Vedtatt av Oslo SVs representantskap 15.10.13

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Politisk oppsummering
Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake
kommunevalget i 2011 er dette likt, men har likevel gitt et viktig bidrag til å gi SV 5
utjevningsmandater nasjonalt. Vi mistet et distriktsmandat, og står igjen med én representant
fra Oslo. Sammenlignet med valget i 2009 falt SV fra 10,6 til 6,3 prosent. Regjeringsslitasje,
omdømmeproblem over langt tid og lekkasje av velgere til enda et parti er noen av grunnene. Vi
lyktes ikke i å bruke denne valgkampen til å snu denne utviklingen.
Vi har ikke lyktes med vårt mål om å snu den negative utviklingen i valgoppslutning som har
pågått siden 2003. I denne rapporten ønsker vi å drøfte noen av årsakene, samt komme med
konkrete forslag til hvilke grep Oslo SV bør ta i tiden frem mot neste valg.
Samtidig er det viktig å minne oss om hvilke krefter vi klarte å mobilisere de siste ukene i
valgkampen. SV fikk 5,7 % av forhåndsstemmene i Oslo, men 6,6 % av valgtingsstemmene.
Denne innsatsen var kanskje nettopp det som reddet oss fra å falle under sperregrensa. Når vi
bikket sperregrensa med litt over 2000 stemmer så vet vi at alles innsats var avgjørende.
Framtidig er dette likevel en utfordring når flere og flere forhåndsstemmer.
Et viktig trekk ved denne valgkampen har vært mangelen på store valgkampsaker i mediebildet.
Det var så godt som ingen saker eller utspill som klarte å prege mediebildet over lengre tid på
tvers av mediekanaler. Et slikt fragmentert mediebilde gjør det vanskeligere å bli synlig, og gjør
grasrotvalgkampen – der vi møter folk ansikt til ansikt – desto viktigere. Dette forsterkes av at
Oslo i stor grad mangler en egen offentlighet slik at det blir vanskelig å komme på med Oslosaker i de nasjonale avisene, mens lokalavisene er lite interessert i politiske saker.
Valgkamprapporten beskriver mengden av aktiviteter vi gjennomførte i og rundt valgkampen.
Konklusjonen er at vi har hatt flere aktiviteter og flere aktivister i sving enn tidligere og
lokallagene har hatt et meget høyt aktivitetsnivå og på mange måter båret denne valgkampen for
Oslo. Alle som har stått på for Oslo SV fortjener en enorm takk for innsatsen!
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Vi skal fortsette å bygge organisasjonen, men framover er det først og fremst de politiske
initiativene som må gjennomgås.
Hva gikk galt?
Det er et sammensatt bilde som kan forklare hvorfor SV gjorde et så dårlig valg. Vi rammes av at
vi ikke har framstått som et klart nok alternativ for velgerne. Gjennom regjeringssamarbeidet
har forskjellene mellom SV og Ap i mindre grad blitt synlige for offentligheten.
Regjeringssamarbeidet har gitt viktige resultater og gjennomslag for SVs politikk, men det har
også hatt sin pris.
SV har manglet en tydelig politisk visjon for hva partiet vil. Framfor å invitere folk med på et
positivt prosjekt har vi havnet mellom to stoler hvor vi delvis har forsvart det bestående og
delvis advart mot en borgerlig regjering. Dermed har vi i for liten grad klart å skape begeistring.
Dette snudde noe da vi lanserte konseptet med ”Hjertet på venstresida”. Dette framsto som et
prosjekt man kunne være med på og som mobiliserte, men det var mer et veldedighetsprosjekt
for å redde SV framfor et politisk prosjekt om et bedre samfunn.
SV sentralt hadde et ensidig fokus på miljø i starten av valgkampen og manglet flere konkrete
valgkampsaker. Dette gjorde oss utydelige, uinteressante for media og vi slet med å sette egen
dagsorden på andre saker enn miljø. Vi klarte ikke å få frem det røde godt nok, selv om det var
nettopp de røde velgerne som kan sies å ha ”reddet” oss i innspurten. Vi burde også gjort en
bedre innsats med å tydeliggjøre forskjellene mellom SV og de andre miljøpartiene og koplingen
mellom det røde og det grønne. Finans- og klimakrisen representerer to av de største
markedssviktene i historien og det er kun SVs politikk som setter dette i sammenheng.
Oslo SV jobbet hardt for å få på saker som omhandlet de prioriterte valgkampsakene
miljøvennlig by, arbeidsliv, bolig og skole. Likevel klarte vi ikke å ”selge inn” mange nok saker.
Miljøvennlig by med sykkelsatsing var et unntak, men det ble for smått for å gjøre det store
utslaget på valgresultatet.
Nok en gang merker vi at det er behov for både å bygge opp saker over lang tid slik at partiet er
trygge på politikken, samt velge verdiladede saker der konflikten med høyresiden er tydelig. Vi
er ikke gode nok på beskrivelsen av byen vår. Vi trenger å gi en bedre beskrivelse av makt- og
klasseforskjellene i Oslo, og dermed også bedre synliggjøre våre løsninger. Skal vi framstå som
troverdige i vår kritikk av høyresiden, må vi kjenne Oslo og de utfordringene folk i byen står i
bedre. Det bør settes i gang et arbeid i alle bydeler med å kartlegge byen bedre fram mot valget i
2015. Vi må etablere politiske utvalg og fora som jobber med kjernesakene våre. Et langsiktig
arbeid, hvor vi møter ulike grupperinger og velgere, og utvikler politikk og analyser basert på
deres virkelighetsbeskrivelse, samt skolering på disse feltene, vil gjøre at partiet står bedre
rustet og med mer tyngde når vi setter i gang organiseringen ved neste valgkamp.
Hovedprioriteringer i valgkampen
I valgkampstrategien SVs landsstyre vedtok var kampen for miljø og rettferdighet løftet opp som
SVs hovedprioriteringer frem mot stortingsvalget. Oslo SV fulgte opp dette ved å vedta følgende
fire prioriterte hovedsaker:





Et trygt og likestilt arbeidsliv
En grønn og miljøvennlig by
Et hjem til alle
En skole med rom for læring
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Oslo SV prioriterte områdene indre øst, Groruddalen og Søndre Nordstrand i valgkampen. Dette
var områder hvor SV tidligere har stått sterkt, og hvor vi har hatt gode målinger – men der
valgdeltakelsen er lav.
Likevel er konklusjonen at vi jobber for lite systematisk særlig opp mot minoritetsmiljøer. Vi har
ikke mange nok personlige kontakter i disse miljøene. Framover må partiet bli flinkere til å
utnytte de ressursene vi allerede har og bli mer aktive i å rekruttere medlemmer fra
minoritetsmiljøer. Dette er et langsiktig arbeid å etablere, og det er viktig at vi kommer i gang
med dette allerede nå fram til valgkampen i 2015, i samarbeid med ELG. I forbindelse med
valgkampen bør viktige hendelser i trossamfunnene kartlegges og aksjoner planlegges deretter.
Det bør utvikles egne løpesedler til hver aksjon, framfor generelle løpesedler.
Hele valgkampplanen er lagt ved som vedlegg 1, og fylkesstyrets valgkampstrategi er lagt ved
som vedlegg 2.
Framover!
Nå må vi brette opp ermene og se fremover. Oslo SV skal reise seg og bidra til maktskifte i Oslo i
2015. Programarbeidet vi skal i gang med vil være et av de viktigste stegene mot dette målet. Nå
som vi er så små, er tiden inne for de store og visjonære tankene. Partiorganisasjonen,
medlemmene og alle med hjertet på venstresiden skal inviteres inn. Vi skal starte et
programarbeid hvor SV får frem hva det innebærer å være et systemkritisk parti med store
visjoner til venstre for sosialdemokratiet. Konkrete løsninger må settes i sammenheng med SVs
analyser om fordeling og samfunnsmakt. Slik kan vi gi velgerne et troverdig alternativ, og skape
den entusiasmen som trengs for å gjenreise oppslutningen til Oslo SV.

Organisatorisk oppsummering
Oslo SVs gjennomføring av valgkampen fulgte valgkampstrategien vedtatt i Oslo SVs fylkesstyre
23.5.2013, og valgkampplanen som ble behandlet av Oslo SVs representantskap 12.2.2013.
Fylkesstyret nedsatte, på sitt møte den 20.3.2013, en valgkampgruppe som har hatt ansvar for
den praktiske gjennomføringen av valgkampen.
Valgkampgruppen
Valgkampgruppen besto av:
AU:

