
ÅRSBERETNING FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I OSLO 2013

Organisasjon, i fylkeslaget og bydelslagene 

Lagstrukturen og medlemsutvikling
Oslo MDG har i 2013 bestått av 10 bydelslag; henholdsvis Grünerløkka, Gamle Oslo, 
St.Hanshaugen, Frogner, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker (inkluderer Ullern), 
Groruddalen (består av Grorud, Alna, Bjerke og Stovner), Nordstrand (inkluderer 
Østensjø) og Søndre Nordstrand.

Tabell 1.
Bydel Betalende 

medlemmer
31.12.13

Registrerte 
medlemmer
31.12.13

Alna 46 49
Bjerke 41 43
Frogner 137 147
Gamle Oslo 181 204
Grorud 22 22
Grünerløkka 190 204
Nordre Aker 114 118
Nordstrand 92 95
Sagene 86 88
St.Hanshaugen 137 151
Stovner 45 47
Søndre Nordstrand 158 177
Ullern 16 16
Vestre Aker 40 42
Østensjø 83 89
Total 1395 1500



Oslo MDG har fortsatt økningen i medlemstallet fra tidligere år. Man kan imidlertid se 
en formidabel effekt av den enorme oppmerksomheten partiet fikk under 
stortingsvalgkampen med en fordobling av medlemstallet fra 2012 til 2013. 

Figur 1.

Arbeidet i fylkeslagets styre 

Styresammensetning 
Styret for 2013 har bestått av syv medlemmer, fem varaer samt fire representanter fra 
ulike grupperinger: Faste styremedlemmer: Une Aina Bastholm (styreleder),  Lars Erik 
Mangset (nestleder), Erik Schreiner Evans (nestleder), Hanne Gustavsen (styremedlem 
og kasserer), Erlend Draget, Elsa-Britt Enger (Styremedlem og medlemskontakt), Miriam 
Innbjør. Innbjør har ikke kunnet møte høsten 2013 pga sykdom. Schreiner Evans har på 
eget  ønske fungert  som ordinært  styremedlem i  stedet  for  nestleder siden vedtak  i 
styremøte 13-1314 (15.okt).  Varaer: Andrew Kroglund (1. vara), Helene Gallis (2. vara), 
Camilla Williams (3. vara), Svein Hetland (4. vara) og Shoaib Sultan (5. vara). I tillegg har 
Veslemøy Waage hatt møterett og stemmerett for Grønn Ungdom, Geir Storli Jensen 
hatt møterett for Grønne Studenter og Harald Nissen hatt møterett som representant for 
bystyregruppen. 

Styremøter 
Styret i Oslo MDG har møttes ordinært annenhver uke, og har siden årsmøtet 2013 hatt 
21 styremøter (per 19. februar 2014). I ferier har styret møttes sjeldnere. Det er ført 
referater fra alle styremøter. Grønn Ungdom har deltatt på nær alle styremøtene, og 
Grønne Studenter på de fleste. Bystyrerepresentant Harald Nissen har prioritert å være 
til stede på saker som er særlig viktig for bystyregruppen og det politiske arbeidet.

Arbeidsform 
Styret har hatt relativt god kontinuitet, men med betydelig mer aktivitet før og under 
valgkampen enn høsten 2013. Mange av styremedlemmene var slitne etter 
valgkampen, og trengte en pust i bakken. Styret brukte fram til landsmøtet i april 2013 
svært mye tid på programarbeid og landsmøteforberedelser. Etter landsmøtet startet 
arbeidet med å forberede og planlegge valgkampen. Under valgkampen bidro 



styremedlemmene på ulik måte etter evne og ønske, enten som en del av 
valgkampsekretariatet eller på andre måter. Styret hadde ellers formelle styremøter kun 
en gang i måneden i perioden juni til september (etter behov). Styret har jobbet med å 
påvirke den nasjonale fordelingen av regionsekretærer. Ordningen er på plass, og 
utlysning og ansettelse er planlagt våren 2014.

