Protokoll
Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2013
Tid:
Sted:

10.12.13 kl. 18.00
Miljøhuset, Mariboesgate 8

Delegater:
48
Observatører: 1
Tilstede:
Lokallag
Gamle Oslo

Grünerløkka

Sagene

St. Hanshaugen

Frogner

Ullern
Vestre Aker
Nordre Aker
Bjerke
Grorud

Julia Loge
Audun Herning
Ola Elvevold
Halvor Kolsrud
Joakim Dyrnes
Kjetil Andreas Ostling
Sunniva H. Eidsvoll
Arild Sverstad Haug
Ragnhild Olin Amdam
Per Østvold
Kristoffer Westad
Finn Hanstad
Thea Schjødt
Per Botolf Maurseth
Nina Hovesjø
Kim-Andre Asheim
Christian Bull
Mikkel Broen
Frode Ersfjord
Marianne Grøtte
Jostein Jacobsen
Karin Beate Theodorsen
Ebba Boye
Tone Bjåland
Beate Bruun
Bent Fjelddalen
Hanne Lyssand
Øystein Moe
Geirmund Jor
Espen Thorud
Judith Kvernes

Stovner
Alna

Østensjø
Nordstrand
Søndre Nordstrand
Blindern
Oslo SU
Bystyret
Fylkesstyret
Stortingsgruppen
Observatører

Tore Ludt
Else Marie Mjærum
Gjerstad Ingunn
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Dinore Cakaj
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Nora Fjelddalen ønsket velkommen.
Sak 27/13

Konstituering: Valg av ordstyrere, referent og
redaksjonskomité
Arbeidsutvalget innstilte på Sunniva H. Eidsvoll og Joakim Dyrnes som
ordstyrere, og Ane Fidjestøl som referent. Arbeidsutvalget innstilte på en
redaksjonskomité til sak 22/13 bestående av Hanne Lyssand (leder), Benjamin
Larsen og Julia Loge.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 26/13

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordstyrerne la frem AUs innstilling om at miljøgruppens uttalelse settes opp på
dagsorden under sak 31/13: Den politiske situasjonen.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent med den foreslåtte endringen.

Sak 28/13

Godkjenning av protokoll fra RS 3/2013 15.10.13

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 29/13

Spørrehalvtime (diskusjonssak)

Talerliste:

Jostein Jacobsen, Ivar Johansen svarte, Bent Fjelddalen, Ivar Johansen svarte,
Kjetil Andreas Ostling, Judith Kvernes, Ivar Johansen svarte, Judith Kvernes, Ivar
Johansen svarte og Hanne Lyssand.

Sak 30/13

Sekstimersdagen og likestilling i arbeidslivet (diskusjonssak)
Siv Karin Kjøllmoen og Tine Søderstrøm Knutsen innledet til debatt.

Talerliste:

Tone Bjåland, Ebba Boye, Audun Herning, Kaveh Ataei, Per Østvold, Geirmund
Jor, Jostein Jacobsen, Hanne Lyssand og Ingunn Gjerstad.
Kjøllmoen svarte på spørsmål og kommenterte debatten.

Sak 31/13

Den politiske situasjonen (vedtakssak)
Kristoffer Westad presenterte Sagene SVs forslag til uttalelse:

En voksende by trenger grøntområder
1
2
3
4
5

Oslo er i stadig vekst, og presset på byens grøntområder øker. I indre by blir det bygget høyt og
tett, og stadig flere grøntområder trues av utbygging. I byen som helhet setter utbyggere profitt
framfor utearealer. Barn og unge trenger steder de kan leke og utfolde seg, voksne trenger også
lys og luft rundt oss. Oslo SV krever en boligpolitikk der barns frie lek, fellesområder og siktlinjer
er viktigere enn økende profitt for utbyggere.
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Vår boligpolitikk står i sterk kontrast til Byrådets utbyggingsgalskap. Oslo SV mener at
eksisterende grøntområder i indre by må bevares og at nye utbygginger må ta hensyn til
lekeskoger, grøntområder og markagrensa. Vi ønsker å legge lokaldemokratiet til grunn og høre
på Bydelsutvalgene. Derfor går Oslo SV mot Byrådets vedtak om å «utvikle» Myraløkka.
Myraløkka er et høyt elsket friområde. Om vinteren er det en yrende akebakke for ungene på
Sagene. Om sommeren er det hage for Sagene-beboere. Løkka er en konsertarena, et grillområde
og en lekeplass som er sårt trengt i en trang bydel. Derfor gikk flertallet i Bydelsutvalget mot at
deler av Myraløkka deler av friområdet selges til private aktører for utbygging. Vi trenger ikke
flere kontorlokaler, vi trenger grøntområder!