Nora Fjelddalen
Kaveh Ataei
Mari Lund Arnem
Hanne Lyssand
Kandidatene: Heikki Holmås
Ingunn Gjerstad
Olivia Corso Salles
Pål Yasin Ezzari
Ingvild Reymert
BSG:
Marianne Borgen
SU:
Henriett Røed
Martin Kvalvik
Sekretariat: Ane Fidjestøl
Frederick Alexander Reiersen
Unni Berge
Lena Jensen
Vibeke Mohn Herberg.
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Valgkampgruppen hadde ukentlige møter på Rådhuset før sommeren. På disse møtene var
mediebilde og arbeidet med utspill fast sak. Møtene ble også brukt til å forankre de viktigste
linjene for valgkampen og planlegge hovedtrekkene i arbeidet før valget. Fra begynnelsen av
august til 11. september hadde valgkampgruppen daglige morgenmøter kl. 08:30 på
partikontoret. Unni Berge deltok på partiet sentralt sine morgenmøter i forkant av disse møtene
og kunne ta med seg utspill til oppfølging derfra til Oslo SV.
Valgkampgruppemøtene hadde både et organisatorisk og politisk formål. Faste punkter på
dagsorden var organisering av aktivitetene i valgkampen, presse og de viktigste hendelsene
denne dagen. Gruppen vurderte hver morgen mediebildet med sikte på å komme på, samt
planmessig arbeid for å få på egne utspill.
Sekretariatet
Fra 1. mai bestod fylkessekretariatet av fylkessekretær og en valgkampmedarbeider i 100 %. I
tillegg bidro leder av Oslo SV, som også jobbet som administrasjonsleder ved partikontoret, til
Oslo SVs valgkamp i arbeidstiden.
Fra starten av august var hele sekretariatet samlet i Akersgata 35, bortsett fra Marianne Borgen
og Lena Jensen, som hadde løpende oppgaver på Rådhuset. De deltok imidlertid på
morgenmøtene og ofte også andre planleggingsmøter utover dagen.
Ingunn Gjerstad ble frikjøpt av Handel og kontor til å drive valgkamp på heltid fra 15. juni. Olivia
Salles ble frigitt fra Stortingssekretariatet til å jobbe for Oslo SV i hele valgkampen. Inntil den
siste fasen av valgkampen deltok Vibeke Mohn Herberg på morgenmøtene i valgkampgruppen
og bistod med info- og pressearbeid.
Det at vi hadde sekretariatet og alle de tre toppkandidatene samlet på et sted var til stor fordel
når det gjaldt å samordne løpende aktiviteter og arbeidet med utspill. Dette anbefales å gjenta
ved neste valg.
Ferieavvikling ble ved dette valget koordiner slik at det alltid var én til stede på kontoret.
Lokallagsledermøtet
Det ble avholdt et lokallagsledermøte i oppstarten av valgkampens siste fase. Her ble de
konkrete valgkampplanene både lokalt og sentralt gjennomgått, og lokallagene fikk anledning til
å gi tilbakemeldinger og innspill til Oslo SVs valgkamp.
Det er svært nyttig å samle tillitsvalgte til minst ett slikt møte i løpet av valgkampen. Lokallagene
styrker hverandre ved å dele erfaringer og gode ideer som flere lag kan gjennomføre. Innspill fra
lokallagene kan dessuten føre til justeringer av Oslo SVs prioriteringer – som f. eks at det lages
materiell på saker som seiler opp i løpet av valgkampen.
Fylkesstyret
Fylkesstyret hadde kun ett møte etter sommeren. Dette var et viktig møte da det var behov for å
revurdere strategien vår etter partiledelsens pressekonferanse om kampen mot sperregrensen
og «hjertet på venstresiden»-aksjonen. Som et resultat av dette møte ble det laget en ny
løpeseddel i tråd med partiledelsens budskap. Denne løpeseddelen var svært populær, og ble
delt ut i løpet av kort tid.
Alle medlemmer av fylkesstyret fikk fordelt vakter i valgboden. De som ikke hadde ansvar for
lokallagets valgkamp, stilte opp ved behov på dugnader som: Ringedugnad, listekjøring og
forefallende oppgaver underveis i valgkampen. Alle medlemmene av fylkesstyret gjorde en god
innsats i løpet av valgkampen.
Kandidatene på stortingslisten
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Det er en utfordring å aktivisere flest mulig av kandidatene som har stilt på listen. De har en litt
uklar rolle i en valgkamp, og mange av dem er travle på andre fronter. Likevel er dette viktige
ressurspersoner man kan jobbe enda bedre med å få med tidligere i valgkampen. Man kan for
eksempel kontakte dem tidlig for å kartlegge hva slags aktiviteter de kan tenke seg å bidra med. I
midten av august ble kandidatene innkalt til et møte med fylkesstyret for å fortelle hva de kunne
ta på seg. Det var ikke så stort oppmøte fra listen – men dersom man ser hele valgkampen under
ett har de fleste bidratt i større eller mindre grad. 14 av kandidatene har representert SV i en
eller flere debatter.
Det er naturlig at kandidater som ikke tar gjenvalg har en annen rolle enn de nye som skal
profileres, men likevel burde de være viktige ressurser for oss i valgkampen. Vi er et lite parti
med få kjente fjes, og det er derfor viktig å profilere de kjendisene vi har så godt som mulig. Det
er synd at verken Kristin Halvorsen, Akhtar Chaudhry eller Heidi Sørensen i særlig grad har
deltatt i valgkampen i Oslo. Ved neste valg bør vi diskutere hvordan vi i større grad kan benytte
oss av de samlede resursene både våre gamle og nye kandidater sitter på.
Aktivisme i valgkampen
De fem undergruppene
Før sommeren ble det satt ned fem arbeidsgrupper under valgkampgruppen, i tråd med det som
ble vedtatt i representantskapet. Denne formen for delegering av arbeidsoppgaver viste seg å
være vanskelig å organisere. To av gruppene kom aldri i gang: Events og aksjoner og sivilt
samfunn. Gruppen for mainstream sosiale medier og økonomigruppen hadde kun et par møter.
Det var i realiteten kun valgkampkorpset som fungerte. Det er utfordrende å finne folk som har
tid og er dedikert til å ta på seg oppgaven å lede en slik undergruppe. Flere av lederne trakk seg
underveis, og de fleste som var plukket ut til å sitte som resurspersoner i gruppene hadde
allerede tunge oppgaver i valgkampen. Det er også krevende for dem som sier ja til å sitte i slike
grupper, at mandatet deres var relativt uklart og at de ble satt i gang så kort tid før valgkampen.
Ved neste valg bør vi revurdere denne formen for organisering siden det ikke har vist seg å være
funksjonelt ved de to siste valgene. Det bør også diskuteres hvordan vi i større grad kan ta i bruk
utvalgene våre – og de kompetansemiljøene som allerede finnes i partiet.
Valgkampkorpset
Det ble opprettet et eget valgkampkorps av medlemmer og sympatisører som sa seg villig til å
gjøre en innsats i valgkampen. Etter ringerundene og utsendte verveskjema hadde vi et
valgkampkorps på ca. 450 personer. Korpset ble ledet av Carl Morten Amundsen. Korpset hadde
et lokale vi fikk låne gratis på Sagene.
De aktivistene som hadde meldt seg til tjeneste gjennom å svare på et spørreskjema tilsendt på
e-post, hadde også oppgitt hvilke type oppgaver de var mest interessert i å gjøre. Dette ble brukt
i noen grad når det for eksempel oppstod spesifikke behov for ekstrafolk på formiddagen i
valgboden, publikum til debatter og skriving av leserbrev. Dette kan med fordel utvikles videre
ved neste valg.
Den raskeste responsen fikk vi ved å legge ut en henvendelse på valgkampkorpsets
facebookside. En utfordring med denne form for mobilisering var at det var mye de samme
aktivistene som stilte opp, og at vi ikke i stor nok grad fikk utnyttet hele aktivistmassen.
Kontakt med valgkampkorpset foregikk hovedsakelig på facebook, e-post og sms. Dette fungerte
tilfredsstillende. Alle aktivister ble oppringt i forbindelse med Hjerte på venstresidenarrangementet på Blå, men det kan være en ide å gjennomføre ringerunder til valgkampkorpset i
løpet av valgkampen for å registrere inntrykk og forslag til Oslo SVs valgkamp. Det vil også
medføre et tettere samhold mellom sekretariatet og valgkampkorpset.
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Det anbefales at Oslo SV går i gang med rekruttering av medlemmer til neste valgkamp på et så
tidlig tidspunkt som mulig. Det må også lages et system for å ta vare på aktivistene mellom
valgkampene. Sosiale aktiviteter og invitasjoner til ulike arrangementer er å anbefale.
I tillegg til henvendelser til valgkampkorps om diverse aktiviteter, bidro Oslo SVs nyhetsbrev til
at medlemmer som ikke var påmeldt selve korpset ble med på ulike aktiviteter. Ukebrevet ble
sendt ut en til to ganger i uken under valgkampen.
Aktiviteter og organisatoriske satsinger
Valgboden
Valgboden fra kommunevalget i 2011 ble pusset opp og gjenbrukt. Den er laget, oppbevart og
pusset opp av Bjørn Jørund Blikstad (40831307). Boden er laget av tre og er bokstaver som
staver Oslo. Oppussingen besto av generell oppgradering etter lagring utendørs, maling av S’en
og L/V’en i grønt og rødt.
Valgboden lagres nå på Fjeld Gård, Hobøl i Ås. Kontaktperson: Sveinung Grimsby (95204118),
www.grimsby.no. Den lagres innendørs for 667 kr/pr. mnd. Vi har fått to måneders gratis leie og
totalpris for 2 år er kr. 14.674 som er betalt på forskudd.
Boden ble fraktet til og fra Karl Johan med Transportsentralen. Telefon til transportør:
95172088.
Vi ansatte to personer som valgbodmedarbeidere i 50 % stilling hver. Det fungerte fint at to
personer delte på stillingen, selv om det var noen utfordringer og vi var sene med ansettelsene.
Valgbodmedarbeidere bør være ansatt før sommeren med oppstart når valgboden åpner.
Lokallagene fikk ansvar for å bemanne valgboden to eller tre dager hver avhengig av størrelsen
på laget. Dette gikk greit, til tross for noen problemer med formiddagsvakter for de minste
lagene. Ved neste valg må de lokallagene som skal stå sammen på boden få vite hvor mange som
kommer fra det andre laget – slik at en kan sikre en god nok bemanning.
Stands
Det ble avholdt svært mange stands i løpet av valgkampen. I all hovedsak ble disse gjennomført
av lokallagene. Alle lokallag hadde stands minimum de 4 siste lørdagene, men de fleste lag hadde
langt flere. Grünerløkka SV hadde valgbod på Olaf Ryes plass og Gamle Oslo stod på Grønland
hver dag fra 17. august.
Alle lokallag var påmeldt 12-14 kampanjen, og hadde stands de fire siste lørdagene før valget.
Østensjø og Nordre Aker hadde dessuten søndagsstands i marka flere søndager. De fire
toppkandidatene sørget for at alle lokallag fikk besøk på stands minst en gang i løpet av
valgkampen. Det er utfordrende å få til en slik turné dersom det kun skal gjøres på lørdager, når
det også er mye annet program og debatter. Derfor ble noen av besøkene lagt til søndager og
arrangement på andre ukedager.
Vi hadde også stands i tilknytning til noen debatter og på institusjoner som hadde invitert oss
spesielt til dette.
Listebæring
Det ble laget en googleliste over alle valglokaler i de prioriterte bydelene Sagene, Gamle Oslo,
Grünerløkka, Bjerke, Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. Arbeidet med rekruttering til
dette ble i første omgang delegert til lokallagene, men siden alle medlemmer fikk oppfordringen
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om å gjøre en innsats både på e-post og sms, hadde alle anledning til å sette seg opp på en vakt
direkte i skjemaet. Skjemaet ble administrert fra partikontoret. Over 170 aktivister var ute på
valgdagene. Likevel var det mange av lokalene som ikke ble dekket, særlig i de ytre bydelene.
I tillegg ble flere av de valglokalene som ikke var prioritert dekket opp av lokallagsaktivister
utenfor de prioriterte valgkretsene.
Listebæring er en omdiskutert aktivitet, men ettersom spesielt Høyre og Ap har lange
tradisjoner for dette, har SV valgt å følge opp i våre prioriterte bydeler. Det er i etterkant av
valget rapportert om at listebærere fra andre partier ved noen stemmelokaler stod tett opp til
eller i inngangspartiet til valglokalet – stikk i strid med valgstyrets retningslinjer. Stedvis var
noen av disse listebærerne også «pågående» ved utdeling av sine stemmesedler. Dette er
argumenter for at listebæring bør forbys. Det anbefales derfor at stortingsgruppen fremmer
forslag om en forskrift som forbyr listebæring utenfor valglokale. Dersom dette ikke fører frem
bør arbeidet med listebæring videreføres. Googledoc-løsningen fungerte bra, og de fleste
listebærerne hentet listene selv. Det er likevel viktig å huske på å lage en plan for hvordan
listene skal distribueres til de valglokalene som ligger lengst unna. Det må også bestilles maks
antall lister fra kommunen. Planleggingen og rekrutteringen kom i gang alt for sent (bare noen
dager før valget), og dermed kom vi heller ikke i mål med å dekke alle valglokalene.
Morgenaksjoner
Det ble gjennomført flere morgenaksjoner i regi av lokallagene. Fylkeslaget hadde ingen
aksjoner i sentrum slik som tidligere år, utfra en vurdering av at det er mer effektivt å dele ut
materiell til folk som går på enn de som går av banen. Derimot hadde Heikki en t-baneaksjon
med morgenaksjoner på alle byens T-banestasjoner (se ”Kampanjer”).
Del Godene egnet seg veldig godt til morgenaksjoner. Det at det kom ut hele fem nummer gjorde
det aktuelt å gjenta samme aksjon på de samme stedene.
Kampanjer
Heikkis kampanje #mittsykkelfelt: Heikki hadde en egen sykkelkampanje. Han ba oslosyklister
om å ta bilde av sykkelfelt som er dårlige, farlige eller ikke-eksisterende. Det ble laget en
kampanjeside på hans Facebook-profil med Instagram- og Twitter-feed. Totalt ca 70 bilder kom
inn på Instagram, Twitter og email. Ett bilde ble daglig lagt ut på Heikkis profil. Kampanjen
fungerte godt som en måte å sette sykkelveier på dagsorden, men som some-kampanje var den
nok ikke enkel nok å delta i. Flere reagerte på at sykkel oppleves som en for liten sak i en
stortingsvalgkamp, og i ettertid ser vi at dette var feil bruk av ressurser.
Heikkis t-banekampanje: Heikki besøkte samtlige av Oslos T-banestasjoner gjennom
valgkampen. Bilder av Heikki på alle ble samlet til et album på Facebook. Dette var en god måte å
komme ut til hele byen, og lage en ramme rundt morgenaksjonene. Det er viktig at dette
koordineres godt med lokallagene.
Ingunn deltok som frontfigur i Handel og kontors kampanje mot søndagsåpne butikker og var
svært godt synlig i reklamekampanjer på busser og T-baner, samt film vist på Oslo City. Denne
kampanjen var i sin helhet betalt av HK, men tok opp en viktig kampsak for SV.
Det å ha en kampanje som Oslo SV eller helst en kandidat gjør gjennom større deler av
valgkampen er lurt på grunn av den gjentakende oppmerksomheten rundt samme tema.
Minoritetsvalgkamp
Vi stilte opp på det meste vi ble invitert til av ulike minoritetsorganisasjoner og religiøse
samfunn, og møtte slik mange etniske grupper. Men vi drev i liten grad oppsøkende valgkamp i
minoritetsmiljøene. Både kandidater og enkeltmedlemmer gjorde en kjempeinnsats i enkelte
grupper, og arrangerte for eksempel egne moskeaksjoner. Vi var også mye i kontakt med det
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kurdiske miljøet. Ved høytiden Eid hadde vi egne løpesedler. De ble svært godt mottatt. Noen av
lokallagene hadde også egne aktiviteter rettet mot minoritetsmiljøene i sine bydeler.
Den faglige valgkampen i Oslo SV
Helt siden nominasjonsprosessen var ferdig har kandidatene vært invitert til debattmøter og
andre møter i og med fagbevegelsen for å løfte og drøfte faglige spørsmål og arbeidslivsspørsmål
partiene i mellom. Flere fagforeninger har også kjørt debatter om spørsmål knyttet til sine
kjernesaker. Eksempler er Sykepleierforbundet Oslo som arrangerte bred politisk debatt om
verdighet for ansatte og brukere i sykehussektor og sykehjem, Handel og Kontor i Oslo og
Akershus om åpningstider og arbeidstider, Politiets fellesforbund om arbeidsmuligheter for
nyutdannede politifolk. Fagforeninger og sammenslutninger har også invitert bare de rødgrønne
i ulike varianter for å synliggjøre forskjellene mellom disse. Slike møter har vært arrangert av
blant andre Fagforbundet Oslo, Oslo Sporveisarbeideres forening(OSA) Norsk Nærings- og
nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN) Oslo og Akershus, Oslo Grafiske fagforening, Oslo og
Akershus Handel og Kontor, samt LO i Oslo.
Et eksempel på sterkt faglig engasjement stod Handel og Kontor for. De organiserer en del av de
370 000 som arbeider i varehandelen og en av de store kampsakene til forbundet er kampen
mot søndagsåpne butikker og for at også denne yrkesgruppen skal være omfattet av
arbeidstidsreglene. Den lokale foreningen sammen med region og forbund har brukt midler på
frikjøp av medlemmer i Handel og Kontor som var aktive i valgkampen. For SV gjaldt det Ingunn
Gjerstad i Oslo og Lena Reitan i Buskerud. I tillegg har man i Oslo hatt en kampanje på buss- og
bane mot søndagsåpne butikker der Oslo Aps Inger Helene Vaaten og Ingunn Gjerstad var
profilert. HK laget også en et minutts reklamefilm som gikk et par uker på kino samt utenfor
Oslo City og i sosiale medier. Ikke alle fagforeninger innen privat tjenesteyting deltar i den aktive
valgkampen og en kan spørre seg om vi for framtiden kan være bedre til å utvikle kontakter i
disse miljøene, særlig ovenfor Arbeidsmannsforbundet og Fellesforbundet. Oslo SVs faglige
kandidat har hatt presseutspill og innlegg innen ulike felt fra hjemmeomsorg og transportarbeid
til servering og aupair-ordningen. En lærdom å trekke er at en i vårt tilfelle der første
kandidaten er en profilert utviklingsminister og andrekandidaten ikke fra før har
stortingsrepresentantrolla som «talerstol» kunne ha prøvd flere utspill sammen på
arbeidslivsfeltet og noe mindre «sektordeling» slik vi nå hadde, siden media fungerer slik de
gjør.
LO i Oslo, Fagforbundet og HK har også arrangert morgenaksjoner og delt ut eget materiell
under den intensive valgkampen. Det har vært utdelinger på arbeidsplasser. Sammen med faglig
leder og Audun har vi også hatt en del faglige presseutspill på tampen av valgkampen med
fagforeningsfolk samt et faglig opprop med nær hundre underskrivere i tillitsverv i
fagbevegelsen. At både partileder og andre profilerte kandidater som Karin Andersen bærer
fram arbeidslivsspørsmåla har mye å si. Sosialistisk ungdom har også, både sentralt og i Oslo
vært viktige bidragsytere til å løfte fram arbeidsliv, fagopplæring og relaterte tema. Fylkeslaget
skylder stor takk til de mange faglig aktive som drev aktiv valgkamp for oss fordi en så verdien
av at SV ikke skulle falle ut av stortinget.
Oppsummert kan en si at vi kjempet med ryggen mot veggen etter målinger nede på totallet tre
uker før valgdagen. Den mest ideologiske delen av valgkampen fra venstresiden foregikk etter at
mange hadde forhåndsstemt. Vi venter spent på tallene om velgerbevegelsene. En vinner ikke
valg bare gjennom valgkampen. Det vi vinner på er aktiv alliansepolitikk og tilstedeværelse i de
miljøene som trenger politikken vår og som kan gi oss direkte innspill om hvor skoen trykker og
som føler seg overbevist om at vi også lytter til deres råd. Partiet kan og bør bidra til politisering
av debatten og synliggjøre interessekonflikter også til hverdags og dette blir lettere utenfor
regjeringen. Framover er tett kontakt mellom stortingsgruppen, fylkeslaget, faglig utvalg,
ungdomspartiet og nettverk ut mot de ulike fagforeninger og deres medlemmer på alle nivå
svært viktig å videreutvikle, slik at vår arbeidslivspolitikk framover utøves sammen med dem
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den skal virke for. Privat og kommunal tjenesteytende sektor (sosial dumping/arbeidstid) og
utdanningsgruppene i offentlig sektor (midlertidige tilsettinger og styringssystemer) er blant
kjernegrupper/saker for oss i Oslo.
Dør til dør
Kort tid etter Tøyensatsingen ble offentliggjort i slutten av mai gikk vi dør til dør på Tøyen.
Heikki E. Holmås og Marianne Borgen var med. God stemning, men ikke så mange som møtte
opp. Vi prøvde å mobilisere til Ammerud og Ellingsrudåsen også før sommeren, men det var
vanskelig. Like før valget ble det likevel gått dør til dør på Furuset i regi av Alna SV og på
Ellingsrudåsen som et samarbeid mellom Oslo og Akershus SV.
Alle turene startet med en liten peptalk ved Heikki eller en annen ansvarlig tillitsvalgt. Alle
aktivistene gikk sammen to og to. De som deltok gav tilbakemelding om at de opplevde dør til
dør som en positiv aktivitet.
Det er krevende å mobilisere aktivister til å gå dør til dør. FS og valgkampgruppen vurderte det
derfor slik at vi ikke ville prioritere dette. Så lenge vi er en såpass liten organisasjon, mener vi
dette er en riktig vurdering. Vi får ikke nok igjen for alle timene med arbeid som ligger bak.
SVs valgkampavis Del Godene
Avisen ble svært godt mottatt. Den var lett å dele ut både på morgenaksjoner og stands. Det
framsto som noe annerledes og mer interessant i mylderet av valgkampmateriell. Siden avisa
kom ut 5 ganger i løpet av valgkampen kunne man også stå samme sted og dele ut ulikt materiell
gjennom valgkampen. Vi anbefaler at sentralt fortsetter med avisa ved neste valgkamp.
Forutsetningen for at Del Godene skulle være et effektivt virkemiddel i valgkampen var at vi
lyktes med å verve abonnenter til avisa. Det tok for langt tid før man fikk på plass et fungerende
system for registrering av abonnenter, og for mange som hadde vervet seg opplevde at de ikke
fikk avisa i posten. Dette rotet påvirket også medlemmers vilje til å fortsette å verve. Et
fungerende abonnentsystem må på plass dersom man skal fortsette med avisa.
Oslo SV og Oslo SU mobiliserte til ringedugnad de siste fire dagene før valgdagen. Ringingen
foregikk på partikontoret og ble organisert av partiet sentralt. Over 3000 personer ble oppringt
disse dagene og vi sikret oss 1.348 SV-stemmer (av disse var ca. 800 folk som tidligere hadde
tvilt på om de skulle stemme SV). Dette var en veldig effektiv måte å møte velgere på de siste
dagene før valget. Oslo SV klarte ikke å mobilisere nok ringere, så dette bør vi jobbe mer med
ved neste valgkamp.
Arrangementer i valgkampen
Oslo SV arrangerte et par arrangementer i valgkampen, men konsentrerte seg i hovedsak om å
ha stands og delta på arrangementer i regi av andre.
Oslo SVs kick-off-fest for valgkampen, på Gaasa
Oslo SV inviterte alle som ville være aktive i valgkampen til en uformell kick-off-fest på Gaasa.
Toppkandidatene var til stede, og det var godt oppmøte. Lokalet var ikke veldig godt egnet, og
personalet ikke veldig positive til at vi var der. Det kunne også med fordel vært et mer organisert
program, slik at det ville vært lettere for aktivister som ikke kjente så mange fra før.
Valgkampmønstring: Med hjertet på venstresida
Etter flere dårlige målinger ble det bestemt å sette inn et ekstra gir, og arrangere en stor
valgkampmønstring for SV-aktivister og -venner. Det var musikalske innslag fra tre artister,
appeller fra alle ministrene i tillegg til Audun, og platesnurring av DJ Bård Vegar Solhjell.
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Arrangementet ble betalt av sentralt. Dette var en utrolig bra kveld med høy følelse av samhold
og av å være med på noe stort. Ca. 500 stykker deltok. Noe liknende anbefales å gjøres igjen
neste valgkamp, for eksempel i forbindelse med valgkampåpningen.
Jonas Sjöstedt på besøk
Jonas Sjöstedt, leder av Vänsterpartiet i Sverige, besøkte Oslo i forbindelse med en reise til Vest
Agder SV. Han hadde et lunsjmøte med SVs infosjef Tone Foss Aspevoll sammen med en
delegasjon fra Vänsterpartiet, var med på et presseutspill med Heikki og holdt en appell på
valgboden.
Deltakelse på debatter og møter
Oslo SVs fylkessekretær hadde ansvaret for alle invitasjoner som kom til Oslo SV. Dette var et
ganske tidkrevende arbeid, som det er viktig å følge opp kontinuerlig. Tett kontakt med de som
håndterte invitasjoner sentralt for andre SV-representanter, samt direkte ansvar for kalenderne
til både Heikki Holmås og Ingunn Gjerstad var avgjørende for å ha oversikt over alle
arrangementene.
Det er viktig at man tar fortløpende prioriteringer av debatter for å skjerme toppkandidatene
mot useriøse eller dårlig organiserte arrangement. De fire første kandidatene hadde veldig
mange debatter, fremfor alt Ingunn Gjerstad og Olivia Salles. Men flere i fylkesstyret,
bystyregruppen og kandidater lengre ned på listen gjorde også en god innsats.
Oversikt over hvilke debatter vi deltok på vil legges ved som et eget vedlegg når dette er klart.
SV-bussen i Oslo
Siste lørdag før valget kom SV-bussen til Oslo. Vi hadde mange ulike arrangementer, og de fleste
var vellykka. Lydutstyr til Youngstorget og Med hjertet på venstresida på Blå ble leid av
Supersonic (tel 908 05 080) ved regjeringskvartalet, ikke særlig dyrt og svært god hjelp.
Program:
 Rikshospitalet: Morgenaksjon for helsepersonell med Heikki og Ingunn.
 Oslo S: Løpeseddelaksjon med Heikki og Ingunn.
 Furuset aktivitetshus: Frokost for felles fritid med Handel og Kontor.
 Grønland Torg: Stand og barneaktiviteter. Audun og Kristin overrakk solsikke til
Tøyenaksjonen.
 Linderud Senter: Heikki holdt appell.
 Rustasaga i Østensjø: Østmarka aksjon med solsikke til Østmarkas venner og Hans Petter
Aas.
 Manglerud senter: Appell ved Kristin.
 Sofienbergparken: Familiearrangement med hoppeslott. Natur og ungdom hadde
Lofoten, Vesterålen og Senja-aksjon. Kristin holdt appell.
 Youngstorget: Buss-nach med musikk og sofaer. Bandet Sam’s Shirt spilte og CharterSvein sofasnakka med Heikki og Kristin.
 Kulturhuset, Youngstorget: Quiz med Kristin. Visning av valgkampens siste
partilederdebatt på storskjerm.
I de to siste valgkampene har SV samlet alle de sentrale politikerne på en buss som kjører en
turné fra Alta til Oslo – 23 dager i den mest hektiske fasen av valgkampen: 16. august til 7.
september. Oslo fikk lite igjen fra bussprosjektet, da den siste lørdagen før valget er en vanskelig
dag å få presseoppslag på. Opplegget på Grønland torg ble dekket av NRK TV og TV2 – men
hadde bussturen i Oslo falt på en ukedag ville vi også hatt mulighet til å komme på med utspill
både fra Furuset, Rustadsaga og Sofienbergparken.
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Det er også en vurdering om SV bør bruke så mye ressurser på å reise rundt til små steder i
distriktene, når det er i de store byene SV-stemmene faktisk er. Intern organisasjonsbygging bør
legges utenom den mest intense delen av valgkampen.
Valgsendingsvake
I dette valget arrangerte vi bare én samling på Kulturhuset under TV2s partilederdebatt kvelden
før den første valgdagen, i forbindelse med at SV-bussen var i Oslo. Dette var blant annet fordi de
fleste TV-debattene krevde mobilisering av publikum til salen fra SV. Det anbefales å ha flere
slike samlinger neste valgkamp. Det er viktig å ha sosiale møteplasser for aktivistene i
valgkampen.
Valgvake
SV sentralt arrangerte valgvake på Rockefeller.
Materiell
Oslo SV baserte seg på én egen løpeseddel, i tillegg til løpesedler laget til enkeltsaker og ellers
det SV sentralt produserte. Osloløpeseddelen var svært enkel med bilder av topp 4 og korte sitat
om hvert område. Det var nok i overkant minimalistisk. Løpeseddelen ble trykket de par siste
ukene i juli. Arbeidet bør starte i midten av juni. Oslo SV brukte trykkeriet Prinfo Unique. Det var
store prisforskjeller på trykkeriene. En omfattende innhenting av tilbud anbefales.
Enkeltsaksløpesedlene er veldig lurt å lage. Annet materiell ble produsert av sentralt, som
ballonger, karameller etc.
Oslo SVs løpeseddel
Arbeidsprogram i avisformat
Løpeseddel: Hva er viktigst for deg?
Valghefte: Miniprogram
Løpeseddel: Det er nå det gjelder
Løpeseddel: Oversatt
Hovedløpeseddel Engelsk
Hovedløpeseddel Arabisk
Hovedløpeseddel Nord-Samisk
Hovedløpeseddel Somalisk
Hovedløpeseddel Tamil
Hovedløpeseddel Urdu
Hovedløpeseddel Vietnamesisk
Hovedløpeseddel Kurdisk-Sorani
Hovedløpeseddel Persisk-Farsi
Hovedløpeseddel Fransk
Hovedløpeseddel Bosnisk
Hovedløpeseddel Tyrkisk
Løpeseddel: Her kan du forhåndsstemme
Kort: Nei til OL
Plakater med Heikki
Plakat - SV har levert
Ballonger
SV-buttons
Karamaller
Pappkopper
SV-telt
T-skjorter

