører og tillitsvalgt Marit Sauge i Fagforbundet Oslo
Sporveiers arbeiderforening.
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Bilde: Ungdommens bystyremøte fremmer saker til politisk behandling i Bystyret om saker som opptar unge i Oslo, som boligpolitikk,
arbeidsliv, sanitetsprodukter og prevensjon til elever, forbedret seksualitetsopplæring og undervisning i psyisk helse. Vi fikk kaffekopp og
godteri i gave sammen med overleveringen av vedtakene.

Oversikt over saker vi har fått flertall for i bystyret og spørsmål stilt til
Byrådet
Gjennomslag i bystyret:
2019
- 13.11.: Reservevannsaken: Tilleggsforslag om at beboere i Makrellbekkdalen skal få bo på
hotell når støyen blir for ille enstemmig vedtatt.
- Budsjettet: (i) ikke kutte støtten til hiv, men ha en gjennomgang av behov som grunnlag for
utdeling av støtte senere, (ii) verbal K76 Utstyr yrkesfaglige programområder om
gjennomgang av utstyr på yrkesfaglige vgs
- 18.12.: Ta med arbeidsrettigheter i det grønne/nye arbeidslivet i sak om redusert forbruk
2020
-

29.01.: Interpellasjon med nytt synspunkt mot dagens vedtak om å legge ned Ullevål Sykehus
(sak 7/20)
29.01.: Praktiske valgfag i grunnskolen vedtatt (sak 29/20)
26.02.: Arbeidsgruppe/utsette behandling av klimastrategi
06.05.: Vedtatte tilleggsforslag til klimastrategien (sak 109/20):
Sps tilleggsforslag pkt 12:
Styrke kollektivtilbudet i ytre bydeler og på tvers av byen
Votering: H, R, V, FNB, F, Sp og KrF
Sps tilleggsforslag pkt 13:
For at kollektivtilbudet skal være et reelt alternativ for alle, prioriteres tiltak for
universell utforming
Votering:
H, R, V, FNB, F, Sp og KrF

16

-

13.05.: Vedtatt prioritering for Oslo inn i NTP: bygge ut ladeinfrastruktur over hele
landet (sak 125/20)
Revidert budsjett (24. juni), vedtatt verbalforslag:
Sps tilleggsforslag pkt 4:
Bystyret ber byrådet sørge for at lærlinger som ikke har fått avlegge fagprøve i vår
kan få avlagt fagprøve i sommer.
Votering: H, R, FNB, V, F, Sp, Uavh.

-

23. september: Sak 255/20 Forskrift om miljøkrav til kjøretøy i løyvepliktig drosjetransport
innenfor Oslo. Sp-gjennomslag for at: «Oslo kommune samarbeider med taxinæringen om
etablering av lyn- og hurtigladere dedikert for drosjer»

Bilde: Bjørg Sandkjær i Bystyrets spørretime, her med byråd Omar Samy Gamal (SV)