Arbeidsprogram 
I forbindelse med Stortingsvalget i 2013 utarbeidet MDG et nytt politisk program. 
Landsmøtet hadde allerede valgt en programkomite med mandat om å legge frem et 
forslag til politisk program på MDGs landsmøte i 2013. I denne forbindelse ble alle 
medlemmer også invitert til å komme med direkte innspill til denne prosessen. Denne 
muligheten ble kommunisert til Oslo MDGs medlemmer.

I tillegg ønsket styret i Oslo MDG å komme med samlede innspill fra fylkeslaget og det 
ble dermed besluttet å sette i gang en strukturert prosess for dette i 2012. I denne 
prosessen fikk medlemmene mulighet til å sende inn skriftlig innspill ved to 
anledninger. To medlemsmøter ble også avhold for å gå gjennom endringsforslagene 
samt for å legge til rette for en felles og åpen diskusjon. Med utgangspunkt i innspillene 
som ble generert gjennom denne prosessen vedtok Oslo styret en endelig versjon til 
arbeidsprogrammet som ble sendt inn til den nasjonale programkomiteen. Disse og 
andre endringsforslag ble diskutert i formøte for Oslo MDGs delegater i forkant av 
landsmøtet, og debattert og behandlet på MDGs landsmøte i 2013.

Valgprogram 
Arbeidet med eget valgprogram for Oslo i 2013 kom sent i gang, og det var lenge 
uklart hva som var ventet fra fylkeslaget, da Landsmøtet allerede hadde valgt en 
nasjonalt program for stortingsvalget. Det var ikke satt ned noen programkomité for 
Oslo MDG. De nasjonalt produserte løpesedlene vi brukte gjennom hele valgkampen 
(“Tenk nytt stem grønt”) i Oslo ble imidlertid tilpasset Oslos valgkamp i form, med 
profilering av Oslos tre toppkandidater. I stedet for et eget valgprogram, ble det laget 
en egen løpeseddel for Oslo, som ble delt ut de siste par ukene av valgkampen (“En 
bedre by”).

Økonomistyring 
Styret overtok en relativt solid egenkapital fra 2012. For å drive valgkamp var likevel det 
opprinnelige budsjettet svært begrenset sammenlignet med de andre 
stortingspartiene. Styret har prioritert å bruke penger på aktiviteter som ville gi økt 
synlighet og et godt valgresultat, som bl.a. originale stands, løpesedler og materiell, 
medieannonser og konserten Lyden av grønt gjennombrudd. Mer midler har blitt 
skaffet gjennom overskuddet fra konserten, gaver fra private givere og støtte fra den 
nasjonale organisasjonen. Valgkampbudsjettet har derfor vokst betraktelig, og blitt 
revidert to ganger.

For å sikre at midler som kunne blitt brukt i valgkampen ikke ble stående ubrukt, valgte 
styret ikke å øremerke penger til bydelslagene. Beslutninger har heller blitt tatt løpende 
når lagene har bedt om støtte til aktiviteter, og alle har fått det de har meldt behov for. 
Det har ikke vært et mål å spare egenkapitalen, da vekst i partiet og et godt valg vil gi 
høyere inntekter i 2014.

På tross av eksisterende rutiner for utlegg og økonomistyring har det vært utfordrende å 
holde oversikt over økonomien i en situasjon med mange prosjekter og 



prosjektansvarlige. Vi har brukt disse erfaringene til å forbedre rutinene ytterligere i 
samarbeid med regnskapsfører og revisor, og mener vi etterlater oss en forsvarlig 
økonomi for videre drift.

Lokallagssamlinger og medlemsmøter
Fylkeslaget har arrangert jevnlige sosiale sammenkomster, som partipils, hver måned 
våren og sommeren 2013. Vi hadde også jevnlige lokallagssamlinger og 
medlemsmøter med politisk innhold.

