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1  
2  1a Valg av ordstyrer og referent 
3  Forslag: Ingrid Liland 
4  1b Valg av referent 
5  1c Godkjenning av innkalling 

1. innkalling ble sendt ut 9. januar6 
2. og endelige innkalling med sakspapirer ble sendt ut 7. februar7 

8 
9  1d Godkjenning av dagsorden med tidsplan ¨ 
10  Se side 3 

11  1e Godkjenning av forretningsorden 
12  Forretningsorden er et sett med regler for hvordan møtet skal gjennomføres. 
13  Se side 5 for forslag til forretningsorden, innstilt av styret 
14 
15  1f Valg av protokollunderskrivere 
16  1g Valg av redaksjonskomité for program 
17  Til redaksjonskomité for programmet foreslår styret at årsmøtet velger: 
18  Rasmus Reinvang, Emma Langmoen, Lan Marie Nguyen Berg, Pål Thygesen 
19      og Julie Næss

SAK 1  –  KONSTITUERING 
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LØRDAG 21. FEBRUAR 
09.30   Sak 1 Konstituering 

– Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

– Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

– Valg av redaksjonskomité for programmet

10.00    Sak 2 Redegjørelse fra programkomiteen. Mulighet for oppklarende spørsmål. 

10.30   Sak 2 Programdiskusjon del 1, kapittel for kapittel 

11.15   Lunsj  

12.30   Sak 2 Programdiskusjon del 2, kapittel for kapittel 

18.00   Estimert møteslutt 

19-21.30   Middag og underholdning for alle som vil 

!
SØNDAG 22. FEBRUAR 
08.00   Sak 2   Redaksjonskomiteens innstilling er klar og gjort tilgjengelig 

08.45   Åpning av møtet for søndag 

09.30   Sak 2   Redaksjonskomiteen for programmet avklarer uklarheter i  

  innstillingen 

09.45   Sak 2   Avstemming over programmet 

11.15   Sak 3-5 (3abc) Årsmeldinger, (4) regnskap,  (5a) budsjett og (5b) valg av revisor

11.45   Lunsj 

12.30   Sak 6-7   Valg av styre og valgkomite 

13.15   Innmeldte saker 

– Sak 8 “Styrk skulehelsetenesta no!” fra Oslo Grønn Ungdom

– Sak 9 “Miljøpartiet De Grønne vil bevare Sørkedalen som vernet

   landskapsvernområde” fra Margaretha Isaksen 

– Sak 10 Forhandlingsutvalg etter valget  fra Fylkesstyret

– Sak 11 Fordeling av delegater til landsmøtet i MDG fra Fylkesstyret

– Sak 12 Vedtektsendringer til nasjonalt fra Pål Thygesen

!
14.30 Avslutting av møtet 

15.00 Estimert møteslutt 

SAK 1D   –  DAGSORDEN MED TIDSPLAN 
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1 
2 
3  Generelt  
4  §1 - Formalia
5  Møtereglene regulerer årsmøtet i Oslo MDG 2014. Møtereglene er underlagt 
6  vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, 
7  er vedtektene styrende.
8 
9  Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.

10 
11  Årsmøtet skal vedta dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 
12  tidsbruk for saksbehandlingen på årsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, 
13  og kan endres med alminnelig flertall.
14 
15  §2 - Opptreden på årsmøtet 
16  På årsmøtet skal representantene opptre med respekt for hverandre og årsmøtet, på 
17  en måte som best mulig bidrar til at årsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og ryddig 
18  måte.
19 
20  Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte 
21  eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av 
22  salen (jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal 
23  representanten som utfører dette bortvises fra salen.
24 
25  Representasjon
26  §3 - Delegater
27  Ifølge vedtektene har alle medlemmer i Oslo MDG tale- og forslagsrett. Observatører 
28  har ikke tale- eller forslagsrett.
29 
30  Registrerte møtedeltakere skal være til stede fra møtet er satt til det avsluttes, og har 
31  selv ansvar for å holde seg oppdatert om møtets gang. Dersom en deltaker 
32  midlertidig forlater årsmøtesalen skal vedkommende levere inn sitt stemmeskilt til 
33  tellekorpset ved utgangen, slik at de til enhver tid har oversikt over antall 
34  stemmeberettigede i rommet.
35 
36  §4 – Andre gjester
37  Alle som ønsker det overværer årsmøtet fra anviste plasser som gjester, såfremt 
38  plassen tillater det.
39  
40  §5 - Lukkede dører
41  Årsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde årsmøtet for lukkede dører. Et slikt 
42  vedtak medfører at kun betalende medlemmer har anledning til å overvære årsmøtet.
43  
44  Saksgang og konstituering 
45  §6 - Oppstart av møtet