Spørsmål i spørretimen i bystyret:
18.12.: Hvorfor har byrådet avvist Sps budsjett-verbal «styrke lærernes kompetanse i
seksualitetsundervisning, i tråd med ønskene fra Ungdommens Bystyre» itl fordel for «bystyret ber
byrådet styrke kompetansen om seksuell og reproduktiv helse hos lærerne i Osloskolen, i tråd med
ønskene fra Ungdommens Bystyre».Hvo rfor vil byrådet svekke ønsket fra Ungommens Bystyre?
29.01.: Begrenses ytringsfriheten til ansatte i Oslo Sporveier v/Oslo Sporveiers Arbeiderforening i den
nye avtalen med Ruter?
26.02.: Oppfølgingsspørsmål til Rs hovedspørsmål om politiets bøtedirektiv, ba om at byråden tar
opp klassejusen i å gi de mest ressurssvake større bøter.
22.04.: - Hvordan sikre medvirkning av relevante grupper når den formelle kanalen for medvirkning
gjennom eldreråd, råd for funksjonshemmede, og råd for innvandrerorganisasjoner ikke er oppnevnt
+ ungdomsråd på bydelsnivå ikke blir innkalt.
06.05.: Hvorfor har Lars Poverud fått varsel om husleieøkning i sin kommunale bolig når vi har
vedtatt å fryse leia?
13.05.: Sp stilte ikke spørsmål
10.06.: Deler byråden Senterpartiets ønske om flere store parker og støtter byråden Nordre Aker og
Sagenes ønske om en minst 15 dekar stor park i Nydalen?
17.06.:
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24.06.: Hvordan har byrådet sikret at HSØ har fått vite om sykehusvedtaket vi fattet i bystyret 17.06.?
02.09.: Har byråden tatt kontakt med Viken for å sikre god dialog om videre arbeid med E18?
23.09.: Beboerne i Dalsåsen vil ha tilbake bussen mellom Mortensrud og Dal som ble nedlagt i 2018.
Kommer byrådet til å gjenopprette tilbudet? Svar: De har alternativer, de kan gå de 750 metrene
ekstra. Oppfølgingsspm: Byråden kommer altså ikke til å gjenopprette denne ruta?
21.10.: Sp stilte ikke spørsmål
17.11.: Sp støtter Byrådets visjon for Oslo-skolen, men registrerer også flere kritikkverdige forhold
som lønnsvekst for direktører og en fortsatt topptung administrasjon. Fremmer eller hemmer dagens
forhold mellom byråd og etat den endringen byråden ønsker å gjøre?
09.12.: Ikke spørretime (budsjettbehandling)
16:12.: Beboerparkering: når vil byrådet levere på byrådserklæringens lovnad om differensiert
beboerparkering-sats?