15

Oslo SV krever:
-

16
17
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Ingen utbygging på Myraløkka!
Vern av grøntområder i indre by.
En fornuftig boligutbygging som tar hensyn til grøntområder, friområder og siktlinjer.

Talerliste:

Audun Herning, Vegard Kjendsli, Nora Fjelddalen, Per Østvold, Vegard Kjendsli
(replikk), Benjamin Larsen, Beate Bruun, Hanne Lyssand (replikk), Kristoffer
Westad (replikk), Rolf Wermundsen og Nora Fjelddalen.
Endringsforslag, med redaksjonskomiteens innstilling og vedtak:

F1:

Fremmet av Nordstrand SV. Tillegg på linje 13 (etter «utbygging.»):
Oslo SV krever også at byrådet respekterer bydelsutvalget på Nordstrand sitt
vedtak om en helhetlig reguleringsplan for bevaring av Ekebergsletta og
tilgrensende områder. Ekebergsletta er et unikt grøntområde som brukes av hele
Oslos befolkning hele året. Oslo SV frykter at områdeplanen som byrådet nå
legger opp til vil føre til en gradvis oppstykking, og på sikt ødeleggelse, av

området. Ekebergsletta tilhører hele Oslos befolkning og Oslo SV krever at
byrådet respekterer bydelsutvalget og gjør de nødvendige grep for å sikre at det
forblir sånn også i fremtiden.
Redkom:
Vedtak:

Oversendes til FS for videre behandling.
Innstillingen ble vedtatt.

F2:

Fremmet av Nordstrand SV. Tillegg på linje 16:
En helhetlig reguleringsplan for Ekebergsletta og tilgrensende områder.

Redkom:
Vedtak:

Oversendes til FS for videre behandling.
Innstillingen ble vedtatt.

F3:

Fremmet av Audun Herning:
Bytte ut «boligpolitikk» med «byutviklingspolitikk» der det måtte forekomme.

Redkom:
Vedtak:

Vedtas
Innstillingen ble vedtatt.

F4:

Fremmet av Nora Fjelddalen: Endringsforslag til linje 6 etter «byrådets…»:
«prioritering av utbyggeres lønnsomhet foran felles byrom».

Redkom:
Vedtak:

Vedtas
Innstillingen ble vedtatt.

F5:

Fremmet av Per Østvold:
Endre overskriften til «Ingen utbygging på Myraløkka»

Redkom:
Vedtak:

Vedtas
Innstillingen ble vedtatt.

F6:

Fremmet av Per: Tillegg på linje 11 før «Derfor».
Myraløkka bør også få en badeplass knyttet til elva.

Redkom:
Vedtak:

Vedtas
Innstillingen ble vedtatt.
Helheten i uttalelsen ble vedtatt:

Ingen utbygging på Myraløkka
Oslo er i stadig vekst, og presset på byens grøntområder øker. I indre by blir det bygget høyt og
tett, og stadig flere grøntområder trues av utbygging. I byen som helhet setter utbyggere profitt
framfor utearealer. Barn og unge trenger steder de kan leke og utfolde seg, voksne trenger også
lys og luft rundt oss. Oslo SV krever en byutviklingspolitikk der barns frie lek, fellesområder og
siktlinjer er viktigere enn økende profitt for utbyggere.