120.000 (vi hadde ca. 25.000 til overs)
700
26.000
12.000 (vi hadde ca. 4.000 til overs)
5.000
200
700
200
700
400
700
200
400
400
200
200
200
2.000
2.000
50
2
1.050
400
55 kg.
6.800
1
15
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Løpesedlene ble brukt til morgenaksjonene i tillegg til utdeling på valgboden. Valgheftet var
veldig populært. Osloløpeseddelen var ikke informativ nok til å deles ut alene, og fungerte
hovedsakelig som en presentasjon av kandidatene. Det var liten interesse for de oversatte
løpesedlene. I løpet av valgkampen gikk lageret tomt for flere av løpesedlene, og det var
perioder der vi hadde lite materiell å dele ut i påvente av nytt opptrykk. Det var imidlertid alltid
rikelig med Del Godene.
Det er viktig at hele partinavnet vårt er gjengitt på materiellet vi deler ut, slik at vi unngår
misforståelser på valgdagen. Det er noen velgere som ikke kobler «SV» til stemmeseddelen som
kun er merket «Sosialistisk Venstreparti». En alternativ løsning er å tillate partilogo på
stemmesedlene.
Til neste valg kan man også vurdere å lage forskjellig utforming på de nye løpesedlene som
produseres underveis i valgkampen, slik at folk ikke tror de har fått det vi deler ut før.
Annonsering og reklame
Tre annonser i Akers Avis Groruddalen. En halvside i Dagsavisen. En helside, og tre-fire andre
annonser i Klassekampen. Annonsene i Klassekampen ble koordinert av sentralt. I tillegg hadde
vi etter en pengegave annonser bakpå 25 busser og på skjermene i rulletrappa på Stortinget Tbanestasjon den siste uka før valget.
Det var helt nødvendig at noen i valgkampgruppa kan Adobe Illustrator e.l. for å utvikle
annonser og annet infomateriale til nettsider, facebook etc.
Presse
Kampen for å få plass i mediene i en valgkamp er hard. Men likevel kom vi på med både store og
små saker. Før august jobbet valgkampmedarbeider med presse. Fra august, da alle ble
samlokalisert på partikontoret, hadde Unni Berge hovedansvaret for Heikkis pressearbeid.
Faglig utvalg og sekretariatet jobbet med Ingunn Gjerstad, i tillegg til at hun gjorde mye av
jobben selv. Ingunn fikk også hjelp til pressearbeid fra Geirmund Jor.
Oslo SV åpnet sin valgkamp mandag 12. august. Pressen var invitert og budskapet var Oslo SVs
hovedsaker, med et spesielt fokus på kollektivtransport og sykkelveier. Ca. 50 aktivister møtte
opp med sykkel og regnponcho. Vi fikk god dekning på Østlandssendingen og i Dagsavisen.
Aksjonen var svært vellykket. Men det var risikabelt å legge opp til et pressestunt så kort tid
etter at valgboden skulle være på plass. Denne gangen gikk det på hengende håret.
Oslo SV fikk til dels mye god oppmerksomhet i lokale medier i valgkampen. Kandidatene og
andre i Oslo SV var til stede i de fleste utgivelsene av lokalavisene i de prioriterte områdene den
siste måneden før valget.
Totalt hadde Oslo SVs kandidater og tillitsvalgte i overkant av 500 oppslag i løpet av
valgkampen, og nærmere 1300 inkludert Tøyensaker i mai (tall fra Intermedium).
Ved tidligere valg har vi laget lange utspillsplaner med mange forskjellige forslag til saker å
komme på med i pressen. I år valgte vi heller å konsentrere oss om de beste ideene – knyttet til
de fire prioriterte hovedsakene, og heller jobbe med ulike vinklinger og bakgrunnstall for å gjøre
dette best mulig. Utspillslisten ble løpende justert. Etter å ha opplevd problemer med å få på de
planlagte hovedsakene våre, samt økt konkurranse på spesielt miljøsaker, burde vi satset på å få
frem de sakene som er unike for SV.
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Til tross for iherdig innsats viste det seg å være vanskelig for våre kandidater å komme på med
saker knyttet til bolig og skole. Derimot var det svært lett å komme på da Heikki gikk til angrep
på Frp’s asylpolitikk. Heikki og Ingunn hadde gode oppslag på sine respektive profilsaker:
Sykkel/T-bane og arbeidsliv. På disse områdene jobbet kandidatene selv med å bygge opp
aktiviteter rundt sakene og møtte mye folk. Ingunn brukte arbeidsplassbesøk til å jobbe frem
medieoppslag og innlegg, og Heikki tilsvarende gjennom sin T-bane og sykkelkampanje. En
årsak til at vi ikke kom på med de planlagte utspillene på bolig og skole kan være at vi ikke
hadde bygget opp sakene tidligere og forberedt dem godt nok på forhånd.
Internett og sosiale medier
Oslo SVs nettsider: Vi la for det meste ut presseklipp på våre sider. Nettsidene ble oppdatert et
par ganger i uka gjennom hele valgkampen.
Blogg: Vi hadde en egen blogg: www.blogg.oslosv.no. Planen var regelmessige blogginnlegg fra
ulike SVere for å aktivere mange, og nå ut til de som gjerne leser innlegg fra bekjente, men ikke
leser saker fra partiet. Alle kandidater, FS og bystyregruppa ble oppfordret til å skrive og satt
opp på en plan på forsommeren. Etter valgkampens start i august ble det vanskelig å følge opp
skribentene. Mellom juni og september ble det lagt ut drøyt 20 poster og vi hadde ca. 2000 besøk
på sida. Dette må altså følges tett opp før august. En idé er å samle inn en del blogginnlegg som
kan postes gjennom valgkampen.
Kalender: Vi opererte tidvis med to kalendere. En på nettsidene, men i tillegg hadde vi den åpne
google-kalenderen på bloggen. Google-bloggen er mye enklere å bruke enn nettsidens, men det
er tungvint å holde 2 oppdatert.
Facebook: I juni hadde vi en kampanje for å få flere til å like Oslo SV på Facebook. Det var ikke
veldig effektfullt, og det anbefales å heller promotere Facebook-siden på vanlig måte i tillegg til
enkelte statuser. Heikki Holmås hadde sin egen side fra før med ca. 7000 likere. Andrekandidat
Ingunn Gjerstad fikk etablert en egen like-side i juni og endte til slutt opp med 480 likere.
Personlige sider er mer populære enn Oslo SVs. Men det er enklest når kandidaten er kjendis.
Oppbyggingen av en ny side, som Ingunns, tar tid, og det er muligens like greit å være offensiv
med sin private side, men dette må kandidaten være komfortabel med. Promotering av sider og
innlegg på Facebook er relativt billig og en svært god måte å nå ut til folk på, og bør prioriteres.
Facebook-gruppa ”Oslo SVs valgkampkorps” var det mest effektive verktøyet å samle og
informere valgkampkorpset på.
Twitter: Oslo SVs konto ble brukt en del til å lenke til nettsaker, men ikke veldig mye. Den blei
liten grad brukt til debatt. Heikki brukte sin egen konto gjennom hele valgkampen.
Instagram: Kontoen ble opprettet i juni og ble brukt på en uformell måte. Fikk til slutt ca 100
følgere. Morsom måte å nå ut på.
Brevutsending
Det ble gjennomført en brevutsending i forkant av valgkampen til alle uten gyldig e-post i Oslo
SV. Der vi informerte om sommerfestivalen, valgkampåpningen, muligheten til å støtte SV
økonomisk og ba folk melde seg til tjeneste. Slike brevsendinger er svært kostbart, så den øvrige
kommunikasjonen med medlemmene i valgkampen begrenset seg til e-post og sms.
Oslo SU
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Vi hadde et godt samarbeid med Oslo SU i denne valgkampen. Oslo SU var representert med
minst en av valgkampsekretærene på de daglige morgenmøtene. Oslo SU tok ansvar for alle
skoledebattene og valgtorgene, bortsett fra Bjørnholt skole som hadde et eget opplegg. SVs 4.
kandidat Pål Yasin Ezzari ble mye brukt som skoledebattant, både i Oslo og resten av landet.
Oslo SU hadde ansvaret for valgboden tre ganger. Dette var i helgene – noe som passet dem
veldig bra. SU mobiliserte også til andre stands og aksjoner ved behov, og stilte sterkt opp når
det var ringedugnad på kontoret.
Vi kan bli bedre på å gjøre presseutspill og aksjoner sammen med SU.
Oslo SUs valgkamprapport ligger vedlagt.
Aktiviteter før sommeren 2013
Kampanjeuke
I slutten av april hadde vi en 10 dagers kampanje som startet på den store valgkampkonferansen
på Håndverkeren og endte på 1. mai. Alle lokallag hadde aktiviteter som stands, åpne møter,
presseutspill og morgenaksjoner.
Ringedugnad
Det var et nasjonalt mål i SV å ringe samtlige medlemmer i SV. Denne jobben ble i hovedsak
utført av lokallagene. Det var ikke alle lokallag som kom gjennom ringerunden. I slike tilfeller
burde fylkesstyret tatt grep og ringt de gjenværende medlemmene. Det nye ringesystemet
fungerte ikke slik vi hadde håpet. Det var lite oppfølging underveis, flere tekniske feil og det viste
seg å være vanskelig å hente ut svar fra systemet. Dette systemet er bygget på en god ide, men
må både forenkles og forbedres til neste gang.
Markering av 1. mai
Heikki Holmås var en av hovedtalerne på Youngstorget i år, sammen med Jens Stoltenberg og
Bjørnar Moxnes. Det var stor oppslutning om SVs seksjon i toget. SV gikk under følgende paroler:






Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Rett til hele og faste stillinger
Billigere boliger. Sosial boligbygging nå!
Solidaritet med palestinerne. Boikott Israel.
Flere lærere i Osloskolen nå

Oslo SV arrangerte 1. mai-kalas på Gaasa. Arrangementet i bakgården var meget vellykket og
godt besøkt. Det ble holdt appeller ved Heikki Holmås, Nora Fjelddalen og Henriett Røed. I tillegg
var det et eget opplegg for barna og underholdning.
Valgkampstrategiseminar
Seminaret ble holdt 1. juni. Alle tillitsvalgte i Oslo SV ble invitert. Store deler av arrangementet
ble brukt til å diskutere Tøyenavtalen, og programmet ble derfor svært endret kort tid i forkant.
Det anbefales at forberedelsene til et slikt seminar starter tidligere og at det blir mer håndfaste
ting som blir presentert. De aller fleste lokallagene var representert, men oppmøtet fra FS var for
dårlig. Det er viktig med en slik samling før sommeren for å få satt i gang lokallagenes
valgkampforberedelser, men programmet bør være mer konkret og rettet mot valgkamp.
Verdens miljødag 5. juni
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Miljøgruppa hadde leserinnlegg og aksjoner med T-baneskilt der vi ønsker nye t-banestopp i
Oslo.
Skeive dager
Oslo SV deltok i paraden og på stand på Skeive dager. Dette var i samarbeid med SVs LHBTnettverk. SV hadde som vanlig den største partiseksjonen i paraden. Heikki gikk fremst sammen
med byrådslederen og kulturministeren.
Skoleringsarbeidet
Oslo SV gjennomførte et skoleringsarbeid på de fire hovedsakene i forkant og under valgkampen
i samarbeid med Akershus SV. Vi var heldig å få gode innledere: Kristin Halvorsen på skole, Bård
Vegar Solhjell på miljø, Heikki Holmås på bolig og Ingunn Gjerstad på arbeidsliv. Men oppmøtet
var til dels katastrofalt på alle møtene bortsett fra det Kristin Halvorsen innledet på.
På den regionale valgkampkonferansen i slutten av april møtte det opp ca. 100 personer fra
Oslo. Det er mulig at det er noe av forklaringen på at det ikke kom flere på de senere
skoleringene. Et forslag til hvordan vi skal endre denne negative trenden er å kalle møtene for
noe helt annet enn «skolering».
Grünerløkka og Sagene SV hadde et praktisk skoleringskurs i hvordan stå på stand og SVs
hovedsaker. Dette ble hele valgkampkorpset invitert til.
Guri Oftstad Varpe hold et eget kurs for kandidatene.
Regnskap
Oslo SV budsjetterte med 650.000,- til valgkampen. Regnskapet viser at vi klarte å holde oss
innenfor rammen:

Budsjett
Personalkostnader
Lønn valgkampsekr 80 % og valgbodansv.
Andre div kostnader (honorar)
Valgbod
Frakt frem og tilbake
Diverse kostnader knyttet til oppsett
Oppussing / vedlikehold
Driftskostnader
Materiell
Materiell fra sentralt
Eget materiell
Fotografering
Plakater
Ideer/behov i valgkampen
Arrangementer
Valgkampåpning
Valgvake
Møter (skolering)

205 000
160 000
10 000
110 000
30 000
10 000
40 000
30 000
125 000
20 000
30 000
10 000
5 000
40 000
62 500
10 000
7 500
5 000

Regnskap
165 114
164 577
537
62 796
14 028
1 000
35 785
11 983
130 184
67 100
38 440
12 270
7 806
4 568
48 554
3 085
9 330
5650

Differanse
39 886
-4 577
9 463
47 204
15 972
9 000
4 215
18 017
-5 184
-47 100
-8 440
-2 270
-2 806
35 432
13 946
6 915
-1 830
-650
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Diverse arrangementer
Interne arrangementer
Dør til dør arbeidet
Annonsering
Diverse
Valgkampgruppe – drift
Støtte til lokallag
Uforutsett (reserve)
SUM

30 000
10 000
12 500
70 000
95 000
10 000
25 000
60 000
650 000

30 489
0
0
140 617
36 682
3 590
0
33 092
583 947

-489
10 000
12 500
-70 617
58 318
6 410
25 000
26 908
66 053

Oslo SV har fått betydelig støtte fra sentralt ved dette valget, som resultat av et bevisst ønske om
å prioritere de store byene. Nora Fjelddalen, Olivia Salles og Frederick Reiersen har vært delvis
betalt av sentralt. Det store arrangementet på Blå, Hjertet på venstretiden, ble betalt av sentralt.
SV betalte også innstikk av Del godene i et nummer av Aftenposten og en rekke annonser i
Klassekampen.
Resultater
SV fikk 6,3 % av stemmene i Oslo. Dette tilsvarer en nedgang på 4 % fra valget i 2009 – men
identisk med SVs valgresultat i Oslo ved kommunevalget 2011.
Valgkrets
Alna
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø

Prosent på bydel
5,6
5,3
5,1
11,7
4,8
11,2
7,4
4,0
10,7
8,3
4,0
6,8
4,1
3,8
6,3

Oslo
6,3
Osloresultat fordelt på alle partier 1973 – 2013:
Årstall
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001

Oppmøte
80,3
65,1
77,4
58,7
78,4
61,8
75,6

SV
6,3
6,3
10,3
10,4
13,4
20,3
16,9

Rødt
3,2
3,6
4,0
5,1
3,0
3,1
3,0

Ap
30,4
33,2
35,0
30,0
31,5
25,2
22,4

V
8,2
8,2
6,4
8,6
9,3
4,2
5,9

Sp
0,9
0,5
1,0
0,8
1,1
0,7

Krf
2,8
2,4
2,7
3,1
3,6
3,0
6,1

H
29,8
35,8
21,7
25,3
19,8
25,0
29,1

Frp
11,7
7,0
17,6
14,4
17,3
16,5
13,0

Mdg
5,6
2,5
?
?
?
?
?