Lokallagssamlinger:

7. mars, Oslo rådhus
14. mai, valgkamplokalet
1. august, valgkamplokalet
22. august, valgkamplokalet
11. november, Oslo rådhus (i samarbeid med LLI)

Medlemsmøter:
Måneskinnstur 19. oktober
21. november, Godlia velhus
3. desember, Caféteatret (arr LLI)

Lokallagsintiativet 
Lokallagsinitiativet (LLI) er en gruppe frivillige, som består av MDG-medlemmene Siv 
Endresen, Anni Onsager, Stig Rygh-Johansen og styremedlem i Oslo MDG Elsa-Britt 
Enger. Gruppen fikk sitt mandat på styremøte 13 -1314 i Oslo MDG 15.10.13. Elsa-Britt 
Enger rapporterer fra LLI til styret.
Mål for Lokallagsinitiativet er:

1. Etablere nye lokallag hvor det mangler
2. Vitalisere lokallagene og bygge dem opp, slik at de kan stå sterkere på egne 
ben
3. Oppdatere lokallagshåndboken
4. Bistå lokallagene i å lage aktiviteter for medlemmene i hele fylkeslaget

LLI har fra oppstart i midten av oktober 2013 bidratt til å starte lokallag MDG Østensjø 
og MDG Søndre Nordstrand, samt hjulpet til med å blåse nytt liv i MDG Nordre Aker. 
Arbeidet for oppstart av MDG Ullern lokallag har ikke lyktes. LLI-representanter har 
deltatt på de fleste av høstmøtene i de 13 lokallagene i MDG Oslo i løpet av høsten. 
Det er gjort et stort arbeid med ny lokallagshåndbok. Lokallagshåndboken vil bli 
overrakt lokallagslederne og styret i Oslo MDG på et møte 18.03.2014. Ved at 
håndboka er elektronisk kan den bli hyppigere brukt og den blir enklere å oppdatere 
fortløpende.

LLI har holdt informasjonsmøte med presentasjon av ramme for ny Lokallagshåndbok 
for alle lokallederne og andre interesserte. Presentasjon av lokallagsoppgaver, 
hoveddel av MDGs prinsipprogram, meningsutveksling og nettverkstreff. Nasjonalt og 
Akershus fylkeslag er interessert i lokallagshåndboka og den kan lett tilpasses lokallag 
og fylkeslag over hele landet. Det er igangsatt et arbeid med spørreskjema og database 
for medlemsregistrering og kartlegging av medlemskompetanse. I første rekke vil man 
kartlegge medlemmer som har ytret et ønske om å bli aktive.



Som forberedelse til kommunevalget i 2015 er det laget en plan for politisk skolering 
åpent for alle medlemmer. Et skoleringsopplegg for 3 semestre: våren 2014, høsten 
2014 og våren 2015 startet med 56 interesserte 28. februar 2014. Dessuten er det 
arrangert Kulturkveld for medlemmer på MIR i 11. desember og 19. januar med Adam 
Tumidajewicz som primus motor, og det var et medlemsmøte med politikk og kultur på 
Cafeteateret 3. desember 2013. 

Sosiale medier
Fylkeslaget har jobbet for synlighet i sosiale medier og har per 1. mars 2014 over 2000 
Facebook-følgere og 1163 følgere på Twitter for Oslo MDG.

Arbeidet i Bystyregruppen 

Bystyregruppens sammensetning
Bystyregruppen:
Harald A. Nissen (fast medlem)
Hanna E. Marcussen (1.vara) 
Shoaib M. Sultan (2.vara) 
Cecilie Flaatin (3.vara) 

Kontrollutvalget
Jarle Fagerheim (fast medlem)
Lillian Bredal Eriksen (1.vara)