Vår byutviklingspolitikk står i sterk kontrast til Byrådets prioritering av utbyggeres lønnsomhet
foran felles byrom. Oslo SV mener at eksisterende grøntområder i indre by må bevares og at nye
utbygginger må ta hensyn til lekeskoger, grøntområder og markagrensa. Vi ønsker å legge
lokaldemokratiet til grunn og høre på Bydelsutvalgene. Derfor går Oslo SV mot Byrådets vedtak
om å «utvikle» Myraløkka. Myraløkka er et høyt elsket friområde. Om vinteren er det en yrende
akebakke for ungene på Sagene. Om sommeren er det hage for Sagene-beboere. Løkka er en
konsertarena, et grillområde og en lekeplass som er sårt trengt i en trang bydel. Myraløkka bør
også få en badeplass knyttet til elva. Derfor gikk flertallet i Bydelsutvalget mot at deler av
Myraløkka deler av friområdet selges til private aktører for utbygging. Vi trenger ikke flere
kontorlokaler, vi trenger grøntområder!
Oslo SV krever:
 Ingen utbygging på Myraløkka!
 Vern av grøntområder i indre by.
 En fornuftig byutvikling som tar hensyn til grøntområder, friområder og siktlinjer.

Marianne Grøtte presenterte miljøgruppens forslag til uttalelse:
Ren luft, en menneskerett!
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I løpet av ett døgn puster et voksent menneske inn rundt 10.000 liter luft. Ifølge det europeiske
kontrollorganet ESA er lufta mange nordmenn drar ned i lungene så forurenset at Norge bryter
med EU-direktivet om ren luft som myndighetene forpliktet seg til i 2008.
Det er tre punkter der Norge går imot luftkvalitetsdirektivet:




Grenseverdiene for blant annet nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) i landets
største byer overskrides
Norge mangler en handlingsplan for renere luft
Norge har ikke sørget for å gjennomføre målinger som er presise nok

ESA tok tak i saken etter at de mottok en klage fra Norges Astma- og allergiforbund i 2011.
Norge må svare ESA innen januar. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) uttalte 27.
november på programmet Aktuelt på NRK1 at «vi må gjøre det vi kan slik at vi ikke havner i
EFTA-domstolen på dette. Norge må ta ansvar, og det må kommunene og staten gjøre sammen»,
kun dager etter at hennes regjeringskolleger stolt proklamerte at de ville fremskynde utbyggingen
av E18 gjennom Bærum til Oslo ved å begynne å rive bygninger ved Ramstadsletta allerede våren
2014.
Ministeren legger dessuten ansvaret over på kommunene. Oslo kommune har klart å redusere
svevestøvet, men det gjenstår mye i forhold til eksos og støy. Mye av dette utslippet stammer fra
biler som pendler fra kommunene rundt Oslo. Likevel vil Akershus fylkeskommune, det blå
byrådet i Oslo og regjeringen bygge ut E18 fra Asker til Oslo med en tolvfelts motorvei. Oslo by
har ikke mulighet til å ta imot og absorbere disse bilene, de vil bli stående i kø og slippe ut eksos i
bomiljøer i byen, særlig i bydelene Frogner og Gamle Oslo.
Den planlagte utbyggingen av E18 vil koste ca. 19 milliarder. For dette beløpet kan man bygge
både Fornebu-bane og ny t-banetunnel gjennom sentrum. Fornebu-banen har en kostnad på
mellom 4,5 mrd og 5,5 mrd og vil fjerne mye buss- og biltrafikk fra veiene. I rushtiden går det nå
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45 busser i timen mellom Oslo sentrum og de nye arbeidsplassene på Fornebu. En t-banetunnel
koster ca. 10,5 mrd og vil gi muligheter for langt hyppigere t-baneavganger, samt gjøre det aktuelt
å forlenge t-banelinjer og bygge nye traséer.
H, FrP, V og KrF lovet i valgkampen å starte opp byggingen av både t-banetunnel og Fornebubane, dersom de kom i regjering. Tre måneder senere har de gått fra løftene.
Oslo SV mener at å bygge ut E18 er å bruke fortidens løsninger på fremtidens problemer.
Dersom bygging av t-banetunnel og Fornebu-bane fremskyndes, vil dette gi innbyggerne i
hovedstaden renere luft om kort tid.
Talerliste:

Ebba Boye, Marianne Grøtte, Kristoffer Westad, Ragnhild Amdam, Julia Loge,
Marianne Grøtte, Karin Beate Theodorsen, Ebba Boye, Marianne Grøtte, Hanne
Lyssand.
Endringsforslag, med redaksjonskomiteens innstilling og vedtak:

F1

Fremmet av Ebba Boye: Linje 6-20 erstattes med følgende tekst:
Regjeringen varsler nå at de vil fremskynde utbyggingen av E18 gjennom Bærum
til Oslo ved å rive bygninger ved Ramstadsletta allerede våren 2014. Samtidig
legger klima og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) ansvaret for luftkvaliteten
over på kommunene. Oslo kommune har klart …

Redkom:
Vedtak:

Avvises til fordel for F5
Innstillingen ble vedtatt.