SAK 1E  –  FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN F
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46  Årsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollundertegnere og referenter etter 
47  innstilling fra fylkesstyret. Deretter behandles forretningsorden og dagsorden. Etter 
48  dette følger årsmøtet dagsorden
49  
50  §7 - Ordstyrernes fullmakter
51  Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, taletid, 
52  voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av årsmøtets 
53  saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på årsmøtet. Ordstyrerne gis 
54  fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, setting av strek 
55  for innlegg, pauser mm.).
56 
57  Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en 
58  annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til 
59  å innstille på voteringsorden i alle saker.
60 
61  §8 - Referenter og protokoll
62  Det velges minst en referent til å føre årsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være
 63  en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir 
64  behandlet, hvem som hadde ordet, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt 
65  opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom 
66  alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 
67  Kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene.
68 
69  §9 - Redaksjonskomiteer
70  Det velges redaksjonskomiteef or valgprogrammet. Redaksjonskomiteen har 
71  anledning til å komme med omforente forslag. Redaksjonskomiteen skal innstille på 
72  alle forslag som har blitt fremmet skriftlig.  
73  Dissens: Einy Langmoen og Sindre Fjeldstad mener det også bør være 
74  redaksjonskomité for resolusjoner
75 
76  Debatter
77  §9 - Innlegg
78  Møtedeltakere med talerett ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er
79  på to minutter. På hvert innlegg gis det anledning til to replikker á ett minutt samt 
80  svarreplikk på ett minutt. Retten til replikk kan innskrenkes av årsmøtet etter forslag 
81  fra ordstyrer, dersom dagsorden krever det. Ordstyrer skal prioritere første gangs
82  talende, og kan endre rekkefølgen på talelisten for å skape en bedre kjønnsbalanse.
83 
84  En møtedeltaker kan ikke tegne seg mer enn to ganger til den samme debatten.
85 
86  Dersom en taler ikke respekterer taletiden skal ordstyrer påtale dette, og om 
87  nødvendig kutte lyden på mikrofonen dersom dette er teknisk mulig. Hver taler skal 
88  gis beskjed fra ordstyrerbordet når det er 30 sekunder igjen av taletiden. Alle innlegg 
89  skal holdes fra talerstolen, og neste taler bes holde seg klar ved talerstolen for å 
90  spare tid.
91  
92  §10 - Saksinnledninger 
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93  Til alle saker gis det anledning til en innledning av saksforbereder på inntil ti minutter 
94  minutter. 
95 
96  §11 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger
97  Møtedeltakere som ønsker å tegne seg til voteringsorden, dagsorden, møteregler 
98  eller saksopplysninger tegner seg ved å rekke opp stemmeskiltet med en hånd over. 
99  De skal ikke være lenger enn 30 sekunder, og ordstyrerbordet skal påtale misbruk. 

100  Det blir gitt ordet til slike innlegg etter at pågående innlegg er over. Ordstyrer kan 
101  bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 
102  dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.
103 
104  Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møteregler, dagsorden eller 
105  saksopplysning for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag.
106 
107  §12 Debatt om resolusjoner
108  Før debatten om resolusjoner skal årsmøtet votere over antallet resolusjoner og 
109  hvilke av de innkomne resolusjonsforslagene som skal realitetsbehandles, etter 
110  innstilling fra fylkesstyret. Det åpnes ikke for debatt om hvilke resolusjoner som skal 
111  behandles. Det voteres særskilt over hasteresolusjoner som kommer inn i løpet av 
112  møtet.
113 
114  Forslag og voteringer 
115  §13 - Frister  

• 24.01 gikk fristen for å fremme forslag til resolusjoner116 
• 24.01 gikk fristen ut for å fremme endringssforslag til vedtekter117 
•118 

119 
frist for å fremme hasteresolusjoner er ved møtestart. En redaksjonskomitn for
resolusjoner kan avvise hasteresolusjoner som ikke er reelle hasteresolusjoner.