DLF NKP
-
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1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973

63,3
79,2
70,0
77,8
71,0
84,9
73,9
85,8
76,9
85,5
78,5
84,5
75,9
82,2

12,5
8,8
7,5
7,2
14,4
11,6
6,8
7,0
6,7
6,7
5,6
5,7
6,3
13,5

?
4,0
0,5
5,1
4,1
3,0
1,7
2,7
1,7
1,8
1,5
1,3
0,9

?
33,4
31,0
36,6
30,3
29,8
30,9
34,0
34,8
33,0
33,5
40,0
37,7
33,6

?
4,2
3,7
3,4
1,5
2,7
0,0
2,8
2,9
2,8
3,5
2,4
2,1

?
1,3
1,5
4,4
2,2
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,8
0,0
1,6

?
6,8
3,7
3,6
3,5
3,8
3,7
4,0
4,4
4,8
5,4
0,0
7,3

?
21,7
25,9
27,4
31,4
31,9
32,1
43,0
37,2
42,4
43,3
39,0
39,5

?
17,9
20,2
8,3
8,8
15,0
18,4
5,1
9,5
7,0
4,6
2,0
0,0

?
0,4
0,5
0,2
?
0,6
-

0,8
0,5
0,3
0,8
0,0
1,2

0,2
0,4
0,4
0,5
0,4
-

* Navnene blir ikke korrekte hele veien siden partiene har byttet navn for eksempel Frp/ALP, SF/SV

Skolevalget
SV fikk 5,1 % nasjonalt, og 6,5 % av stemmene ved skolevalget i Oslo. Dette er en nedgang på 3
% fra valget i 2009, men en framgang på 1,4 % fra 2011-valget.
Lokallagenes valgkamp
Alle lokallag har utarbeidet egne valgkamprapporter. Det har vært svært god aktivitet i
lokallagene og de er hovedsakelig fornøyde med gjennomføringen av valget i Oslo.
Følgende innspill kom inn på et evalueringsmøte med lokallagslederne 19. september:













Problemet er at folk ikke oppfatter oss som et reelt alternativ til våre store
konkurrenter: Arbeiderpartiet og Miljøpartiet.
Det holder ikke med sykkelveier. Sykkel har vært en for liten konfliktsak
Vi må få frem SVs systemkritikk på en bedre måte. Det var de røde velgerne som reddet
oss på slutten.
Sofaen er hovedmotstanderen vår på østkanten. Burde gjort en større innsats tidligere f.
eks mot minoritetsvelgerne. Dette må vi sette i gang nå.
Vi snakker ikke lenger med, til og om de menneskene som bør stemme SV.
Nedgangen skjedde for to år siden. Lokalt går SV frem der det bor middelklassevelgere –
ikke innvandrere og arbeiderklasse.
De store byene bør prioriteres i mye større grad av partiet. Buss i grisgrendte strøk gir
ikke stemmer, selv om det fungerer godt som et organisasjonsbyggingsprosjekt.
Det var Oslo og Bergen som reddet SV. Til tross for at vi i Oslo ikke fikk den ene saken vi
sloss for på LM: T-banetunell.
Veldig mye aktivitet i lokallagene i hele Oslo.
Viktig med god kommunikasjon med den i lokallaget som skal motta informasjon fra
Oslo sentralt hvis dette ikke er lokallagslederen.
Oslolaget er ikke organisatorisk svakt. Men resultatet står ikke i forhold til dette.
SV sentralt har ikke gjort en god prioriteringsjobb på saker vi ville profilere i forkant av
valget. Dette resulterte i at vi ikke har hatt noen tydelige saker nasjonalt. Vi vinner ikke
nye velgere på at vi har reddet Lofoten.
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Vi har stor kred i forskjellige minoritetsgrupper, men det er Ap som mobiliserer npå
valgdagen. Vi trenger å finne folk i forskjellige miljøer og bygge dem opp i partiet slik at
de kan drive valgkamp internt i sitt miljø.
SV har ikke er ikke så tydelig i utenrikspolitikken som vi har vært før. Nei til Atomvåpen
er fremdeles en god sak.
Vi har ført en bra valgkamp i Oslo. Del godene fungerte kjempebra. Hjertet på
venstresiden fungerte også.
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Vedlegg 1 - Oslo SVs valgkampplan vedtatt av Representantskapet 12.2.2013.
Oslo SVs valgkamplan for stortingsvalget 2013
1. Innledning
Fylkesstyret i Oslo SV oppnevnte i august 2012 ei arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide
en strategi for stortingsvalget 2013. Gruppa har bestått av følgende:
 Per Østvold, FS, leder
 Rolf Vestvik, FS
 Lena Jensen, bystyregruppa
 Henriett Rød, SU
 Bjarne Kristoffersen
 Olivia Corso Salles
 Kristian Fjellanger
 Trine Dønhaug
Gruppa avsluttet sitt arbeid 28. november 2012, og legger med dette dokumentet fram sin
innstilling.
2. Målsetninger for valget
Det overordnede målet for Oslo SV for stortingsvalget er:
Å sikre at Oslo SV får 2 representanter på Stortinget og at SV fortsetter i regjering.
Alle aktiviteter i forbindelse med valgkampen 2013 skal ha dette som sin eneste overordnede
målsetning og utelukkende jobbe for å oppfylle denne målsetningen.
I tillegg har valgkampen følgende del-målsetninger i prioritert rekkefølge:
1. Styrke og øke det organisatoriske arbeidet og aktivitetene i Oslo SV
2. Øke Oslo SVs medlemstall med 5 %.
Gjennom hele valgkampen skal partiet forsøke å oppnå både hovedmålsettingen og delmålsetningene, men dersom ressursene ikke strekker til, skal valgkampen føres etter
ovennevnte prioriteringer.
3. Analyse og bakgrunnsinformasjon
Analyse
SV har ikke den ønskede oppslutning, men ved å gjennomføre en god valgkamp kan bildet snu
seg. Sentrale elementer i arbeidet med å øke partiets oppslutning vil være:
 SV må i enda større grad kommunisere sin egen politikk og i større grad få frem de negative
konsekvensene av høyre-politikken.
 Kandidatene til SV må kommunisere med viktige velgergrupper, herunder fagbevegelse,
kulturliv, miljøbevegelse, innvandrerorganisasjoner, etc.
 SV er et klart alternativ til venstre for AP, med større visjoner for samfunnsendring og bedre
alternativer. Dette må kommuniseres tydeligere.
 SV må bli flinkere til å ta eierskap til de gode resultatene som oppnås i regjering.
 SV må velge gode og enkle kommuniserbare valgsaker.
 SV må i større grad bygge opp saker over lang tid slik at det er trygghet for argumentene i
partiet, samt velge verdiladede saker der konflikten med høyresiden er tydelig.
 SV må vinne tilbake ungdommen.
Noen hovedtall
Ser man på de siste års valg for SV er trenden nedadgående.
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På landsplan har de siste resultatene vært:
8,8 % i 2005
6,5 % i 2007
6,2 % i 2009
4,1 % i 2011

I Oslo har oppslutningen vært:
13,4 % i 2005
10,6 % i 2007
10,3 % i 2009
6,3 % i 2011

SV fikk 9,5 % av stemmene ved skolevalget i Oslo. Dette er en nedgang på 3,3 % fra valget i 2007
og 12,1 % fra valget i 2005.
4. Oslo SVs budskap og saker i valgkampen 2013
Det er for tidlig å avgjøre nå hvilket budskap SV skal kjøre på i 2013, men hovedbudskapet må
enten ligge innenfor det som er SVs kjerneområder (miljø, rettferdig fordeling, etc) eller bygges
opp som en kampanje som fokuserer på endring.
Målet må være å få frem at SV er partiet som alltid tar kampen for de som trenger det mest
(verner tryggheten i velferdsstaten, sikrer anstendighet for syke og fattige, har en raus
ruspolitikk, vil ikke forby folk å be om hjelp). SV er partiet som løser bekymringer og problemer
i hverdagen til folk (samferdsel, barnehager, skoler). SV er partiet som vil sikre deg en trygg
arbeidsdag (særlig ansatte i offentlige tjenester som risikerer konkurranseutsetting og dumping
av lønn).
Videre må SV skape seg en selvstendig rolle. Vi skal ha en klar konfliktlinje mot høyresidens
politikk. Vi må markere tydelig viktige forskjeller til Arbeiderpartiet. Det nærmer seg valg nå. Da
begynner Ap å bruke mer radikal retorikk, men politikken er den samme som vanlig. Skal folk få
faktisk rød og grønn politikk, er SV det beste alternativet.
Saker fra Oslo
Stortingsvalget 2012 blir i hovedsak et regjeringsvalg der de sentrale nasjonale saker vil
dominere dagsorden. Oslo SVs rolle er derfor å få frem gode eksempler fra Oslo på hvordan en
politikk tuftet på Høyre og Frps program vil bli. Viktige saker fra Oslo må opp på nasjonalt nivå.
Prioriterte saker fra SV bør være:
 God skole, trygge barnehager, med nok ansatte
 Innsats mot fattigdom, bedre fordeling og bolig til alle
 God kollektivtrafikk fremfor kø og kaos
 Arbeidsliv
Målgrupper for Oslo SVs valgkampanje
I forbindelse utarbeidelsen av budskapet skal det også tas en grundig vurdering av om SV skal
utpeke enkelte målgrupper for sin valgkamp og hvem dette skal være. Oslo SV vil trenge omlag
60 000 stemmer for å vinne to mandater. En segmentering av befolkningen, med utvelgelse av
spesielle målgrupper, spesielt basert på geografi, kan være nyttig. Valgkampledelsen må
vurdere dette i sitt arbeid.
5. Metoder / søyler i valgkamparbeidet i 2013
Oslo SVs valgkamp skal i 2013 fokuseres rundt et sett med metoder eller søyler som er kjernen i
valgkamparbeidet. Disse metodene / søylene er som følger:
1. Mainstream og sosiale media
Der er media som er viktigste budskapskanal ut til velgerne. Aktiv bruk av media der SV får
presentert seg selv som et attraktivt parti er derfor første og mest prioriterte metode.
Sosiale medier og spesielt Facebook vil være en viktig kanal for å mobilisere medlemmer og
aktivister til aktivitet i valgkampen, men også nye velgere og da spesielt nettverket til
aktivistene. Sosiale medier skal inngå i Oslo SVs mobiliserings, medie- og kampanjestrategi.
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Oslo SV skal prioritere Oslo SVs og toppkandidatens facebooksider. Frem til valget skal sidene
bygge følgermasse. Det skal være et mål at alle medlemmer følger sidene. For å bygge sidene
skal de brukes aktivt, lenke til hverandre og sponses.
2. Dør til dør
Oslo SV har de siste valgkampene gjennomført dør-til-dør aksjoner med varierende oppslutning
fra medlemmene. Slike aksjoner er ressurskrevende og må målrettes nøye for å bli vellykket.
Alternativet er løpeseddelutdelinger ved trafikknutepunkter og på andre steder hvor mye folk
møtes. Valgkampledelsen må vurdere hva som er en hensiktsmessig bruk av ressurser.
3. Medlemsaktivitet (Styrke lokallagenes valginnsats / valgkampkorps)
Det har de siste år vært svært varierende aktivitet hos lokallagene hva gjelder
valgkampaktiviteter. Enkelte lokallag har gjort en fantastisk jobb med egne stands og
arrangementer i bydelene, god lokal mediedekning og profesjonelt gjennomførte kampanjer. I
andre lokallag har aktivitetene vært nærmest lik null.
Oslo SV skal i valgkampen 2013 satse betydelige ressurser på aktiv bruk av lokallagene, og hvert
lokallag skal istandsettes til å gjennomføre en selvstendig valgkamp som et minimum skal bestå
av:
 Utspill i lokalmedia. Målet må være å komme på i hvert nummer.
 Aktiv valgbod ett sted i bydelen hver lørdag siste måned før valget
 Ett større arrangement i lokalmiljøet
 Avgivelse av personer til sentral valgkampbod og andre events i regi av Oslo SV
 Aktiv bruk av sosiale medier lokalt
 Ha som mål å ringe alle medlemmer før sommeren og invitere dem til å være med i
valgkampen.
I tillegg hadde man i 2009 en viss suksess med etableringen av et eget valgkampkorps som
bestod av ca. 200 enkeltmedlemmer som sa seg villig til å gjøre en innsats. Denne
organisasjonsformen videreføres i 2013.
4. Sivilt samfunn
All valgforskning viser at man vinner valg dersom man klarer å bygge opp en bevegelse som er
større enn partiet selv. Det vil si at dersom SV skal vinne Oslovalget, må man ha med seg
betydelige, sterke og aktive institusjoner og organisasjoner utenfor partiene selv. Det er derfor
en prioritert oppgave for Oslo SV å få med seg aktører som fagbevegelse, miljøbevegelse,
kulturOslo, innvandrerorganisasjoner og andre i en felles kampanje for fortsatt rødgrønn
regjering. Ekstra stor innsats skal derfor legges på å dra med seg sivilt samfunn i valgkampen i
2013. Alle lokallag bør møte lokale fagforeninger og andre relevante organisasjoner i løpet av
våren.
5. Events og valgbod
Siste søyle i SVs valgkamp 2013 er egenorganiserte events / stunts / arrangementer, samt
valgboden. Disse events skal ha følgende målsetninger i prioritert rekkefølge:
1. Skape presseoppmerksomhet omkring SV (typiske aktiviteter er oppmaling av
sykkelstier på veiene, busstur med journalister for å vise hvem i Oslo som vil få størst
skattelette med H/Frp osv.)
2. Direkte kommunikasjon med velgerne (typiske aktiviteter her er ordinære
stand/valgkampbod, åpne møter, etc.).
3. Bygging av organisasjon / interne arrangement (typiske arrangement her er faste
ølkvelder på pub, koseturer på søndager, møter for egen-skolering).
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6. Økonomien
Oslo SV har fått betydelig dårligere økonomi etter kommunevalget for to år siden. Det meste av
ressursene brukes til å opprettholde fylkeskontoret og lønne fylkessekretæren.
Midler til valgkampen 2013 må tas fra oppsparte midler.
I valgkampen 2011 hadde Oslo SV et valgkampbudsjett på ca. 600 000 kroner. I 2013 må partiet
klare seg med halvparten. Selv med gjenbruk av valgkampboden som settes opp i Karl Johans
gate, vil budsjettet være svært knapt. Det må derfor satses på bidrag fra fagbevegelsen. Men
partiet må også benytte enhver anledning til å samle inn penger til valgkampen blant
medlemmer og velgere:
 Det må være lett å gi. Ingen skal behøve å bruke mer enn to tastetrykk eller slå et
telefonnummer for å gi hundre kroner. Og ingen skal behøve å lete for å finne ut hvordan
man kan gi.
 Medlemmer og velgere skal oppfordres til å gi et månedlig valgkampbidrag i seks
måneder fram til valget i 2013. Deretter opphører bidraget automatisk. På den måten
blir det lettere å binde seg. Partiledelsen og listetoppene må gå foran.
 Alle møter må brukes til pengeinnsamling.
 200 utvalgte medlemmer og velgere skal ringes opp våren 2013 og få en oppfordring om
å gi en pengegave til valgkampen. Ingen gave er for liten – ingen er for stor!
 All informasjon som sendes ut i 2013 skal avslutte med en oppfordring om å gi penger til
valgkampen, og inneholde ei lenke eller en button til nettsida med informasjon om
hvordan pengene kan gis.
6. Organisering av valgkampen
En god valgkamp krever en god organisasjon. Nedenfor følger en oversikt over det
organisatoriske oppsettet for valgkampen.
Valgkampleder
Valgkampleders oppgave er å lede Oslo SVs valgkamparbeid fram mot valget 2013.
Valgkampleders oppgaver er:
 Sikre budskapsutforming
 Avgjøre medieutspill
 Planlegge og godkjenne events og arrangementer
 Drive kampanjen fremover
 Internt informasjonsarbeid
 Økonomistyring
Det er naturlig at det er Oslo SVs leder som leder valgkampen. Men ettersom ledervervet er
krevende, opprettes det en nestlederfunksjon som bistår valgkamplederen.
Sentral valgkampgruppe
Det legges opp til å etablere en mindre, sentral arbeidsgruppe som støtter valgkampleder og de
oppgaver valgkampleder har. Valgkampgruppemøtene har både et organisatorisk og politisk
formål. Faste punkter på dagsorden er organisering av aktivitetene i valgkampen, presse og
kalenderen. Valgkamparbeidet vil deles opp i ulike perioder der prioriteringene og
hovedoppgavene vil variere.
Planleggingsfasen (desember 2012 -mars 2013)
Denne perioden vil i hovedsak gå med til å planlegge valgkampen. Viktige aktiviteter i denne
perioden er:
 Lage planer
 Drive intern skolering
 Sikre politiske avklaringer med AP og andre
 Mobilisere sivilt samfunn
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Sørge for at det legges inn forslag i bystyret som en har nytte av i valgkampen