F2

Fremmet av Ebba Boye: Ny tittel:
Nei til E18. Ja til T-bane.

Redkom:
Vedtak:

Avvises til fordel for F3.
Innstillingen ble vedtatt.

F3

Fremmet av Julia Loge: Ny tittel:
Rein luft, ikke 12-felts motorvei.

Redkom:
Vedtak:

Vedtas.
Innstillingen ble vedtatt.

F4

Fremmet av Julia Loge.
Flytte opp det siste avsnittet (37-39) til linje 1.

Redkom:
Vedtak:

Avvises til fordel for F5
Innstillingen ble vedtatt.

F5

Fremmet av Marianne Grøtte:
Linje 2-25 erstattes med følgende tekst:

Akershus fylkeskommune, Høyre/Venstre/Krf-byrådet i Oslo og Høyre/Frpregjeringen skal bygge ut E18 fra Asker inn til Oslo med 12-felts motorvei. Oslo
by har ikke mulighet til å ta i mot og absorbere disse bilene, som vil bli stående i
kø og slippe ut eksos i bomiljøer i byen.
I starten av november sendte det europeiske kontrollorganet ESA et brev til den
norske regjeringen som lister opp tre punkter der Norge går mot
luftkvalitetsdirektivet:




Grenseverdiene for blant annet nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) i
landets største byer overskrides.
Norge mangler en handlingsplan for renere luft.
Norge har ikke sørget for å gjennomføre målinger som er presise nok.

Det er Astma- og allergiforbundet som har klaget inn saken. Miljøvernministeren
legger ansvaret for problemene over på kommunene. Oslo kommune har klart å
redusere svevestøvet, men det gjenstår mye i forhold til eksos og støy. Hoveddelen av
disse utslippene stammer fra biler som pendler fra kommunene omkring.
Nå vil Regjeringen i samarbeid med Høyre/Venstre/Krf-byrådet i Oslo starte
utbygging av E18 vestover allerede fra våren 2014. Den planlagte utbyggingen av E18
vil koste ca. 19 milliarder….(og deretter som i forslaget).
Redkom:
Vedtak:

Vedtas
Innstillingen ble vedtatt.

F6

Fremmet av Karin Beate Theodorsen:
Uttalelsen oversendes til FS.

Redkom:
Vedtak:

Avvises.
Innstillingen ble vedtatt.

Helheten i uttalelsen ble vedtatt.

Rein luft, ikke 12-felts motorvei
Akershus fylkeskommune, Høyre/Venstre/Krf-byrådet i Oslo og Høyre/Frp-regjeringen skal
bygge ut E18 fra Asker inn til Oslo med 12-felts motorvei. Oslo by har ikke mulighet til å ta i
mot og absorbere disse bilene, som vil bli stående i kø og slippe ut eksos i bomiljøer i byen.
I starten av november sendte det europeiske kontrollorganet ESA et brev til den norske
regjeringen som lister opp tre punkter der Norge går mot luftkvalitetsdirektivet:




Grenseverdiene for blant annet nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) i landets
største byer overskrides.
Norge mangler en handlingsplan for renere luft.
Norge har ikke sørget for å gjennomføre målinger som er presise nok.