Bilde: Fra møte og rekehandel med Geir Solhaug på fiskebåten Luna på Aker Brygge

Spørsmål i Helse- og sosialutvalget:
07.05: HSUV
- Spørsmål til Inga Marte T: Hvordan følge opp utsatte barn som er rammet av korona-tlitakene
- Spørsmål til byråd Omar Gamal: Kan byrådet øke antall sommerjobber i kommunenes virksomheter
+ dialog med privat sektor/andre sektorer utenom kommunen om sommerjobber der?
13.08.: HSUV, eget korona-møte
-spørsmål til Robert Steen: Hvor mange helsesykepleiere er fortsatt omdisponert til smittevern, og
når er disse tilbake på skolene?
27.08.: HSUV
- Spørsmål til Inga Marte T: Bekymring for Kontrollutvalgsrapport om at tolker ikke alltid benyttes i
barnevernet selv når behovet er meldt inn. Hvorfor skjer dette?
-Spørsmål til Robert Steen: Kan han forsikre om at helsesykepleierne nå er tilbake i
skolehelsetjenesten, og ikke brukes i koronarespons?
- spørsmål til Forandringsfabrikken om spenning mellom unges rett til privatliv/ønske om å velge selv
når problemer blir fortalt videre, og politiet/lærere/helsepersonell o.l.s plikt til å varsle uten
ugrunnet opphold når de får vite om misbruk, omsorgssvikt osv.
- spørsmål til Legeforeningen om grunnlaget for påstandene om effektiviseringsgevinst ved
sykehusplanene
08.10.: HSUV
- Spørsmål til Robert Steen: Sex og Samfunn har avdekket av 6 av 10 bydeler som har oppgitt info,
sier at Helsestasjon for ungdom har redusert tilbyd fordi helsesykepleiere er omdirigert til
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smittevern. Samtidig sier helsebyråden at disse skal skjermes. Hva skjedde med å bruke andre enn
helsepersonell til smittesporing o.l.?
Spørsmål i Forretningsutvalget:
11.03.: infomøte for gruppeledere, Rådhuset:
- Bydelene er i førstelinje og setter annet arbeid til side for å følge opp korona. Hvordan sikres
de økonomi til dette slik at andre tjenester ikke lider?
- Situasjonen for bostedsløse – kommunen må samarbeide med frivillige for å løse.
16.03.: Forretningsutvalget (Teams)
- Bydelene er i førstelinje og setter annet arbeid til side for å følge opp korona. Hvordan sikres
de økonomi til dette slik at andre tjenester ikke lider?
- Situasjonen for bostedsløse – kommunen må samarbeide med frivillige for å løse.
20.03.: Forretningsutvalget (Teams)
- Dem som blir tildelt kommunal bolig må kunne flytte inn, det skjer ikke nå. Byråd Omar skal
følge opp.
23.03: Forretningsutvalget (Teams)
- Hvordan sikre at personer uten nettverk får hjelp med ærender o.l.? Mange nabolagsgrupper
hjelper, det er bra, men klarer alle å koble seg på?
17.08. Forretningsutvalget Til Robert Steen: Sykepleierforbundet sier at det fortsatt er
helsesykepleiere som er omdisponert fra bydel til smittevern. Hva gjør byrådet for å sikre at så ikke
skjer?
19.10: Forretningsutvalget: Morten møtte. Spurte Raymond Johansen om helsesykepleiere og om de
har satt seg inn i undersøkelsen fra Sex og Samfunn vedr. omplassering av helsesykepleiere.
02.11: Forretningsutvalget. Spørsmål til byrådslederen: Spørsmål om de sårbare barna som VG hadde
reportasje om – hvordan følger byrådet opp de gjentatte varslene fra helsesykepleiere og andre som
jobber med sårbare barn og sørger for at man ikke bruker helsesykepleiere I smittesporingsarbeid?
16.11: Forretningsutvalget: Ingen spørsmål
30.11 Forretningsutvalget: Ingen spørsmål
14.12 Forretningsutvalget: Tilbud for ungdom: Bra at det åpnes for inntil 20 på fritidsklubbene. Er det
andre tilbud som kunne vært åpne også uten å sette smittevern i spill.
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Årsmelding Oslo Senterkvinner 2020
Oslo Senterkvinner har som overordnet mål å jobbe for full likestilling og likeverd mellom
kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på FNs internasjonale kvinnekonvensjon om å
avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Oslo Senterkvinner (OSK) skal på denne
bakgrunn være et redskap for kvinner i Oslo som vil jobbe med å bedre kvinners rettigheter
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Styremøter
OSK avholdt 5 styremøter i perioden, på følgende datoer: 04.02.2020, 15.06.2020,
25.08.2020, 29.09.2020, 20.10.2020 og 19.01.2021
Oslo Senterkvinner har hatt studiesirkel på Senterpartiets Stortingsvalgprogram, Fase 1, vi
formulerte endringsforslag til programmet i fase 2, og vi har hatt studiearbeid på
Senterkvinnenes «Grønn Feminisme» som ble vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte i
november 2020.
Deltagelse på møter i regi partiet/senterkvinnene sentralt
1. OSK stilte med 3 delegater til fylkesårsmøtet i Oslo Sp: Vilde Haarsaker, Tina,
Tonje og Margaret som leder. Signe var vara.
2. Margaret Hillestad er medlem av styret i Oslo Sp.
3. Tina Sjursen, Sigrid Lien Sagabråten og Margaret Eide Hillestad var delegater på
Senterkvinnenes landsmøte 14.11.2020
4. Margaret Eide Hillestad arrangerte Nei til EUs kvinnekonferanse; Tema var
Kvinner, klima og EU. Møtet ble gjennomført digitalt.
https://neitileu.no/aktivitet/kvinner-klima-og-eu
5. Margaret Eide Hillestad var delegat på Nei til EUs landsmøte i november 2020
6. Oslo Senterkvinner arrangerte Senterpartiets 100 års jubileumsfest i Oslo rett før
samfunnet ble nedstengt som følge av koronapandemien.
Deltagelse i komitéer/utvalg
• Tina Sjursen var OSK sin representant i nominasjonskomitéen for Oslo Sp
• Inger Bigum er OSK sin representant i Studieforbundets regionstyre
På grunn av koronapandemien i 2020 har Oslo Senterkvinner hatt liten utadrettet virksomhet.
Oslo Senterkvinners styret har i perioden bestått av:
Leder:
Margaret Eide Hillestad (gjenvalg)
Nestleder:
Inger Bigum (Ikke på valg)
Styremedlem:
Kirsten Engelstad (gjenvalg)
Styremedlem:
Tonje Merete Viken (Ikke på valg)
Styremedlem
Vilde Haarsaker (ny)
Styremedlem:
Tina Sjursen (gjenvalg)
1. Vara
Klara Bryn Stene (Gjenvalg)
2. Vara
Sigrid Lien Sagabråten (ikke på valg)
3. Vara
Signe Hyrve (Ny)
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Valgkomite er fylkessekretariatet
Revisor er Krsitin Madsen.
Oslo Senterkvinner i media i 2020:
Margaret Eide Hillestad:
Nationen:

I Akersposten:

I Buskap:
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Sigrid Lien Sagabråten:
Hallingdølen: Ja til arbeidsplasser og trygg alkoholpolitikk

Sigrid ble nominert til Årets Halling i 2020.
VG:
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Årsmelding for Oslo Senterungdom 2020
Det siste året har vært et produktivt år for Oslo Senterungdom, til tross for koronapandemien.
Samtidig har vi også markert oss med en medlemsvekst på 6 personer fra i fjor (fra 43 til 49
medlemmer), hvorav mange er aktive! Dette lover godt for brakvalg og regjeringsskifte til
høsten!
Fjorårets årsmøte ble holdt på partikontoret den 3. februar 2020. Der ble nytt styre valgt og
bestod av:
Sigrid Lien Sagabråten - Leder
Ibrahim Ali - Pol.nest
Ingvild Munz - Org.nest
Nadine Al-Mustafa - Styremedlem
Erlend Kvittum Nytrøen - Styremedlem
Fredrick Nesse Bjerke – Styremedlem
Erik Unneland - Styremedlem
Jonas Graber - Vara
Året har vært preget av koronapandemien, og dermed mye usikkerhet knyttet til å arrangere
fysiske møter. Vi har likevel hatt jevn aktivitet gjennom året med både fysiske og digitale
møter.
I tillegg har vi hatt flere medieutspill i Nationen, NRK, The Young Opinion, P2. Vi har også
vært flinke til å delta på de åpne møtene til Oslo SP, og besøke andre fylkeslag (særlig
Hedmark og Buskerud). Av konkrete møter kan det nevnes at vi var godt representert på Oslo
Senterparti sitt årsmøte med 10 senterungdommer og 6 Senterungdommer på vårslepp
(Senterpartiets siste fysiske møte. Siden Senterungdommens sommerleir ble avlyst, arrangerte
vi vårt eget sommerarrangement i Ekebergparken hvor vi samlet Senterungdommer fra både
Oslo, Akershus og Hedmark og fikk besøk av Sigbjørn Gjelsvik. I november var OSUL godt
representerte i Senterungdommens digitale landsmøte. I tillegg har vi arrangert programmøter
og temamøter jevnt gjennom året.
Av verv/jobber er Erlend er Erlend ansatt i partiet. Både før og etter landsmøtet i Senterpartiet
har OSUL vært godt representert i utvalg og Ibrahim satt i resolusjonskomiteen til
Senterungdommen. I arbeidsåret 2019-2020 satt Sigrid og Erlend i PU, Synne i PU/PRUT,
Fredrick i PRUT, Tora i OU og Ibrahim og Espen i IU. Synne var første styremedlem til
sentralstyret, mens Erlend var andre vara. I arbeidsåret 2020-2021 sitter Erlend som første
styremedlem til sst, mens Ibrahim er første vara.
I tillegg til det overnevnte har fylkesstyret hatt løpende kontakt og deltatt aktivt i arbeidet inn
mot senterungdommen sentralt og Oslo Senterparti. Oslo Senterungdom har vært godt
representert både i nominasjonsutvalget, programkomiteen, resolusjonskomiteen og
fylkesstyret til Oslo Senterparti.
Synne, Nadine og Aleksander Herseth har sittet som vara til bystyret i perioden, og Espen og
Nadine står på 3. og 4. plass til stortingsvalglisten for 2021. I tillegg står Synne, Ingvild,
Ibrahim og Karen Følgesvold på lista.
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