Kampanjefasen (mars 2013- september 2013)
Kampanjefase der intensiteten i kampanjen vil økes frem mot selve valgdagen. Viktige oppgaver
i denne fasen er:
 Mediesynlighet
 Deltagelse på eksterne arrangement
 Egne arrangement og events
 Synlighet og direkte kommunikasjon med velgere ute i byen (stands, møter, etc).
Arbeidsgrupper
Under den forberedende kampanjegruppen bør det etableres et sett med arbeidsgrupper. Dette
er mer spesialiserte grupper hvor en samler fagfolk og/eller spesielt engasjerte mennesker til å
jobbe med de metodene / søylene som valgkampen skal bygge på.
Fylkesstyrets rolle i valgkampen
Fylkesstyret er Oslo-lagets ansvarlige politiske organ og skal avholde faste møter gjennom hele
valgkampen. Fylkesstyrets viktigste oppgaver i valgkampen er å foreta politiske avklaringer og
vedtak. I tillegg skal fylkesstyrets medlemmer aktivt stille opp i valgkampen med ansvar og
fordeles roller i arbeidsgruppene.
Oslo SUs rolle i valgkampen
Oslo SU har alltid spilt en aktiv rolle i valgkampen. Oslo SV oppfordrer Oslo SU til å:
 Bidra på SVs aktiviteter rundt om i hele fylket
 Mobilisere og verve ungdom til SV
 Vinne skolevalgene
FYLKESSTYRET

VALGKAMPLEDER: Oslo SVs leder
NESTLEDER FOR VALGKAMPEN: Oslo SVs nestleder
SENTRAL VALGKAMPGRUPPE
(Består av lederne for de ulike undergruppene. Utpekes av Fylkesstyret)

Media utspill /
Sosiale media

Aksjonsgruppen

Sivilt samfunn og
nettverk

Økonomi

Events og
valgbod

Faggrupper
Under den sentrale valgkampgruppen bør det etableres et sett med faggrupper. Dette er mer
spesialiserte grupper hvor en samler fagfolk og/eller spesielt engasjerte mennesker til å jobbe
med de metodene / søylene som valgkampen bygger. Faggruppenes hovedoppgaver og formål
er:
Medieutspill-gruppen:
Media er avgjørende i enhver valgkamp. Totalt hadde Oslo SVs kandidater og tillitsvalgte i
overkant av 150 oppslag i løpet av valgkampen i 2011. Målet er å fordoble dette i 2013.
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Denne gruppen har som hovedoppgave å sikre SV stor synlighet i valgkampen. Det er svært
viktig at en mediestrategi inneholder tiltak ovenfor alle media, også lokalmedia og at det
konsentrerte mediearbeid starter tidlig (våren 2013). I tillegg skal agurktiden utnyttes godt
(Erna Solbergs suksess i valgkampen 2009 forklares blant annet med at hun var synlig gjennom
hele sommeren). Ingen av toppfolkene tillates ferie i sommermånedene i 2013.
En meget viktig oppgave for denne gruppa er å sikre at Oslo SV tar i bruk nye, sosiale media på
en effektiv måte. Både internett, Facebook, Twitter og blogger skal tas i bruk. Gruppen vil også
ha ansvar for annonsering, reklame og materiellproduksjon. Oslo SV delte ut omlag 150000
løpesedler og annet materiell i løpet av 2011. Omfanget av egen materiellproduksjon vil avgjøres
når man kommer nærmere selve valget.
Aksjonsgruppen:
Oslo SV har flere år gjennomført profesjonelle dør-til-dør-aksjoner og løpeseddelutdelinger ved
trafikk-knutepunkter. Aksjonsgruppas hovedansvar er å planlegge aksjoner av ulike slag, og
komme tidlig i gang med dette. Videre er selvsagt mobilisering av folk den viktigste oppgaven –
og her må det videreutvikles tiltak slik at flere blir med.
Sivilt samfunn og nettverk:
SV vinner ikke valget alene. Det er derfor nødvendig å lage aktiviteter som rekker ut til et
bredere miljø enn bare de som er partiaktivister. De grupper som en særlig skal fokusere på er
minoriteter, miljøengasjerte og fagbevegelse. I tillegg har SU er særskilt ansvar for at vi når ut til
unge.
Økonomi:
Hovedansvaret for denne gruppen er å sørge for inntekter til å drive valgkamp.
Events- og valgbodgruppen:
Events og arrangementer som Oslo SV selv lager, er en svært viktig del av valgkampen. Viktigst
er de utadrettede arrangementene der en både kommer i direkte kontakt med velgere og
samtidig får medieoppslag om arrangementet. Det er svært viktig at en tidlig får på plass en
rekke av arrangementer, enten de er laget av Oslo SV selv, eller det er eksterne events hvor SV
deltar.
Eksempler på viktige events og arrangementer er:
 Eget årsmøte i mars
 1.mai
 Skeive dager
 Miljøfestivalen i juni
 Valgkampåpning
 Valgvake
 Materiellutdeling utenfor strategiske forsamlingssteder
 Stands
 Valgsendings-vaker
 Listebæring
 Morgen- og ettermiddagsaksjoner (i form av utdeling av løpesedler)
 Bussing av velgere
 Turne med topp-kandidatene
I tillegg har denne gruppen også ansvar for SVs valgbod. SV fikk ny valgbod i 2011. Denne brukes
også i 2013. Hovedoppgaven til denne gruppen er todelt hva gjelder valgbod:
1. Mobilisere egne medlemmer til å betjene valgboden
2. Sørge for aktivitet og arrangement på valgboden.
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Vedlegg 2 – Strategiplanen vedtatt av Fylkesstyret
Oslo SVs valgkampstrategi: Miljø og rettferdighet
Som vedtatt i arbeids- og organisasjonsplanen skal Oslo SV følge opp den sentrale
valgkampprofilen. Miljø og rettferdighet vil derfor være hovedbudskapet. Samtidig ligger
selvsagt også arbeidsprogrammet til grunn for de politiske hovedprioriteringene.
Oslo SV skal sette dagsorden med våre egne saker. Vi har høyt sakseierskap på både miljø og
rettferdighet sett i forhold til størrelsen. Vår oppgave er derfor å holde disse høyt på dagsorden
slik at de i størst mulig grad preger valgkampen og blir viktige for folks stemmegivning.
Ved å presentere et overordnet slagord og narrativ om miljø og rettferdighet, som går igjen i
våre hovedsaker gjør vi partiet gjenkjennelig. Å gi en stemme til SV er å gi sin stemme til et
modig parti som bryr seg om vanlige folk. SV kjemper for en samfunnsretning hvor fellesskap,
solidaritet og likeverd er viktigst. SV tar kampen for dem som trenger det mest og er partiet som
løser folks bekymringer og problemer i hverdagen.
Vi skal være framtidsrettede, positive, nære og tydelige når vi presenterer hvordan vi vil utjevne
forskjeller og redusere klimagassutslippene. Vi skal at vår politikk for mindre forskjeller gir et
bedre og tryggere samfunn for alle, og at lavutslippssamfunnet er et godt sted å leve. Det skal
være lett for folk å se for seg hva slags samfunn SV vil ha. Vi skal derfor bruke et enkel, tydelig og
retningsgivende språk og bruke konkrete eksempler fra folks hverdag.
SV eller Frp med hånda på rattet?
Frp er SVs hovedmotstander i valgkampen. Det er ikke fordi vi kan hente velgere fra Frp, men
fordi det gir oss en sjanse til å snakke om vår egen politikk og fordi frykten for Frp er stor hos
flertallet av velgerne. Det gjelder særlig velgere som stemmer eller vurderer å stemme SV. Å
stemme på SV er det sikreste du kan gjøre hvis du vil ha fortsatt rødgrønn regjering og holde Frp
utenfor regjeringskontorene. Vi skal utfordre Frp på miljø, likestilling, integrering og fordeling.
Vi skal dyrke fram gode konfliktlinjer til høyresida, men samtidig være bevisste på å ha en egen
SV-profil i tillegg til den rødgrønne. Vi mister mange velgere til Ap, og det er derfor viktig at vi
markerer oss som et eget parti. Vi skal prioritere de sakene som tydelig skiller SV fra Ap, og som
er viktige for de velgerne som vipper mellom oss og dem. I tillegg skal vi være bevisste på
spenningen mellom Aps systemtro og mer materialistiske verdier, og de ”myke” verdiene til
mange av SVs potensielle velgere. På samme måte er det en spenning mellom Aps forsvar for det
bestående, og vårt framtidsperspektiv og ønske om forandring.
Oslo SVs valgkampsaker
Dette skal være vårt overordnede budskap. For å konkretisere dette har vi valgt ut tre
hovedsaker med Osloprofil som illustrasjoner på disse verdiene. I alle disse sakene skal
hovedbudskapet om miljø og rettferdighet være gjenkjennelig.
For Oslo SV vil det være særlig viktig å bruke eksempler fra høyrestyrte Oslo for å vise hva
høyresidens politikk betyr i praksis. Hva som skjer i Oslo med privatisering, kommersialisering
og manglende satsing på kollektivtrafikk er bare en smakebit på hva som kan bli
nasjonalpolitikk dersom de rødgrønne taper valget.
 Et trygt og likestilt arbeidsliv
SV går til kamp for retten til hele og faste stillinger og for et trygt arbeidsliv. Høyresiden ønsker
et samfunn med økt midlertidighet, mer press på arbeidstakerne, mer makt til bedriftseierne og
større usikkerhet. Målet vårt er et arbeidsliv med gode arbeidsvilkår, sterke kollektive avtaler og
små lønnsforskjeller. Retten til arbeid er vårt fremste middel for å fordele makt og ressurser i
samfunnet.
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SV vil lovfeste retten til heltid. Slik vil vi unngå at arbeidsgivere spekulerer i deltidsstillinger, og
gi arbeidsgiver bevisbyrden for deltidsansettelser. Samtidig vil SV at fast ansettelse skal være
hovedregelen i arbeidslivet. Fast arbeid er avgjørende for en trygg økonomi, og det er
avgjørende for å gi arbeidstakere en sterkere posisjon til å kreve skikkelig lønn og gode
arbeidsvilkår
 En grønn og miljøvennlig by
En stor andel av Norges klimagassutslipp kommer fra transport. SV vil omprioritere samfunnets
ressurser fra motorveier som skaper mer trafikk og forurensing, til jernbane og
kollektivtransport. SV vil ha et grønt Oslo der det er lett å sykle, flere avganger og flere ruter i
kollektivtransporten og trygge boområder med grøntarealer, lekeplasser og velferdstilbud.
Alternativet er mer kø og kaos. Kutt i utslipp av klimagasser nasjonalt kan gi ny næringsutvikling
og bedre løsninger i hverdagen til folk flest: Raskere kommunikasjon, friskere luft, bedre
trafikksikkerhet og mindre kø.



Et hjem til alle

Bolig har utviklet seg til et klassespørsmål. Oslo har så høye boligpriser at det for veldig mange
er umulig å komme inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre eller andre. Bolig er et politisk
ansvar, og kan ikke overlates til markedskreftene alene slik som i dag. Frp og Høyre tar ikke de
nødvendige grep for å få fart på boligbyggingen i byen, og er ikke villig til å gjøre endringer i
boligbeskatning for å redusere presset i boligmarkedet. Samtidig er det viktig at vi tenker på
gode bomiljøer når vi bygger. Det må planlegges for kollektivtrafikk, barnehager, skoler,
eldreomsorg og grøntarealer når vi skal bygge framtidens byer.
 En skole med rom for læring
Elever som trives, som har nok utfordringer og trygge rammer lærer mer. SV kjemper for en
skole der det er rom for læring, der lærerne kan få tid til å gi den oppfølginga og den
undervisninga som trengs og der elevene trives. I år står valget mellom en skole for alle der
elever får tilpasset opplæring, nok lærere i klasserommet, et skolebygg å være stolt av og
mulighet til å utfolde seg fritt, enten det er på fotballbanen, på scenen eller i et laboratorium.
Eller en Høyreskole der alt skal måles, veies, registreres, nivådeles eller privatiseres. SV vil skape
verdens beste skole - også i Høyrestyrte Oslo!
I tillegg til disse sakene vil vi selvsagt følge opp saker som dukker opp i media underveis i
valgkampen, og delta i debatter om andre viktige SV-saker som barnehage, helse, integrering,
fattigdom, oljefritt LoVeSe, tigging/rom med mer.
Vi vil også drive en egen, målrettet valgkamp inn mot bestemte minoritetsmiljøer og mot
fagbevegelsen. Hovedbudskapet om miljø og rettferdighet vil være gjennomgående også her. Det
vil bli laget egne notater for disse strategiene.