120 
• forslag i andre saker kan fremmes frem til strek settes i debatten.121 

122 
123  Alle forslag skal fremmes skriftlig. 
124 
125  Som hovedregel skal alle forslag fremmes fra talerstolen før strek settes. Forslag
126  som er fremmet før møtestart og som omdeles til alle delegater ved møtestart unntas 
127  fra denne regelen. 
128 
129  §14 - Avstemninger
130  Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen 
131  før stemmegivningen er avsluttet.
132 
133  Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes.
134  Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller 
135  dersom en representant krever det.
136 
137  §15 - Valg
138  Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine: 

1. Valgkomiteen (eller den ansvarlige komité) presenterer sin innstilling139 
2. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det:140 
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a.  holder en redegjørelse for sin141 Forslagsstiller for hver øvrig kandidat 
kandidat.142 

b. Hver kandidat holder valgtale.143 
3.144 Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det

avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:145 
•146 

147 
Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles 
inn. Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av 
kandidatene kan overvåke opptellingen.148 

•149 Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene,
utenom forkastede og blanke stemmer, er den valgt.150 

•151 Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 152 

•153 3a.Dersom det oppstår stemmelikhet, avholdes det nytt valg. Ved
fortsatt stemmelikhet trekkes det lodd.154 

4. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon.155 
156 
157  Diverse
158  §16 – Rusmidler og forstyrrende atferd
159  Årsmøtet skal være rusfritt. Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdige drikkevarer i 
160  årsmøtesalen. Berusede personer vises bort fra årsmøtet.
161 
162  Personer som forstyrrer årsmøtet eller ved gjentatte anledninger oppfører seg ufint 
163  overfor andre deltakere vil bli vist bort fra årsmøtet. 
164 
165 
166 
167 
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Til Oslo MDG  - 03.02.2015 

Ansatte 
Gruppesekretariatet består nå av seks fulltidsansatte og en 25% kommunikasjonsstilling 
(kom.sjef Sindre Buchanan). Per Christian Rålm (vikarierende sekretariatsleder), Une Aina 
Bastholm (politisk rådgiver), Aud Hegli Nordø (medierådgiver), Knut F. Qvigstad (politisk 
rådgiver), Daniel Rees (finanspolitisk rådgiver) og Hanne Lisa Matt (konsulent og 
kontoransvarlig). 

Møter og rutiner 
Stortinget: møte i salen (ti/to), spørretime (ons), komitemøter (ti KKK/to EMK) 
Faste interne møter: morgen- og mediemøte (hver dag; GU, AU og 
kommunikasjonsmedarbeidere er invitert), fredagsmøte (kl. 12-14) 
Partimøter: AU-møter (fre. kl14-16), gruppemøte, SST, LS (5 i 2014), LM 

Gruppemøte 2014 
Løpende, strategisk-politiske beslutninger i 2014 ble tatt i Gruppemøtet (ons kl 15 på 
Stortinget). Møtende: partiledelsen (AU), en representant fra Grønn Ungdom, en fra 
Landsstyret og en fra Grønt Kvinnenettverk, i tillegg til kommunikasjonssjef og ansatte i 
gruppesekretariatet.  

Gruppeseminar  
Datoen er satt av Stortingets presidentskap og er møtefri med det formål å gi stortings-
gruppene mulighet til et slikt seminar. Første gruppeseminar ble holdt 6.-7. februar 2014 i 
Rømskog, hvor de fleste faste møtende til Gruppemøtet deltok i idémyldring og planlegging 
av politiske prioriteringer og arbeidsformer. Andre seminar ble holdt 15.-16. januar 2015 i 
Rømskog, denne gangen sammen med sentralstyret. Hensikten også denne gang var 
strategiarbeid, å styrke og kartlegge samarbeid med partiorganisasjonen, samt å planlegge 
valgåret i 2015 og hvordan stortingsgruppa kan bidra til lokalvalgkampen.  