Det er Astma- og allergiforbundet som har klaget inn saken. Miljøvernministeren legger ansvaret
for problemene over på kommunene. Oslo kommune har klart å redusere svevestøvet, men det

gjenstår mye i forhold til eksos og støy. Hoveddelen av disse utslippene stammer fra biler som
pendler fra kommunene omkring.
Nå vil Regjeringen i samarbeid med Høyre/Venstre/Krf-byrådet i Oslo starte utbygging av E18
vestover allerede fra våren 2014. Den planlagte utbyggingen av E18 vil koste ca. 19 milliarder.
For dette beløpet kan man bygge både Fornebu-bane og ny t-banetunnel gjennom sentrum.
Fornebu-banen har en kostnad på mellom 4,5 mrd og 5,5 mrd og vil fjerne mye buss- og
biltrafikk fra veiene. I rushtiden går det nå 45 busser i timen mellom Oslo sentrum og de nye
arbeidsplassene på Fornebu. En t-banetunnel koster ca. 10,5 mrd og vil gi muligheter for langt
hyppigere t-baneavganger, samt gjøre det aktuelt å forlenge t-banelinjer og bygge nye traséer.
H, FrP, V og KrF lovet i valgkampen å starte opp byggingen av både t-banetunnel og Fornebubane, dersom de kom i regjering. Tre måneder senere har de gått fra løftene.
Oslo SV mener at å bygge ut E18 er å bruke fortidens løsninger på fremtidens problemer.
Dersom bygging av t-banetunnel og Fornebu-bane fremskyndes, vil dette gi innbyggerne i
hovedstaden renere luft om kort tid.

Sak 32/13

Programkomité til kommunevalget 2015(vedtakssak)
Nora Fjelddalen la frem forslag til programkomite for kommunevalget 2015.
Komiteen består av:





2 personer fra fylkesstyret, inkludert leder av komiteen.
2 representanter fra bystyregruppa. Disse foreslås av bystyregruppa selv.
1 representant fra hvert lokallag.
1 representant fra Oslo SU.

Ingen medlemmer i komiteen har vara. Komiteen velges på
representantskapsmøtet 10.12.13.
Fylkesstyret innstiller på en komité med god kjønnsbalanse og
minoritetsrepresentasjon.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Representerer
FS, leder
FS
BSG
BSG
Grünerløkka
Sagene
Vestre Aker
Gamle Oslo
Østensjø
Nordstrand
Søndre Nordstrand
Nordre Aker
Alna
Blindern
Bjerke
Frogner
St. Hanshaugen

Kaveh Ataei
Mari Lund Arnem
Ivar Johansen
Marianne Borgen
Carl Morten Amundsen
Lovise Ribe
Jan Myhr
Julia Loge
Hans Christian Apenes
Pia Bergmann
Erlend Tynning Larsen
Mari Tørå Hagli
Tore Syvert Haga
Ingvild Enoksen
Eva Askeland
Frode Ersfjord
Ane Krogsæter Aarre

18
19
20
21

Ullern
Grorud
Stovner
Oslo SU

Terje Farestveit
Judit Kvernes
Jens Helgebostad
Celia Lima

Mandat
Mål
Oslo SV skal lage et sosialistisk, feministisk og miljøbevisst arbeidsprogram for
neste bystyreperiode som er et nyttig arbeidsverktøy for å dra politikken til
venstre. Programmet skal være fremtidsrettet, positivt, kort, med et enkelt språk,
være gjennomførbart og legget et godt grunnlag for å forhandle om gjennomslag
etter valget.
Prosess
Oslo SVs programarbeid skal være kunnskapssøkende, lyttende og inkluderende.
Enhver skal ha mulighet til å gi innspill til arbeidet, og prosessen skal bidra til
gode diskusjoner i partiet og i offentligheten. Programkomiteen skal søke et nært
samarbeid med så vel viktige alliansepartnere for partiet som fagbevegelsen,
minoritetsmiljøer, miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen som enkeltstående
fagfolk.
Komiteen skal legge opp til møter med medlemmer, inviterte aktører og åpne
møter for interesserte på ett eller flere temaer. Slike møter kan lages i samarbeid
med lokallag, grupper/nettverk og bystyregruppa. Komiteens medlemmer har
ansvar for å ta med seg innspill fra sine lokallag og oppsøke organisasjoner og
miljøer i sin bydel. Som en del av prosessen arrangerer Oslo SV en
innspillskampanje som går bredt ut og har til hensikt å få innspill fra folk i byen.
Talerliste:

Frode Ersfjord, Arild Sverstad Haug, Hanne Lyssand, Bent Fjelddalen, Karin
Beate Theodorsen, Benjamin Larsen (replikk), Bent Fjelddalen (replikk),

Vedtak:

Medlemmene av programkomiteen ble valgt.
Endringsforslag til mandatet.