Vedlegg 3 – Oslo SUs valgkamprapport
Av Valgkampsekretær Martin Kvalvik.
Valgkampgruppa 2013:
Celia Tetu Lima
Brage Lie Jor
Ingvil Enoksen
Henriett Røed
Martin Kvalvik
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Analyse av skolevalget og den politiske situasjonen
Vi gikk inn i valgkampen med ryggen mot veggen. Dårlige meningsmålinger hvor vi var nede på
2,5 % satt en støkk i partiet. Gjennom hele valgkampen har det derfor vært en nødvendig
krisestemning i partiet. Det som derimot har vært motiverende er alle aktivistene har forstått
dette og stått på 110 % for at partiet skal reise seg igjen.
SV og SU har lenge blitt fremstilt som tapere i mediene og blant befolkningen. SV har i tillegg
vært 8 år i regjering. Høyrepartiene startet sine innlegg i skoledebattene gjerne med: «De har
sittet i 8 år og ikke fått til noe av det de lovte». Valgkampen har derfor vært krevende. De
rødgrønne gikk ikke særlig fremover på målingene og mediene fokuserte på MDGs inntog i
valgkampen, hvor de hadde målinger over sperregrensen.
Etter at partiledelsen holdt en krise-pressekonferanse klarte vi faktisk å mobilisere oss over
sperregrensen på målingene. Resten av valgkampen var fokusert på å komme over
sperregrensen. Det gjorde vi, så vidt.
Strategi i forbindelse med skoledebattene
Oslo SU valgte en klar prioritering i forbindelse med skoledebattene. I Oslo valgte heldigvis
nesten alle skoler å ha skoledebatt, og ikke valgtorg. Skoledebatt tror vi er en fordel for oss,
siden vi har gode debattanter som forstår konseptet. Vi gjorde en grundig research av hvilke
skoler vi hadde størst potensiale til å gjøre det bra på. Kriteriene for det var:
Hvilke linjer, hvor høyt snitt det var for å komme inn, tidligere resultater fra 2009 og 2011,
østkant vs. vestkant, privatskole eller ikke, aktuelle saker på skolen. Dessverre var det ikke noe
som helst informasjon fra forrige valgkamp om den researchen som ble gjort så alt måtte bli
gjort på nytt. Notater fra valgkampen 2013 vil derfor bli gjort lett tilgjengelig for
valgkampsekretæren i 2015.
Når det kom til prioritering av debattanter fra SU valgte vi å sette SVs 4. kandidat i Oslo, Pål
Yasin Ezzari på de skolene vi trodde at SU ville gjøre det bra. Dette var en riktig vurdering. På
mange av skolene som Pål var på rocka han og ble mottatt som en stjerne. Dette gjaldt spesielt
F21 hvor vi fikk 26 %. Andre skoler hvor Pål var gikk det dårligere. Selv om Pål var god og Ap
ditto dårlig, klarte Ap å få omtrent alle stemmene på venstresiden. Dette gjaldt for det første
Etterstad og Kuben(Her var Andreas Halse debattant). Det var veldig frustrerende, men viser
bare at Ap er store og får veldig mye gratis i slike debatter hvor venstresiden vil vinne uansett.
Derfor bør vi være mer enda mer kritiske mot Ap i neste valgkamp, noe som forhåpentligvis vil
bli lettere når vi ikke sitter i regjering med dem.
Det var mange av våre unge aktivister som var gira på å ta debatter for SU. Dette er kjempefint.
Men på de skolene vi satset på valgte vi å bruke Pål/sentralist. Det er riktignok viktig å la de som
vil få mulighet til å være debattant når man ønsker det. De unge debattantene ble derfor sendt
på skoler vi hadde nedprioritert. Dette er skoler på vestkanten (hvor høyresiden dominerer)
samt privatskoler. Å være skoledebattant på disse skolene er uvurderlig trening og erfaring man
kan ta med videre. Debattantene fikk beskjed av oss om å slippe seg løs, og at vi forventet
ingenting av resultater på disse skolene. Erfaringene vi gjorde oss var at de nye debattantene
likte utfordringen ved å sitte i debatt på disse skolene og at de fikk god trening, selv om
resultatene varierte.
Valgkampsekretærer
Oslo SU har i perioden hatt to valgkampsekretærer. Martin i 100 % stilling fra 5. august. Henriett
i 50 % stilling fra 12. august. Denne ordningen ble foreslått etter valget i 2011 og ble
gjennomført. Det har fungert fint, og det er helt nødvending med en ansatt i 100 % stilling når
skoledebattene foregår, for å være tilstede på kontoret for å holde orden i materiell og hvem
som skal hvor de aktuelle dagene. Det som kunne vært gjort bedre var det å få
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valgkampsekretærene på plass tidligere. Ansettelsesprosessen burde vært ferdig før
sommerferien slik at ikke prosessen drøyer til ut i august før en valgkampsekretær i 100 %
stilling er på plass.
Valgkampskoleringer i Oslo
I dagene før skoledebattene startet arrangerte Oslo SU kick-off med skolering av aktivister. Dette
var en stor suksess. Vi startet med å ønske alle velkommen hvor vi også ga ut t-skjorter og
nøkkelbånd til alle, som aktivistene så ut til å sette pris på. Til sammen var det ca. 25 påmeldte
aktivister fra Oslo SU hvor rundt 20 av disse deltok i kick-off’en. Vi fikk nestleder i SU, Anna
Tresse til å skolere nye debattanter, mens Martin og Henriett skolerte ferskingene i hvordan
man bør stå på stand. Før vi til slutt hadde en felles runde hvor vanskelige spørsmål ble tatt opp.
Dette fungerte veldig bra og deltakerne var veldig aktive og engasjerte. Det anbefales på det
sterkeste at dette gjøres igjen. Det er viktig at valgkampsekretærene og ledelsen viser en
profesjonalitet og at valgkamp blir tatt seriøst. Dette vil smitte over på aktivistene igjen. Det er
også viktig at ledelsen viser at man setter pris på aktivistene.
To dager før skolevalgene begynte ble det også avholdt innledning om Oslopolitikk med
Marianne Borgen i bystyret. Kun rundt 10 medlemmer møtte opp, men de var til gjengjeld
engasjerte og viste store interesse.
Da det har vært mye av debatter, innledninger lokalt i SV og arrangementer på ettermiddagene
har vi ikke hatt anledning til å ha noe særlig skolering i under skolevalgkampen ellers.
Materiell
Materiellet til Oslo SU har i hovedsak bestått av tre løpesedler fra sentralt. Disse var:
Hvorfor SU? – Vi bestilte opp 4000 av disse. Veldig fin løpeseddel som ble mye brukt.
Mulighet til å lykkes – Vi bestilte opp 2000 av disse. Dette var SUs skoleløpeseddel. Veldig god
løpeseddel når det kom til respekt for yrkesfag. Løpeseddelen inneholdt en del negative utsagn
om universitetsutdannelse og derfor ble denne løpeseddelen nedprioritert på skoler hvor det
utelukkende var studiespesialiserende fag.
Hvilken side står du på? – Vi bestilte 2000 av disse. Helt grei løpeseddel om forskjellen mellom
oss og høyresiden.
I tillegg fikk vi 2000 løpesedler fra Oslo SV som inneholdt bilde og tekst fra toppkandidatene til
Oslo SV. Her var også vår ungdomskandidat, Pål Yasin Ezzari representert.
Det var også muligheter for oss å lage våre egne løpesedler på sparket. Dette ble gjort i
forbindelse med fra børs til buss-aksjonen som SU nasjonalt hadde lørdagen før valget.
Bruk av sosiale medier
Oslo SU hadde før valget ikke en operativ Twitter-konto og aktiviteten på Facebook-siden var
laber. Etter at valgkampen startet tok denne aktiviteten seg opp og en ny Twitter-konto ble
opprettet. Facebook ble brukt til å aktivisere medlemmer. Dette fungerte veldig bra fordi folk
flest svarte i større grad når man brukte Facebook enn e-post. Organisering og aktivisering av
medlemmer bør derfor i økende grad skje på Facebook.
Tradisjonelle medier er fortsatt den aller viktigste kanalen for å komme ut med budskapet sitt. I
løpet av valgkampen har vi sett at de sosiale mediene har tatt over i økende grad. De
tradisjonelle mediene bruker også sosiale medier selv som kilde for saker de kan sette på
dagsorden. Dette burde vi utnytte i mye større grad.
Aktiviteten til aktivistene på sosiale medier har dessverre vært noe labert. Ikke alle har vært på
Twitter (som blir viktigere og viktigere). En strategi man kan se for seg er at man kan bruke
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Twitter under skoledebatter og lignende for å forsterke budskapet som debattanten kommer
med under debatten. Dette kan gjøres ved å tvitre sitater fra debatten og bruke # med den
skolen man er på. Det man også kan gjøre er å følge med på elevene selv skriver på Twitter fra
debatten, og svare på de meldingene. Dette kan gi partiet en måte å komme nærmere
opinionsdannelsen til elevene.
Oppmøte og mobilisering til skoledebattene
Vi brukte påmeldingsskjema i Google. Vi sendte mobiliseringsmail til alle medlemmer i Oslo SU
med påmeldingsskjema til valgkampen. Vi la også ut skjema på bloggen til Oslo SU samt
Facebook-siden. Det tok dessverre litt tid før alle meldte seg på, og en del meldte på seg på etter
at skolevalgene hadde startet. Derfor bør markedsføringen av skjemaet starte tidligere. Et annet
problem var også at skolene i Oslo var treige med å fortelle når de skulle ha skoledebatter. I
tillegg var AUF (som hadde ansvaret for å gi informasjon om dette til de andre partiene) dårlige
på å gi riktige beskjeder til resten av partiene. Det gjorde at vi ikke fikk gitt ut et skjema hvor
aktivistene kunne melde seg på de skolene det passet best for dem. Likevel fikk vi satt opp folk
til alle skoler.
På de fleste skoler ble det avholdt valgtorg etter debattene i ca 30 minutter. Her hadde vi samme
problemet som i valgkampen 2011; en del av de andre partiene var veldig mange og fikk dermed
mye mer oppmerksomhet enn oss. Dette gjaldt spesielt Unge Høyre og AUF.
Hver dag sendte vi ut informasjonsmeldinger om oppmøte og klokkeslett til de som skulle på
skoler påfølgende dag. Dette fungerte greit, var det noen som ikke kunne fikk vi stort sett
beskjed om dette.
De som dro som følgegruppe til skolene møtte opp på kontoret ca. 1 time før debatten startet. De
fikk da med seg materiell, informasjon og lykkeønskninger fra engasjerte valgkampsekretærer.
Noen av aktivistene kom litt sent som gjorde at man så vidt ikke rakk skoledebatten, men alt i alt
gikk dette greit. Materiell var stort sett nok til hver gruppe som dro på skolebesøk.
Media
Oslo SU fikk et utspill i Akers avis Groruddalen sammen med Heikki Holmås når vi besøkte
Tveita senter. Pål Yasin Ezzari har også vært i ulike medier for SU. For eksempel et innslag på
NRK Dagsrevyen hvor han sier: «Slenger kuken på duken». Et annet litt mer uheldig utspill var
når VG nett plukket opp en tweet fra valgkampsekretæren hvor han dro en tentativ korrelasjon
mellom Erna Solbergs lite satsning på fedme og inaktivitet og hennes egen livssituasjon. Uheldig
omtale men valgkampsekretæren la seg flat og veldig få hadde fått med seg saken. Forbilledlig
kommunikasjonsmessig håndtert av valgkampsekretæren, men en påminnelse om hvor lett
media snapper opp det vi skriver på sosiale medier.
Henriett var i Aftenposten Si ;D med ett debattinnlegg om skolemat i en duell mot Unge Høyre på
lørdagen før valget. I tillegg hadde hun ett innlegg på den feministiske bloggen FraüLei, som
senere ble linket til på VGnett.
Samarbeid med Oslo SV
Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo SV. Da morgenmøtene deres startet for fullt var vi
representert med minst en av valgkampsekretærene. Vi fikk dermed god innsikt i hva som skjer i
SV, og de fikk informasjon av hva vi i SU drev med.
Oslo SU har hatt ansvaret for valgboden tre ganger. Dette har vært i helgene som har passet oss
ypperlig. Det har ikke vært noe problem å mobilisere SU’ere til å stå på stand når SU har ansvar.
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Skolevalgvake
Oslo og Akershus SU hadde skolevalgvake i kantina i Akersgata 35. Oppmøtet var godt, rundt 5070. Vi spiste pizza, drakk brus og det var god stemning. Vi fulgte sendingen til VGTV. Vi fikk
besøk av SV-leder Audun Lysbakken, utviklingsminister Heikki Holmås samt SU-leder Andreas
Halse. Minuset var at AC-anlegget var slått av. Det gjorde rommet VELDIG varmt. Husk å be om
at dette skal stå på hvis man skal låne lokalet igjen. Lokalene har fin størrelse for skolevalgvaker
og er gratis å låne om man tar kontakt med Storebrand.
Valgvake
Vi arrangerte St. Hanshaugen bydelshus, sammen med Akershus SU. Lokalet var billig og hadde
god plass. Vi serverte brus og snacks. Delte ut goodie-bag (utrolig god ide forresten) som folk så
ut til å sette pris på. Vi arrangerte quiz, spilte musikk og fulgte NRK sin sending frem til 2130
hvor folk dro på andre valgvaker. Vi hadde appeller fra SU-nestleder Endre Flatmo,
miljøvernminister Bård Vegar Sohjell og SU-leder Andreas Halse. Internettilgang var vanskelig
grunnet dårlig dekning for det mobile nettverket, men det gikk etter hvert.
I år fikk veldig aktive SU’ere som var under 18 lov til å bli med på Rockefeller for å følge
valgvaken der. Ikke alle fikk beskjed om dette og mange følte seg veldig urettferdig behandlet.
Det bør vurderes hvordan dette gjøres ved neste valgkamp.
Valgkampsekretær i Oslo SU, Martin Kvalvik
Leder i Oslo SU, Henriett Røed
Vedlegg 4 – En oversikt over de debatter Oslo SV deltok på i valgkampen
Dato
04.06.2013
04.06.2013
11.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
15.06.2013
18.06.2013

Tittel
Debatt i regi av FFO
Duell mellom SV og V om Nasjonal transportplan
Ansikt-til-ansikt møte med norske topp-politikere
Møte med unge uføre i regi av fagforbundet.
Debatt om næringspolitiske og arbeidspolitiske
Grilling med Oslo Fengselsarbeiderforening
Debatt med Norsk sykepleierforbund
Appell på Valgfestival
Debatt om Groruddalen

20.06.2013 Arbeidsplassbesøk hos sporveisarbeiderne
22.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
27.06.2013
29.06.2013
10.07.2013

Debatt: Demokratisk valgdeltakelse i mangfoldig Norge
Møte med norsk gartnerforbund
Møte med Bygningsarbeiderne i Oslo
Redd Sagene bad
Arbeidsplassbesøk hos Smeltedigel språkopplæring
Paraden, Skeive dager
Ingunn besøker hjemmetjenesten i bydel Alna

12.08.2013 Valgkampåpning
13.08.2013 Næringslivets valgkampstart

Representant fra SV
Ingunn Gjerstad
Marianne Borgen
Aksel Hagen
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad Andre
Ingunn Gjerstad
Olivia Corso Salles
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås, Ingunn
Gjerstad og Olivia Salles
Siavash Sangtarash
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Mari Lund Arnem
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås, Ingunn
Gjerstad, Olivia Salles
og Marianne Borgen
Ingunn Gjerstad og
Marianne Borgen
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13.08.2013 Debatt om innvandere og valgdeltakelse
14.08.2013 Bedriftsbesøk i regi av NHO
28.08.2013 SU sin valgkampåpning i Groruddalen
14.08.2013 Innledning om valgkamp for Blindern SV
15.08.2013 Bedriftsbesøk i regi av NHO
15.08.2013 Debatt for minoritetskvinner
16.08.2013 Lansering av fagforbundet rapport om privatisering
17.08.2013
17.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
06.09.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
21.08.2013

Singel debatt
NOAH sin årlige Vegetarstand foran Stortinget
Debatt i regi av Virke
Grilling med El&IT forbundet
Radio Nova
Kulturdebatt i regi av Fagforbundet
Debatt i regi av Norsk Lastebileierforbund
Sykkeldebatt
Appell for Bjerke SV (Sommerfest)
Miljødebatt
Debatt om eldre og pensjonistpolitikk

21.08.2013 Forsvarspolitisk debatt
21.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
23.08.2013
23.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
28.08.2013
28.08.2013

Debatt i regi av NUPI
Duell mellom SV og Frp (Hagen)
Valgdeltakelse i Groruddalen
Pop-venstre debatt
FAFO-konferanse
Sporveisarbeidernes grillfest
Paneldebatt: Valgdeltakselse blant minoritetskvinner
Debatt på Grünerløkka: Bolig og samferdsel
Debatt på afghansk radio
Klimavalg 2013
Debatt om innvandring og integreringspolitikk.
LO i Oslo sitt representantskap
Faglig markering i regi av LO i Oslo
Debatt i regi av HK
Frokostmøte: kunnskapsbasert næringsliv og verdiskaping
Boligdebatt med El- og IT-forbundet
Debatt om likelønn, arbeid, utdanning, barnevern
Debatt i regi av NHF
Kunstdebatt
Debatt i regi av Jussbuss
Groruddalen miljøforum og Akersavis
Frokostmøte: Lav Fullføringsgrad i høyere utdanning
Hva ville Jesus ha stemt

Olivia Corso Salles
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås, Ingunn
Gjerstad og Pål Yasin
Ezzari
Olivia Corso Salles
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad og
Nora Fjelddalen
Olivia Corso Salles
Gunnell Sandanger
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås
Olivia Corso Salles
Ingunn Gjerstad
Frode Ersfjord
Marianne Borgen
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås
Marianne Borgen
Rannveig Kvifte
Andresen
Heikki Holmås
Marianne Borgen
Olivia Corso Salles
Heikki Holmås
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Gulay Kutal
Ingvild Reymert
Pål Yasin Ezzari
Heikki Holmås
Olivia Corso Salles
Heikki Holmås
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Kristin Halvorsen
Heikki Holmås
Olivia Corso Salles
Olivia Corso Salles
Hilde Maisey
Pål Yasin Ezzari
Ingunn Gjerstad
Benjamin E. Larsen
Olivia Corso Salles
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28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
29.08.2013
29.08.2013
29.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
02.09.2013
02.09.2013

Valgmøte i Bredtvedt fengsel
Seniorer og politikere – hva blir seniorpolitikken?
Debatt om høyrere utdanning og forskning, Parat/YS
Debattmøte om sexkjøpsloven, LDO
Debatt om alkohol, IOGT og Actis
Fagforbundet i Groruddalen
Debatt i regi av filadelfiamenigheten
Politistudentenes debatt, Politiets Fellesforbund
Fattigdomsdebatt, Selvhjelpens hus / Fattighuset
Debatt i regi av muslimsk studentersamfunn
Debatt for voksenopplæringselever i fengselet,
Tyrilikollektivet
Velferd og arbeidsliv, NTL
Urbant landbruk
Markering i regi av Folkeaksjonen LoVeSe
Smørebod i spikersuppa, OPPLYSNINGSKONTORET FOR
BRØD
Natteravnenes dag
Internasjonal torgdag
El-bil: Verdensrekord
Debatt om minoritetskvinner og valgdeltakelse, Mirasenteret
Valgmøte for minoritetsvelgere, Organisajonen Daricha Oslo
Eid-fest og stemmerettsmøte me Bangladeshis forening
Det flerkulturelle Norge, Norsk innvandrerforum
Verdispørsmål som kristenfolket er opptatt av,
Jesusfestivalen
Debatt om kristendommens rolle i politikken, Oslo Østre
Frikirke
Debatt i regi av Elevorganisasjonen
Debatt om migrasjon i regi av ERAS

03.09.2013 Agenda X
03.09.2013 Møte med innvandrerkvinner i regi av Oslo Røde kors
03.09.2013 Inetgrering og ungdom, Minhaj ungdom
Åpent møte: Ytringsfrihet og fryktkultur i helsetjenesten,
04.09.2013
Helsetjenesteaksjonen
04.09.2013 Paneldebatt om menn og likestilling
05.09.2013 Valgtorg og debatt.
05.09.2013 Døvekirken
Støttemarkering for den syriske sivilbefolkningen, Norges
05.09.2013
Fredsråd m.fl
05.09.2013 Debatt om asylbarn i regi av Press
05.09.2013 Markering i regi av fagforbundet