Leder for 17. mai -komiteen 
Shoaib M. Sultan

Sekretariatet
Det har vært endringer i sammensetningen av bystyregruppens sekretariat i løpet av 
2013. Den 1. januar trådte Pål Thygesen inn i 25 prosent stilling som politisk rådgiver. I 
samme periode reduserte Hanna Marcussen sin stilling tilsvarende. Pål Thygesen ble 
innvilget permisjon fra juni og ut desember. Lillian Bredal Eriksen tok over stillingen som 
gruppesekretær/politisk rådgiver etter Hanna Marcussen den 1. september 2013. Fra 
november 2013 har Stig Rygh-Johansen hatt kontorplass ved rådhuset med 
arbeidsoppgaver primært knyttet til lokallagsinitiativet til Oslo MDG. 

Øvrige personer tilknyttet bystyrearbeidet i 2013
Jarle Fagerheim og Vidar Hillesland har fungert som politiske rådgivere. Vidar 
Hillesland har dessuten ledet arbeidet med Oslo MDGs alternative budsjett for 2014. 
Edward Langeland har utført utredningsarbeid om sykkel i Oslo. 

Private forslag
Bystyregruppen hadde 7 private forslag oppe til behandling i 2013.

• Sammenhengende grøntområde på Tøyen: Forslaget ble ikke tatt til følge.
• Grønne tak i Oslo: bystyrets vedtak: Byrådet bes legge frem en strategi for 

bruk av grønne tak i Oslo så snart som mulig. 
• Satsing på Oslos skolehager: Bystyrets vedtak: Alle grunnskoler og 

ungdomsskoler skal få tilbud om å benytte seg av en skolehage.
• Nei til 6-dageruke uten kompensasjon: Nei til 6-dagersuke uten 



kompensasjon ble ikke tatt til følge. 
• Innføring av betalingsparkering i Oslo rådhus (sammen med SV): 

Bystyrets vedtak: Byrådet legger fram en sak med prinsipper for tildeling 
av parkeringsplass, slik at bystyrets og bystyregruppenes interesser 
ivaretas. 

Forslag som fortsatt ligger til behandling per 19.02:

• Sykkelhotell i Oslo

• Salt SMART

Bystyreåret
Året 2013 har for bystyregruppen vært preget av stortingsvalget. I månedene før og 
under valget ble store deler av bystyregruppens ressurser rettet inn mot valgkampen. 
Aktivitetsnivået har til tross for at det har vært et valgår vært høyt i bystyregruppen. Vi 
har levert godt og markert oss politisk i mange sentrale saker. Bystyregruppen har også 
i år utarbeidet eget grønt budsjettforslag, påvirket saksgangen i sentrale saker ved å 
stille spørsmål, samarbeide med andre partier og fra talerstolen i bystyresalen. Det er 
utarbeidet bakgrunnsdokumenter om Oslos grøntstruktur, overvann, sykkel og 
vannkvalitet.

Utover ordinære komité- og bystyremøter og saksforberedelser, går mye av tiden i 
bystyret med til mediearbeid, møter med ulike interessegrupper, befaringer med 
byutviklingskomiteen, og mindre møter og seminarer i regi av bystyrets organer. 

Etablering av rutiner
Bystyregruppen har i løpet av året utarbeidet rutiner for samarbeid med styret i Oslo 
MDG og ressurspersoner. Vi har etablert en ordning hvor en representant fra styret i 
Oslo skal møte på bystyregruppemøtene i forkant av bystyremøtet. Dette fordi det er 
hensiktsmessig at styret vet hva som foregår politisk i Oslo. Vi har også hatt ulike møter 
med sentrale personer knyttet til mediearbeidet for å kunne håndtere mediearbeidet 
mer effektivt, både opp i mot presse, sosiale medier og internt i organisasjonen.Videre 
er det etablert samarbeid med ressurspersoner som skal lede arbeidsgrupper innen 
hhv sykkel, grøntstruktur og sosiale saker knyttet opp i mot bystyregruppens arbeid. 

Det ble også etablert interne arbeidsrutiner for bystyregruppen i løpet av året. Dette 
innbefatter stillingsinstrukser, mediestrategi, strukturer på møter osv. 