Overordnede politiske prioriteringer 
Hverdagen på Stortinget gjør det nødvendig å prioritere tiden og arbeidet strengt, men etter 
skjønn. En rekke viktige, politiske saker må nedprioriteres for at partiet skal kunne beholde 
den viktige stemmen vi har på kjerneområdet: miljø- og klimapolitikken. Det vil imidlertid 
oppstå situasjoner der vi prioriterer andre saker, fordi partiet har en tydelig og avklart profil 
og kan utgjøre en viktig stemme. Alternativt statsbudsjett er høyt prioritert. 

Landsstyret har i tillegg til miljø og klima vedtatt saksfelt som stortingsgruppa følger ekstra 
nøye. Landsstyret har i januar 2015 også vedtatt en valgkampstrategi som stortingsgruppa skal 
se til. I kommunevalgåret 2015 kommer vi til å ha ekstra fokus på saker som bidrar til 
synergieffekter lokalt, og dette var fokus i arbeidet med alternativt statsbudsjett 2015. 

Om arbeidet på Stortinget i 2014 
Våren 2014 begynte andre partier, journalister og publikum å merke at vi var blitt varme i 
trøya på tinget (media, egne forslag, brukte spørretimen aktivt, arrangerte seminarer, knyttet 
nettverk og utfordret regjeringen og andre partier på miljøpolitikk, økonomisk politikk, 
dyrevern, næringspolitikk og flere andre viktige områder).  

SAK 3A  –  ÅRSMELDING STORTINGSGRUPPA 
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Vi har hatt styrket og godt (men variert) samarbeid med de faglige ressursgruppene nedsatt av 
sentralstyret, særlig helsegruppa, utdanningsgruppa, klimagruppa, gruppa for kommunal og 
forvaltning og kystutvalget. God dialog med landbruksgruppa ifm landbruksoppgjør 2014.  

Vi er mye i møter med fagfolk, organisasjoner og andre partier. Rasmus Hansson har deltatt i 
92 lobbymøter (siden vi som første parti i Norge lansert eget lobbyregister januar 2014) og i 
tillegg kommer møter hvor kun rådgivere har deltatt. Vi har hatt mer enn 60 eksterne oppdrag 
(presentasjoner, innledninger/foredrag, appeller og paneldebatter).  

Vi har vært med i fire partilederdebatter siden vi kom på Stortinget: etter valget 2013 (NRK), 
Arendal 2014, Statsbudsjett 2014, Zerokonferanse 2014 

Vi har bl.a. besøkt: Østensjø, Rogaland, Bergen MDG, Fredrikstad MDG, Hedmark, Vestby, 
Levanger og Trondheim, Oppland MDG, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Oslo MDG (3x), 
Bærum MDG (2x), Nordland MDG, Akershus MDG årsmøte, Hurum-Røyken-Lier MDG, 
Kristiansand (2x), Vestfold (2x), Holmestrand, Larvik, Hoff, Evenstrad, GU Landsmøte og 
GU politisk skolering og GU LS, Trondheim og Tromsø (Opprørske Oldemødrene m.m.), 
Bergen, Sarpsborg MDG, Grorud MDG, Sør Trøndelag/ Hitra, Møre og Romsdal (Tingvoll, 
Kristiansund), Trondheim MDG/Skaun, Hamar, Drammen, Hedmark, Stavanger, Aust Adger 
(Kristiansand, Mandal og Søgne), Tønsberg. OBS Det meste av dette er Rasmus Hansson, 
men inkluderer også besøk v/1. og 2. vara. 

Vi har arrangert tre seminarer på Stortinget i 2014 om hhv kyllingvelferd, klimalov og 
sjødeponi, samt vært initiativtaker til flere tverrpolitiske møter bl.a. om pels og 
naturkartlegging (elsertifikatordningen). (Seminar = Kurs/politiskverksted med foredrag fra 
fagfolk/ næringa og diskusjon om et eller flere emner/temaer.) 