Ingunn Gjerstad
Frode Ersfjord
Benjamin E. Larsen
Marthe Hammer
Hanne Lyssand
Heikki Holmås
Frode Ersfjord
Ingunn Gjerstad
Olivia Corso Salles
Heikki Holmås
Hanne Lyssand
Heikki Holmås
Marianne Borgen
Heikki Holmås
Ingunn Gjerstad
Ingunn Gjerstad
Olivia Corso Salles
Heikki Holmås
Heikki Holmås
Gulay Kutal
Heikki Holmås
Olivia Corso Salles
Olivia Corso Salles
Oddrun Remvik
Kristin Halvorsen
Gülay Kutal
Heikki Holmås og
Olivia Salles
Ingunn Gjerstad
Olivia Corso Salles
Hanne Lyssand
Kaveh Ataei
Frode Ersfjord
Ingunn Gjerstad
Heikki Holmås
Marianne Borgen
Ingunn Gjerstad
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Vedlegg 5 – Lokallagenes valgkamprapporter
Oppsummering av valet 2013 – Alna bydel
Valresultatet
Resultatet for heile bydel Alna vart 5,6 pst. Dette er ein tilbakegang på 3,4 pst. i høve til 2009, men ein
framgang på 0,4 pst. i høve til 2011. Resultatet ligg under bygjennomsnittet, som det har gjort sidan 2009.
Kretsresultata viser at SV gjer det relativt best midt i bydelen, dvs. Lindeberg og Haugerud. Den kretsen
som vi går mest samanlikna med 2011 fram er Hellerud vg. skole, men det var frå eit lågt nivå. Gran skole
har gått frå å vera vår beste krets i 2007 til ein av dei dårlegaste i 2013. Det er vanskeleg å trekke
eintydige konklusjonar på grunnlag av kretsresultata, men det er eit inntrykk at vi tapar konkurransen
med Arbeidarpartiet i dei kretsane der det er mange med utanlandsk bakgrunn.
Organisatorisk gjennomføring av valkampen
Vi fekk ringt under halvparten av medlemene, men likevel fekk vi mobilisert om lag 35 til å delta i ulike
valkampaktiviteter i regi av laget. Vi prøvde å arrangere valkampskoleringsmøter i midten av august,
men der møtte det berre folk frå styret opp.
Vi gjennomførte stand dei fire siste laurdagane før valet, 2-3 stader kvar laurdag. I tillegg hadde vi ein
ettermiddagsstand i Teisenparken. Vi stilte med folk på alle stasjonane på t-baneturneen til Heikki, og vi
hadde morgonutdelingar på alle t-banestasjonar langs bane 2 frå Ellingsrud til Tveita – nokre stader
fleire gonger.
Vi satsa også på omdeling i postkassar, noko vi ikkje har hatt tradisjon for tidlegare. Det var god
oppslutning om dette. Vi prioriterte ikkje dør-til-dør-aksjonar så veldig høgt, men vi gjennomførte ein
aksjon i Gransdalen med begge toppkandidatane.
Ingunn hadde mange oppslag i Akers Avis Groruddalen. Vi fekk også inn ein del innlegg i lokalavisene,
men dette arbeidet vart starta for seint og prioritert for lågt. Mot slutten av valkampen gjekk vi saman
med andre lokallag i Groruddalen om annonsar i Akers Avis. Facebooksida kunne vore brukt betre til å
spreie politikk.
Groruddalsløpesetelen kom heilt mot slutten av valkampen. Her burde kanskje lokallaga gått saman
tidlegare i planlegginga?
Politisk oppsummering
Det var eit problem at Arbeidarpartiet gjekk til val på ”stø kurs”, dette vart oppfatta som heile regjeringa
sitt bodskap. Dersom det blir ein konkurranse om kven som er best til å administrere landet legg ein seg
open for eit diffust ønskje om ”forandring” med nye kostar. SV kom i skuggen av Erna og Jens-valkampen,
og kom ikkje fram med ein god profil på kvifor folk skulle stemme på oss – med unnatak av ”Kamerat 4
prosent”.
SV kom i ein vanskeleg posisjon i valkampen, på grunn av forhold det var vanskeleg for SV å påverke. For
eit lite parti som SV er det vanskeleg å vinne eller tape ein valkamp dei siste fire vekene før valet, det er
det som gjerast mellom vala som legg premissar for kva som er mogleg å få til i valkampen. Dette gjeld alt
frå SVs nasjonale profil og skoleringsarbeidet lokallaget gjer for å kunne møte spørsmål på stand.

Oppsummering av valgkampen 2013, sett fra Bjerke SV
1. Planlegging
- Vi satte i gang med en ringerunde i vår, men fikk ikke tatt kontakt med alle. I tillegg sendte vi epost til alle om valgkampen. 17-18 medlemmer bidro på en eller annen måte i selve valgkampen.
Det er flere enn dem som regelmessig deltar på lokale arrangementer mv. Ti av disse stilte også
på stand, en eller flere ganger.
- Vi hadde ingen formell valgkampplan, men planla aktiviteten på ordinære styremøter i vår. Vi
satte opp et valgkampbudsjett som vi holdt oss innenfor.
- Vi hadde hagefest og lokalt avspark for valgkampen i august. Ingunn innledet.
2. Materiell
- Vi laget ingen lokal løpeseddel i denne valgkampen.
- På stand delte vi ut materiell fra SV sentralt og fra Oslo SV. Både den lille løpeseddelen og A5heftet fra sentralt var fine. Få ville ha hele programmet eller lista. Den lille Oslo-løpeseddelen
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med bilder av de fire toppkandidatene var lite å dele ut.
Noen av oss synes at Del Godene avisa kunne ha fungert bedre på stand hvis hvert nummer også
hadde inneholdt en side som oppsummerte SVs hovedsaker.
Vi delte ut den lille løpeseddelen, og på slutten også noen av Oslos A5-løpeseddel med Heikki, i
mange postkasser i deler av bydelen, men langt fra overalt.
Noen av oss savner fortsatt mer meningsfulle, ”politisk korrekte” ting å dele ut til små og store
enn karameller og sjokolade, selv om sistnevnte er fairtrade-merket.
Som nevnt etter forrige valg, burde SV-butikken selge stenger sammen med ballonger. Frp, Ap, H
og Krf hadde slike. Skaffet selv noen fra en nettbutikk til de to siste lørdagene. Da delte vi ut over
50 hver gang, mens vi nesten ikke fikk delt ut noen før.
SV-butikken kunne også selge små plakatbukker til å sette opp utenfor kjøpesentre ol., der vi har
stand, for eksempel for å informere om kandidatbesøk. Frp har slike.

3. Media mv.
- Arrangement på kort varsel med Heikki på Veitvet senter i mai. Han svarte på spørsmål, var
innom ungdomsklubben og banket på noen dører. Slått fint opp i Akers Avis.
- Vi klarte ikke å følge opp egne ambisjoner om en mer aktiv rolle i lokalavisene. Vi hadde som
lokallag ingen direkte valgkamprelaterte oppslag i lokalavisene etter sommeren, men det var
flere oppslag med Heikki, Ingunn osv.
- Bidro til fellesannonse for groruddalslagene i lokalavisene på tampen av valgkampen.
- Vi brukte ikke lokallagets nettsider eller FB-gruppe aktivt i valgkampen. Enkelte i styret var
aktive med å oppfordre venner og bekjente via sms, e-post eller FB til å stemme SV.
4. Stands
- Vi hadde stand på Linderud senter de fire siste lørdagene fra ca. 10-14. Fikk delt ut en del
materiell og snakket med noen velgere. Med unntak av første lørdag ble imidlertid vi og de andre
partiene plassert nede i underetasjen hvor det er lite folk. Enkelte partier (H og Ap) droppet
derfor å stå der.
- Fint med standsbordet (møysommelig oppgradert med nye logoer), selv om det gjerne kunne ha
vært litt bredere på toppen (Ap har et slikt). Den nye ”rulloppen” var hendig.
- Vi fikk besøk den siste lørdagen av Heikki, Ingunn og Olivia. Begrenset med tilhørere fordi vi som
nevnt var plassert i underetasjen. Mer symbolsk enn reell betydning. Likevel hyggelig for oss
lokale slitere at noen listetopper kom innom.
- Vi prøvde også å dele ut materiell utenfor en annen butikk i bydelen, men hadde ikke søkt om
tillatelse der. Må revurdere dette før neste valgkamp.
- Balwinder snakket om SV på to forskjellige norsk-indiske sportsarrangementer i juni der mange
deltok. Besøkte sikhenes gurduara på Alnabru sammen med Heikki og Kaveh. Heikki holdt
appell, og de delte ut løpesedler og Del Godene.
- Klarte bare å skaffe listebærere til to valglokaler, en del av tida. Vet ikke om det var listebærere
fra andre lag ved noen av våre lokaler. Er sterkt i tvil om nytten av dette, sett i forhold til
tidsbruken. Ønsker fortsatt at SV jobber for at partiene i Oslo blir enige om å droppe dette i neste
valgkamp.
- Vi dekket valgboden på KJ de to dagene vi ble tildelt, og samarbeidet med hhv. Ullern og Blindern
for å sikre best mulig dekning. Det fungerte bra.
- Dårlig med materiell til utdeling begge ganger. Velg miljø og rettferdighet manglet begge ganger
(dukket opp utpå dagen andre gang). Andre gang manglet også den lille løpeseddelen i
begynnelsen. Litt trist bare å ha arbeidsprogrammet og den Oslo SVs lille med bilder av de fire
toppkandidatene å dele ut. Ikke det de mange skoleungdommene og andre trengte.
5. Valgresultatet i bydelen
- Siden forhåndsstemmer og ”fremmede” stemmer ikke er fordelt på kretsene i Oslo lenger, er det
vanskelig å være sikker på om stemmetallene fra kretsene er helt sammenliknbare med tidligere
valg.
- Med dette forbeholdet tyder de ufullstendige 2013-tallene på at SV i bydelen md 5,3% gikk klart
tilbake fra 2009-valget (med 3,2 prosentpoeng), mens tilbakegangen fra 2011 var beskjeden (0,2
%). Som bemerket i valgrapporten fra 2011 hadde vi imidlertid mye høyere oppslutning (7,4 %)
i valget til bydelsutvalg den gangen.
- Tilbakegangen fra 2011 var størst i Linderud krets (0,8), mens det i Årvoll krets var en ørliten
framgang fra dette valget (0,1).

34

Vedtatt av Oslo SVs representantskap 15.10.13
-

-

-

Sammenliknet med 2009 var tilbakegangen størst på Årvoll og minst på Veitvet.
SV fikk høyest oppslutning i kretsene Årvoll (5,6), Løren (5,5) og Tonsenhagen (5,4). Dårligst
oppslutning på Linderud (4,1!) og Veitvet (5,1). Det innebærer at SV gjør det dårligst i kretsene
med mange velgere med innvandrerbakgrunn. De samme kretsene er de beste i bydelen for Ap
og Rødt. Hadde velgerne i disse kretsene hatt høyere valgdeltakelse, ville SV ha gjort det enda
dårligere. Vi har mistet svært mye av støtten fra disse velgergruppene, noe også den siste
valgundersøkelsen av 2011-valget viste.
På Veitvet og Linderud fikk vi mindre oppslutning enn Rødt, på Tonsenhagen klart mindre enn
MDG. Venstre er større enn SV på Tonsenhagen, Årvoll og Løren, dvs. i kretser med borgerlig
flertall og færre velgere med innvandrerbakgrunn.
Samlet i bydelen er SV nå femte største parti, etter Ap, Høyre, Frp og Venstre.
Valgdeltakelsen er det vanskelig å si noe meningsfullt om uten at forhåndsstemmer er med, men
som før tyder alt på betydelig lavere deltakelse i de to kretsene med mange velgere med
innvandrerbakgrunn, Linderud og Veitvet.

6. Folkeavstemningen
- SV var relativt lite synlig med vårt standpunkt om nei-til-OL-søknad. Frontfigur for motstanden
ble Bjørnar Moxnes. Litt synd. Den artige lille løpeseddelen med OL-ringene kom dessuten for
seint, i alle fall til oss.
- Også lokalt i Groruddalen kom vi klart i skyggen av Rødt i denne saka. Vi hadde heller ingen
mottrekk da idretten mobiliserte sterkt på slutten.

Valgkampevaluering, Grünerløkka SV
Politikk
For Grünerløkka SV (GSV) har konkurransen med de andre miljøpartiene, Venstre og MDG, vært den nest
viktigste. Laget har derfor savnet et politisk fokus i valgkampen som har tydeliggjort forskjellen mellom
miljø- og klimapolitikken til høyre- og venstresiden. Verken sammenhengende sykkelveinett i Oslo eller
et oljefritt LoVeSe var gode saker for å få fram dette. Dette er enkeltsaker alle miljøpartiene er enige om.
Forsøket til SV sentralt på å kople det røde med det grønne traff heller ikke hodet på spikeren: verken
argumenter om at et samfunn med små forskjeller er bra for miljøet, at de som både ønsker god
enkeltsaker på rettferdighet og miljø må stemme SV eller at klimakrisen rammer de fattige mest fikk fram
den vesentlige koplingen mellom det røde og det grønne. I møte med MDG ble utfordringen ved denne
koplingen satt på spissen. MDG klarte å overbevise flust av radikale Grünerølkkavelgere om at de kunne
heve seg over høyre–venstre-aksen og likevel gjennomføre en ambisiøs omlegging av samfunnet for å
løse klimautfordringene. Det GSV savnet var argumentasjon som trakk fram hvordan miljøproblemene
nettopp skapes av det økonomiske systemet høyresiden forfekter; at det er profittjaget i kapitalismen
som fører til rovdrift på naturen. Vi skulle sett at SV kunne argumentert med at den røde løsningen lå i at
vi vil løse miljøutfordringene ved å ordne økonomien, arbeidslivet og samfunnet på en måte som ikke
setter profitt, men hensynet til mennesket og miljøet først.
Den viktigste konkurrenten til SV på Grünerløkka har vært sofaen, som fikk 55%. Lav valgdeltakelse er et
problem for alle sentrum–øst-lagene og Grorud, hvor folks sosiale, økonomiske og etniske bakgrunn ser
annerledes ut enn på vestkanten. Mye tyder på at valgresultatet kunne vært et annet for SV og
venstresida hvis valgdeltakelsen hadde vært like stor på østkanten som på vestkanten i Oslo. Ved
lokalvalget 2011 var det kun 27% av velgere med minoritetsbakgrunn som stemte i Grünerløkka. GSV
hadde ambisjoner om å være i kontakt med og mobilisere minoritetsgrupper i valgkampen, men innså
etterhvert at dette ble for krevende å få til på kort tid. Å bygge allianser med minoritetsorganisasjoner og
benytte seg av enkeltpersoner i partiet med kontakter i disse miljøene er noe som må gjøres lenge før
valgkampen settes i gang. Dette er derfor noe av det viktigste GSV vil jobbe med i tiden framover.
Resultat
Sammenlignet med forrige stortingsvalg har GSV gått ned 5,9 prosentpoeng. Siden forrige lokalvalg har vi
økt med 0,2 prosentpoeng. Selv om resultatet på 11,2% er godt over det dobbelte av landsgjennomsnittet
kan det ikke sies å være et godt valg for SV på Grünerløkka. Vi fryktet likevel at det kunne gått verre da vi
så hvor sterkt vi ble utfordret av MDG. MDGs resultat på Grünerløkka var 8,8 og de økte med 7,9
prosentpoeng sammenlignet med forrige stortingsvalg.
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Aksjoner, stands og arrangementer
Etter en ringerunde i laget før sommeren identifiserte GSV en gruppe på rundt førti personer som ville
delta i kjerneaktiviteter som å stå på stand og delta på morgenaksjoner. Etter valgkampen kom i gang ble
gruppen utvidet med flere medlemmer, både nye og nyinnmeldte. Særlig krisemålingen på 2,5 førte til at
flere ville gjøre en innsats.
I valgkampen bemannet GSV daglig en stand på Olaf Ryes plass. Vi sørget for at det var noen erfarne på
alle vakter. Det skulle minst være tre personer på hver vakt, bortsett fra dagvaktene hvor dette ble
vanskelig. Det fungerte godt å bruke et doodleskjema på nett, hvor den enkelte kunne se når det var
behov, og sette seg opp når de hadde anledning.
GSV delte ut Del godene så godt som alle tirsdager og torsdager på Hasle, Carl Berners plass og Tøyen fra
kl. 0730-0830. Det var lett å mobilisere til morgenaksjoner fordi det er praktisk for folk å delta før de
drar på arbeid.
I tillegg til kjerneaktivitetene hjalp GSV Oslo SV med å bemanne standen på Karl Johan tre lørdager og vi
rigget og bemannet Oslo SV sin stand på arrangementet til Folkeaksjonen mot oljeboring i LoVeSe en
lørdag. Siste dag før valget arrangerte GSV et stort familiearrangement i Sofienbergparken i forbindelse
med at Valgkampthrilleren med Kristin Halvorsen kom til Oslo. Så godt som mulig har GSV sendt
medlemmer som følgere til debatter hvor stortingspolitikere, listekandidater eller andre har deltatt.
Flere ganger i løpet av valgkampen har Heikki Holmås stilt opp på stand, i debatt eller ved arrangementer
på GSV. Dette har vært positivt for laget og vi har følt oss prioritert.
For å markere at hundreårsjubileet for almen kvinnelig stemmerett tok GSV initiativ til å døpe brua over
til Vulkan etter Grünerløkkas egen stemmerettsforkjemper Anne Holsen. Inga Marthe Torkildsen holdt en
flott tale og det var flere både i bydelsutvalget og andre som møtte opp.
Styret opplever at GSV er et effektiv og lett lag å drive. Det er mange aktive medlemmer, som på kort
varsel stiller opp og gjør en innsats. Kombinasjonen av små geografiske avstander, felles alder og
interesser og et positivt sosialt fellesskap bidrar mye til dette.
Erfaringen fra årets valgkamp er likevel at vi kunne benyttet ressursene på en mer effektiv måte. Flere
dager var vi overbemannet på stand. Ved bedre planlegging og organisering kunne vi dekket flere
områder, som Carl Berner, Sinsen eller Tøyen. Vi mener også at det kan være hensiktsmessig å gå dør til
dør i visse valgkretser. Vi bør også ha en etablert mediegruppe, som kjenner journalister i lokalavisene og
kan lage presseutspill. Det har vært vanskelig «å komme på» i mediene. Mye av dette skyldes nok at vi
ikke hadde en god strategi, men det kan også være at de politiske sakene som ble prioritert i Oslo SV ikke
var konfliktorienterte eller interessante nok for mediene.
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Valgkampoppsummering fra St. Hanshaugen SV
- E-poster fra lokallaget var greie og ga god info om det som skjedde lokalt. Men kombinasjonen av eposter fra sentralt og fylkeslaget gjorde at flere ikke klarte å skille ut relevant informasjon. Mye av eposten fra fylkeslaget og sentralt virket litt umotiverte. Dette gjorde at mye e-post nok ble oversett. I
framtidige valgkamper er det viktig å finne et system for e-post og informasjon til medlemmene som ikke
blir overveldende.
- Frivillighetskorpset i Oslo SV fungerte godt. Det var en god idé at mye av dette arbeidet ble organisert
gjennom Facebook.
- Den interne informasjonen mellom fylkeslaget og lokallaget var rotete. Det var ikke lett å forstå hvem i
styret som fikk hvilken informasjon. For eksempel fikk ikke vår valgkampansvarlig informasjon fra
fylkeslaget. En del av informasjonen som gikk til lokallagsleder skulle også gått til valgkampansvarlig.
- SV endte opp med å mangle en tydelig profil i valgkampen. Dette er nok et resultat av den situasjonen vi
var i, og kanskje ikke som resultat av mangel på innsats og forsøk. Av samme grunn sleit vi med å nå
gjennom i media
- Vi må finne måter å åpne opp partiet på. En idé er at partikontoret blir plassert i et butikklokale eller i
tilknytning til et butikklokale. Dette må selvsagt veies opp mot hva som er praktisk og sikkerhetsmessig
mulig.