Samarbeid med lokallagene
I september startet bystyregruppen etableringen av et sterkere samarbeid med 
lokallagene i Oslo. Vi skrev et arbeidsnotat med tittelen ”Lokalpolitisk arbeid og 
samarbeid” som ble behandlet i Oslo- styret og tatt med inn i det videre arbeidet til 
lokallagsinitiativet. Bystyregruppen har bidratt med ett kapittel i den nye 
lokallagshåndboken som skal trykkes i 2014. Bystyregruppen har også samarbeidet 
med lokallagsinitiativet om utarbeidelse av ”Skolering for lokalpolitikere”, et 
opplæringsprogram for De Grønnes medlemmer som ønsker å stille til valg ved 
kommune- og lokalvalget i 2015. Vi hadde et vellykket, felles oppstartsmøte på 
rådhuset med over 40 deltakere. 



Bystyregruppen har også samarbeidet direkte med lokallagene. Her kan nevnes at vi 
har bistått Miljøpartiet De Grønne i Søndre Nordstrand og Bydel Gamle Oslo med 
innhenting av informasjon og med formuleringer av spørsmål til byråden. Dette er en 
god måte å arbeide politisk på, som vi ønsker å videreføre i 2014. Grønne studenter 
besøkte rådhuset i oktober hvor de fikk innføring i bystyregruppens arbeid.
Oslo MDG har fått en ny bystyrerepresentant i Groruddalen pga overgang fra Venstre 
våren 2013: Jon Julius Sandal.

Avisinnlegg 
Bystyregruppen har i løpet av året skrevet en rekke debattinnlegg. Noen av 
debattinnleggene som har vært på trykk er som følger:

• Oslos grøntarealer forfaller (Dagsavisen)
• Oslo, den blågrønne byen (Aftenposten)
• Grønn mestringsskole fremfor prestasjonsskole (Dagsavisen)
• Det haster med en klimastrategi for Oslo (Aftenposten)
• Sykkelhotell i Oslo (Aftenposten)
• Bit for bit av Ekebergsletta (Dagsavisen)
• Politisk spinning (Dagsavisen)

Grønt budsjett
Bystyregruppen la i november frem et eget alternativt budsjettforslag for 2014. Dette 
var noen av de viktigste sakene i budsjettet vårt:

• Øke frie midler til bydelene
• Øke bevilgningene til bydelenes barnehager
• Økte frivillighetsmidler
• Nye midler til byens skolehager
• Flere kulturstasjoner
• Økt støtte til byantikvaren
• Øke bevilgningene til vann- og avløpsetaten 
• Økonomisk støtte til utredning av ny metro
• Økte bevilgninger til sykkelsatsing i Oslo
• Bevilgninger til prosjekter for lokalt produsert mat
• Økt støtte til kunst og kultur

Bystyregruppens økonomi      
Bystyregruppen er en selvstendig økonomisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Reglene i Oslo kommune for støtten bystyregruppen mottar fra Bystyrets sekretariat er 
forholdsvis strenge med tanke på at midlene skal benyttes til bystyrerelatert arbeid. 
Bystyregruppens regnskap revideres av kommunerevisjonen. Bystyregruppen mottok i 
2013 til sammen 815 826 kroner i grunnstøtte og representantstøtte. 

Stortingsvalget 2013 

Kort om tidligere valgresultater 
Resultatene fra kommunevalget i 2011 og årets stortingsvalg viser et parti i sterk vekst 
etter tiår med lav valgoppslutning i Oslo. 



Figur 2.