F1

Fremmet av Frogner og Grünerløkka SV:
Oslo SV skal lage et sosialistisk, feministisk og miljøbevisst arbeidsprogram, som
er verktøyet for neste bystyreperiode. Programmet skal på en tydelig måte vise
hvilke visjoner SV har for et framtidig Oslo. Det skal vise hvordan vi vil
omfordele rikdom og makt gjennom praktisk politikk og reformer. SV skal
framstå som et selvstendig alternativ for de som ønsker en annen retning for byen
vår.

Redkom:
Vedtak

Avvises til fordel for F2
Innstillingen ble vedtatt.

F2
Redkom:

Fremmet av Redaksjonskomiteen:
Samme som F1, men med følgende tillegg: Programmet skal være fremtidsrettet,
positivt, kort, med et enkelt språk, være gjennomførbart og legget et godt grunnlag
for å forhandle om gjennomslag etter valget.

Redkom:
Vedtak:

Vedtas.
Innstillingen ble vedtatt med 20 mot 18 stemmer.

Vedtak:

Mandat

Mål

Oslo SV skal lage et sosialistisk, feministisk og miljøbevisst
arbeidsprogram, som er verktøyet for neste bystyreperiode. Programmet
skal på en tydelig måte vise hvilke visjoner SV har for et framtidig Oslo.
Det skal vise hvordan vi vil omfordele rikdom og makt gjennom praktisk
politikk og reformer. SV skal framstå som et selvstendig alternativ for de
som ønsker en annen retning for byen vår. Programmet skal være
fremtidsrettet, positivt, kort, med et enkelt språk, være gjennomførbart og
legget et godt grunnlag for å forhandle om gjennomslag etter valget.

Prosess

Oslo SVs programarbeid skal være kunnskapssøkende, lyttende og
inkluderende. Enhver skal ha mulighet til å gi innspill til arbeidet, og
prosessen skal bidra til gode diskusjoner i partiet og i offentligheten.
Programkomiteen skal søke et nært samarbeid med så vel viktige
alliansepartnere for partiet som fagbevegelsen, minoritetsmiljøer,
miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen som enkeltstående fagfolk.
Komiteen skal legge opp til møter med medlemmer, inviterte aktører og
åpne møter for interesserte på ett eller flere temaer. Slike møter kan lages i
samarbeid med lokallag, grupper/nettverk og bystyregruppa. Komiteens
medlemmer har ansvar for å ta med seg innspill fra sine lokallag og
oppsøke organisasjoner og miljøer i sin bydel. Som en del av prosessen
arrangerer Oslo SV en innspillskampanje som går bredt ut og har til
hensikt å få innspill fra folk i byen.

Sak 33/13

Valgkomité til årsmøtet (vedtakssak)
Nora la frem fylkesstyrets forslag til valgkomité til årsmøtet 2014:
Ingunn Gjerstad, leder (Alna)
Kjetil Andreas Ostling (Gamle Oslo)
Ebba Boye (Frogner)
Said Farah (Østensjø)
Ane-Marthe Solheim Skar (Grünerløkka)
Vegard Rønningen Kjendsli (Nordstrand)
Brage Lie Jor (Oslo SU)

Vedtak:

Valgkomiteen ble vedtatt.

Sak 34/13

Eventuelt



Ingunn Gjerstad orienterte om konferansen: «En klimaløsning nedenfra».







Karin Beate Theodorsen orienterte om en konferanse i regi av Internasjonalt
utvalg og miljøpolitisk utvalg, 25.-26. januar på Stortinget: Invitasjon kommer.
Frode Ersfjord orienterte om oppstart av en internasjonal gruppe i Oslo SV.
Beate Bruun ba om at alle datoer for kommende Repskapsmøter legges ut på Oslo
SVs kalender. (Dette vil skje etter årsmøtet).
Nora Fjelddalen orienterte om Frokostmøte i regi av Civita onsdag 11.12 kl.
08.30.
Nora Fjelddalen orienterte om en markering mot Oslo-budsjettet onsdag 11.12 kl.
16.30 i Borggården utenfor Rådhuset.

Møtet ble hevet kl. 21.05