Valgkamprapport Østensjø SV
Vi gjennomførte i det store aktivitetene vi planla, og er alt i alt godt fornøyd med den lokale valgkampen.
Stand på sentrene på lørdagene:
Lokallaget hadde stands på sentrene Manglerud, Oppsal, Bøler hver lørdag i minimum to timer i tillegg til
at vi stod på Bryn et par ganger. Vi må få en bedre standsplassering dersom vi skal velge å ha stand på
Bryn mer enn en gang i neste valgkamp. Kristin kom siste lørdag til Manglerud. Det fungerte fint.
Markastand
Vi gjennomførte totalt 7 Markastands fordelt på tre søndager og en lørdag. En ble besøkt av Heikki
E.Holmås, og en ble holdt på siste lørdagen i valgkampen da bussen kom. Markastands er de beste
standene. Lettere å komme i snakk med folk og der treffer vi sympatisører.
Vi savnet SUere på stand, høyt alderssnitt på de som er aktive. Bra at folk stiller opp, men vi bør få frem at
det er unge folk som stemmer SV og. Neste gang ber vi om hjelp til dette fra Oslos felles valgkampkorps.
Laget stilte også brukbart med folk til å bemanne Karl Johan-standen de dagene vi fikk tildelt.
Materiell:
Vi bestilte 12 til 2-pakka og supplerte med egen løpeseddel, Oslo-løpeseddel og Del Godene. Særlig Del
godene brukte vi mye. Den lokale løpeseddelen fikk vi trykket gratis i 5000 eks hos Fagforbundet
gjennom kontakter der. Vi kjøpte også fire beachflagg som fungerte svært godt. Vi ønsket også å bestille
to nye stands-bord, men det viste seg vanskelig.
Lokallagsleder måtte bruke mye tid på å kjøre ut materiell. Må gjøres på annen måte neste gang, åpent
materiellager i garasje e.l.
Morgenaksjoner:
Del godene var veldig godt egnet for utdeling ved t-banen. Vi ønsker å lage en lokalavis til neste valgkamp
som vi kan dele ut. Del Godene var generelt en bra avis.Heikki-aksjonen mobiliserte lokallagene til
morgenaksjon, positivt. To ganger i vår bydel. Gjorde at vi fikk delt ut avis på alle stoppestedene.
Postkasseaksjon:
Vi fikk delt ut mellom 4 og 5000 løpesedler, og det ble også delt ut en del Del Godene. Det er en nedgang
fra 2011 da vi fikk ut nærmere 10 000 løpesedler, men skyldes først og fremst at vi trykket opp færre
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løpesedler denne gangen. Vi må ha en person som kun har ansvar for å følge opp dette, det er mye arbeid
med rodefordeling, rekruttering og oppfølging.
Arrangement
Arrangementet på Olsen med Fagforbundet og var Ingunn positivt. Det lokale bandet Me and the Julios
spilte. En suksess, men kunne ønsket oss noe bedre mobilisering.
Sykehjemsbesøk på fagforbundets sykehjem ble fulgt opp av en aktivist i bydelen. Er kanskje behov for å
diskutere mer hva vi kan oppnå med disse møtene og om vi i større grad skal besøke arbeidsplasser.
Hanne Eldby rykket inn en annonse i Nordstrands Blad om barnehager som oppfølging av Olav Thons
Frp-annonse. Fikk en del oppmerksomhet og ble spredt i lokale medier.
Totalt hadde vi rundt 25 SVere i sving under valgkampen i år.

Grorud SV
Sist lørdag hadde vi stand på Grorud senter.
Mandag morgen delte vi ut SV avisen "Del godene" ved Grorud busstasjon, der vi også hadde besøk av
Heikki!
Lørdag 24. august kl. 1100 har vi stand på Grorud senter, Berit og Judith er der. Hyggelig om flere har
anledning å være der en stund.
Stand gjelder også 31. august fra kl 1100, flott om noen kan delta litt, Berit og Judith er der.
Lørdag 07. september er det Ammeruddagene, med stand fra kl 11.00. Heikki holder appell ca kl 13. Berit,
Marta og Judith er der, flere ?
På grunn av at SV er i en kritisk situasjon mobiliseres det ekstra.
Mandag 26. august kl. 18.00, avholdes et møte der Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og Heikki Holmås
er til stede. Pulendran og Berit deltar fra oss.
Tirsdag 27. august kl. 07.00, er vi på Grorud busstasjon og deler ut siste "Del godene". Pulendran, Berit og
Judith
Tirsdag 27.august kl. 19.00, Groruddalen Miljøforum og Akers Avis Groruddalen innviterer til valgduell.
SVs 2. kandidat i Oslo Ingunn Gjerstad deltar i paneldebatten. Berit og Judith deler ut SV materiell fra kl
1800. Kari og Pulendran har bekreftet at de kommer til møte. Vi håper at flest mulig SVere kommer!
29. august kl. 10.00 - 19.00 har Grorud SV (sammen med Stovner) ansvar for valgboden på Carl Johan. Kl
10.00 stiller Berit, Kari og Pulendran. Judith avløser Pulendran ca kl 12 og Marta kommer kl 1500.
3. September hadde vi morgenaksjon på Grorud busstasjon, utdeling av siste nr av del godene.
9. september, valgdagen, har vi også ansvar for valgboden i byen, Berit og Pulendran kan stille opp men vi
trenger også flere til å stå med lister utenfor valglokalene i bydelen, bare si fra!
PS: I kveld er jeg publikum på partilederdebatten på TV 2 kl. 22.
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Nordre Aker
Sted
Frysja
Sognsvann

Tema
Lofoten/Vesterålen

Dato
26. feb

Person
Magne/Youseff
Tore S, Arne
Tone M, Elisabeth,
Magne

Sognsvann
T-bane stasjon ved Ullevål
stadion

Lofoten/Vesterålen
Kollektivbrosjyre
Lofoten-Vesterålen

27. feb

Lill, Stein, Yuseff
Hanne, Øystein,
Magne, Arne,

Sognsvann
Torget i Nydalen

Kollektiv/LofotenVesterålen
10 punkter fra SV

Tirsdag 25.juni
Søndag 4.august
onsdag 14 .aug

Magne

Lørdag 17.august

Kirsten Rogg,
Elisabeth K, Øystein,
Magne,

Ullevål Stadion

Sognsvann

Del godene
Lofoten
Miljø-og retferdighet.

Lørdag 17.august

Magne, Tale, Hanne,
Arne

Ullevål stadion
Storokrysset

Oslo-brosjyre

Tirsdag 20.august
Onsdag 21.august

Magne
Kirsten Rogg,
Øystein, Magne

Valgboden

Fredag 23.august;

Sognsvann
(Heiki kommer; Mari
følgesvenn fra 10.30)
Storosenteret
(på veien utenfor senteret)

Søndag 24.august
Lørdag 24.august

Valgboden
Storokrysset

Fagforbundet/AP/SV

Mandag 26.august,
10-19
Tirsdag 27.august

Carl Berner til Nydalen

T-banetur med Heiki

Onsdag 28.august

Rema Frysja

Torsdag 29.august

Tåsensenteret
Ullevål stadion

Torsdag 29.aug
Lørdag 31.august

Storosenteret

Lørdag 31.august

Rema Frysja
Sognsvann

Lørdag 31.august
Søndag 1.september

Snorre, Magne
Astrid B, Øystein;
Magne
Tale (intervjue
Heikki)
- Per Christian,
Hanne L, Øystein
Tone M, Mario;
Arne, Per christian
Øystein, Magne
Hanne, Mons,
Christian, Bjørn,
Tale/Hanne,
Magne/Hanne
Magne/Mons
Mario
Snorre/ Bjørn W
Magne, Astrid, Tone
Hanne, Hussain
Mari, Arne,
Elisabeth K,
Magne, Ruth Haug,
Hanne, Lill, Stein,
Mari, Hanne
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Storosenteret-torget

Tirsdag 3.september

Magne, Arne,
Øystein

Storokrysset
Storosenteret-torget

Onsdag 4.sept
Onsdag 4.sept

Lill, Stein, Mario
Magne, Tone M

Valgboden
Storosenteret
T-bane Ullevål
Nydalen

Torsdag 5.sept
Fredag 6.sept

Rikshospitalet – SV-bussen
kommer!
Rema Frysja
Ullevål stadion
Storosenteret
Sognsvann
Sognsvann

Lørdag 7. sept

Hanne, Lill, Stein
Christian, Mario
Kari, Arnold, Mari,
Øystein,
Tone, Magne,
Hanne, Mario,
Magne
Lill, Tale, Magne,
Hanne, Mario, Tore
S, Berit, Mari, Arne,
Yussuf, Kari,
Øystein, , Kirsten

Søndag 8.sept

Lill, Magne, Hanne,
Mario,

Valgresultater bydel Nordre Aker 2013 i prosenter for SV:

Tåsen
Korsvoll
Sogn vdg
Maridalen
Grefsen
Engebråten skole
Kjelsås skole/trikkehallen
Kringsjå skole
Skeidhuset
Disen skole
Ullevål skole
Sogn
Grefsen/Kjelsås
Bydel NA
Oslo

1997
10,2
10,2
15,0
-

1999
13,2
14,4
19,7
-

15,0

2001
16,3
15,8
20,5
15,0
15,2
15,8
23,4
16,9

2003
18,8
19,3
26,8
27,0
19,1
20,9
19,1
28,3
21,7
20,0

-

-

-

-

-

-

11,6

8,2

12,5

16,9

20,3

2005
11,3
13,3
16,5
13,4
11,3
9,3
13,0
14,7
13,3
10,7
18,5
12,5
13,4

2007
9,7
10,0
14,6
11,8
8,3
8,8
11,8
11,7
10,6
8.8
16,0

2007 BU
10,97
12,60
16,89
11,31
10,43
10,67
13,32
13,80
11,80
10,42
18,48

2009
10,3
10,9
13,7
12,0
9,0
10,2
11.1
11,8
10,2
9,7
16,0

2011
5,9
7,0
9,3
6,5
5,4
6,0
6,7
8,0
6,5
6,0
9,8

2011 BU
7,43
8,16
10,84
5,65
6,23
7,29
8,49
9,57
8,26
7,68
12,56

2013
7,1
7,0
0
7,7
7,1
5,7
6,7
7,9
7,2
6,3
11,3

11,0
10,4

12,89

11,3
10,3

7,0
6,3

8,56

7,6
6,3

Søndre Nordstrand
Uke 32

Uke 34

ID 08. august

Styremøte mandag 19. august kl 20.00-22.00
Morgenaksjon onsdag 21.08 kl 07-08

Uke 33

Torsdag 22.08 kl 17 Åpning Kricketbane

Valgkampåpning Valgboden mandag 12.08 kl 14

Dele ut flyers ved moskeen fredag 23.08

Morgenaksjon onsdag 14. august klokken 07-08

Stand i bydelen lørdag 24.08 kl 10.30-14.00

Stand v Spikersuppa torsdag 15. august 10-19
Deb. møte ungd./Holmlia nærmilj. Torsdag 14-15

Uke 35

Dele ut flyers ved Moskeen fredag 16. august

Valgkamp/styremøte R22 26.08 kl 19-21

Stand i bydelen lørdag 17. august kl 10.30-14.00

Stand v spikersuppa tirsdag 27.08 kl 10-19
Besøk på Kantarellen tirsdag 27.08 kl 11.30-12.30
Komite for integr og mangfold 27.08 kl 19
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Morgenaksjon onsdag 28.08 kl 07-08

Uke 36

Heikki til Mortensrud T Torsdag 29.08 kl 07-09

Stand v Spikersuppa tirsdag 03.09 kl 10-19

Fellesarr SV,R,Sp,Ap,Fagforb. Torsdag 29.08 kl 18

Morgenaksjon onsdag 04.09 kl 07-08

Dele ut flyers v moskeen fredag 30.08

Stand v Spikersuppa fredag 06.09 kl 10-19

Stand i bydelen lørdag 31.08 kl 10.30-14.00

Stand i bydelen lørdag 07.09 kl 10.30-14.00

Markaaksjon søndag 01.09 kl 12-14

Pubmøte på Holmlia lørdag 07.09 kl 15.00
Markaaksjon søndag 08.09 kl 12-14
Listebæring ved valglokaler søndag 08.09
Listebæring ved valglokaler mandag 09.09

Søndre Nordstrand har hatt en forsiktig framgang siden 2011 på 0,4 %. Den store tilbakegangen var fra
2009 til 2011. Laget har også fått en del nye medlemmer siden valget.

Vedlegg 6 – Rapport / analyse fra faglig nettverk
I ulike deler av fagbevegelsen finner vi en vesentlig del av våre allierte, noe som både gjenspeiler seg
sterkt i SVs arbeids- og prinsipprogram og i de politiske prioriteringene i arbeidet. Arbeidslivet er den
viktigste arenaen for fordeling av makt og penger og svært mange i fagbevegelsen har sett det som viktig å
forsøke å gjenvelge de rødgrønne partiene som et alternativ til høyresiden. Dette til tross for at mange
tillitsvalgte har kritisert regjeringens – da særlig Aps – behandling av blant annet EØS-direktiver som
fagbevegelsen har ment svekket arbeidstakerrettigheter.
LO sentralt har siden 2005 fremmet de rødgrønne AP, SP og SV i sin valgkamp, men ofte valgt å synliggjøre
AP som fagbevegelsen viktigste allierte, blant annet i form av et fagligpolitisk regnskap som utgis før
valgene. Dessverre har LO sentralt valgt å sitte adskillig roligere i båten i år enn situasjonen krevde (med
et blått flertall på meningsmålingene siden 2005). I Oslo har deler av fagbevegelsen, særlig de siste årene
engasjert seg i å gjøre den faglige valgkampen bredere og har også Rødt med i brosjyrer, valgavis og
annonser og profilerer fire rødgrønne partier. Når LO tar stilling er det store grupper, for eksempel i UNIO,
med en mer forsiktig holdning til å markere at noen politiske partier er å foretrekke. Til tross for at det er
klare skillelinjer i viktige saker for forbunda, for eksempel utdanning og helse, har en inntatt en mer
nøytral posisjon. LO i Oslo, NTL og Fagforbundet sentralt, samt EL&IT har i form av utspill blant annet på
LO-kongressen i mai markert seg i klimasaken. YS og delvis TEKNA i Akademikerne har markert seg
sterkere enn før i forhold til klimasaken, blant annet gjennom engasjement knyttet til Klimavalg 2013.
Fagbevegelsen har ikke profilert MDG da en jevnt over mener at deres politikk på arbeidslivsfeltet er
mangelfull.
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