Valgkamp 
Valgkampen 2013 i Oslo MDG var den største og mest omfattende i partiets historie, og 
ga MDG et mandat på Stortinget for første gang i Norge på valgdagen 9. september. 
Den ble driftet fra St. Olavs plass 3. Vi hadde over 200 frivillige i gatene, stands i nesten 
alle bydeler, et travelt valgkampkontor og et frivillig medieapparat som gjorde en stor 
innsats både nasjonalt og lokalt.. Kampanjen hadde spesielle utfordringer i bunn, med 
en ung organisasjon, uvisse inntekter, en travel vår på grunn av et krevende landsmøte i 
april 2013 og svært mange nye medlemmer som ble satt til viktige oppgaver i 
kampanjen. Utad var kampanjen svært vellykket og vi imponerte mange med kreativitet, 
aktivitetsnivå og gjennomført synlighet.

Materiellet som ble utdelt fra stands ble stort sett sørget for av nasjonalt, som hadde 
egen designgruppe som sørget for en helhetlig profil. Vi hadde et godt samarbeid hvor 
vi fikk hjelp til bestilling hos Døvigen av egne løpesedler med Oslo-kandidatene på 
forsiden. I tillegg laget Oslo en egen løpeseddel «En bedre by» som rettet seg mer 
konkret ut mot Oslo-befolkningen. Oslo MDG laget også noe eget standutstyr, som 
blant annet ti sykkelvogner og kjendisplakatene «Jeg stemmer grønt».

Det ble gjennomført fem skoleringer i arbeidsprogrammet før sommeren 2013 og fire 
standtreninger med situasjonstrening etter sommeren. Møtene var åpne for alle. 
Rasmus Hansson holdt innledning på standtreningene og det var veldig godt oppmøte. 
Valgkampsekretariatet arrangerte også ukentlige velkomstkaffe-treff for nye 
medlemmer i valgkamplokalet, samt velgervandring med utdeling av løpesedler.

Oslo MDG hadde en frivilligkoordinator med ansvar for standbemanning og rutiner for 
dette. Denne var også arbeidsleder for dem som ringte til frivillige for å rekruttere til 
skoleringer og stands. I tillegg til sykkelvogner, hadde vi også økter med 
løpeseddelutdeling på f.eks. Vippetangen og Nationaltheatret hver lørdag hele 
sommeren. I 2013 hadde vi faste stands i Karl Johans gate og på Grønland torg. Vi var 
for sent ute med å booke plass på Grünerløkka, men hadde sykkelvogn hver dag også 



her. I tillegg til faste stands hadde vi sykkelvogner i alle bydeler, administrert av 
lokallagene, og dekket slik både sentrum og mange ytre bydeler godt. 
Valgkampsekretariatet hjalp til med å finne frivillige til sykkelstands etter lokallagene 
selv hadde oppgitt når og hvor de skulle stå, og sørget for en grunnbemanning av mer 
erfarne folk fra laget. Den nasjonale mediegruppen gjorde en kjempejobb i 2013, og 
Oslo MDG mener de strategiske grepene så ut til å fungere godt i valgkampen, for 
eksempel med tre satsningsområder.  

Etter valget gjennomførte styret, valgkampsekretariatet og andre sentrale 
ressurspersoner en evaluering av valgkampen på en workshop ledet av Maiken 
McCormick. Styret skrev også et anbefalingsnotat basert på erfaringene gjort under 
valgkampen.

Takket være en formidabel medlemsinnsats ble Rasmus Hansson fra Oslo valgt inn som 
den første grønne representanten på Stortinget. Sammen skapte vi historie!

Vedtatt av styret på styremøte 21-1314, 18. februar.




	ÅRSBERETNING FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I OSLO 2013
	Organisasjon, i fylkeslaget og bydelslagene
	Lagstrukturen og medlemsutvikling
	Tabell 1.
	Figur 1.


	Arbeidet i fylkeslagets styre
	Styresammensetning
	Styremøter
	Arbeidsform
	Arbeidsprogram
	Valgprogram
	Økonomistyring
	Lokallagsintiativet

	Arbeidet i Bystyregruppen
	Stortingsvalget 2013
	Kort om tidligere valgresultater
	Figur 2.

	Valgkamp