Kvantitativt oversikt over aktivitet i salen i 2014 og frem til januar 2015 

 Skriftlige spørsmål, Une: 1
 Skriftlige spørsmål: 32
 Spørsmål spørretime: 15
 Muntlig spørsmål: 5
 Interpellasjoner: 3
 Representantforslag: 14

Du finner også våre representantforslag og interpellasjoner på stortinget.no. 

Debatter på Stortinget og viktige saker 2014 

Våren 2014: 

Tiden etter Landsmøtet 2014 var intensiv. Mange av initiativene vi hadde tatt tidligere 
(forslag og interpellasjoner) kom først opp til debatt i juni 2014. I tillegg ble det behandlet 
mange saker som er viktige for våre velgere – som jordbruksoppgjøret, Utsira-høgden, SPU 
(oljefondet) og rovdyrdebatt. Det var et høyt trykk fra stadig flere voteringer i saker som var 
nye for partiet. Vi hadde derfor også mye kontakt med faggruppene, interesseorganisasjoner 
og andre partier. 

• 13. mai: Une Bastholm debuterte som møtende vara, i debatten om grunnlovsfesting 
av en rekke menneskerettigheter 
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• 22. mai: Vi fremmet vi interpellasjon til klima- og miljøministeren om en ny 
klimapolitikk.  

•  3. juni: Debatt om forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond Utland 
• 5. juni: Debatt om våre forslag om hhv 23. konsesjonsrunde og tjæresand 
• 10 juni: Seminar om sjødeponi av gruveavfall på Stortinget (som vi var med på å

arrangere)
• 12. juni: MDGs interpellasjon om havvind, debatt om Utsirahøgden, 

klimabudsjettforslag av SV og endringer i naturmangfoldsloven 
• 11. juni: Debatt om Riksrevisjonens rapport om fornybarkonsesjoner  
• 17. juni: Debatt om jordbruksavtalen  
• 19. juni: Debatt om en norsk klimaprosent (vårt forslag) og om snøscooter-forslag 
• 20. juni: Debatt om revidert nasjonalbudsjett  
• Vi havnet plutselig på vippen i behandlingen av forslaget om påbud om flytevester på

sjøen. Saken kommer sannsynligvis opp igjen i næringskomitéen til høsten, og MDG
må kanskje ta ny stilling til saken.

• Begynnende arbeid med alternativt statsbudsjett i landsstyret.
• Egne forslag fremmet alene:

o 25.3: Trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada
o 25.3: Stanse 23. konsesjonsrunde
o 6.5: Innføre en årlig norsk klimaprosent til klimatiltak i utlandet, tilsvarende én

prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).
• Egne forslag fremmet med andre:

o 6.5: Representantforslag om stans i norsk implementering av
datalagringsdirektivet (m/Sp, V, SV og KrF)

o 17.6: Bedret sikkerhet på sjøen (m/Ap, KrF, Sp og V) – vedtatt

Høsten 2014: 

Høstsesjonen begynte friskt med Dagsavisens oppslag om MDGs deltakelse i avstemminger 
på Stortinget («skulkesaken»). Som sedvanlig var høsten på Stortinget ellers preget av 
statsbudsjettarbeid. Både på høsten og i tiden før sommeren fokuserte vi på en inkluderende 
prosess innom Landsstyret, Sentralstyret og Gruppemøtet. 

• August 2014: Arendalsuka med media, debatter og mye organisatorisk
• Sept: Rasmus Hansson på langreise til USA med energi- og miljøkomiteen, inkl

klimademonstrasjon i New York 21.sept. og klimatoppmøte i NY 23.sept.
• 6. okt.: Trontaledebatten. Veldig endring siden sist i mottakelse hos de andre partiene. 

Vi fikk langt flere replikker enn forrige år, med Jonas Gahr Støre (Ap) først ut. 
• 8. okt: Finansministeren la fram forslag til statsbudsjett, og partilederdebatt på NRK 

på kvelden. Aldri før har en partilederdebatt vært mer preget av klima! 
• 24. nov: Framlegg av MDGs alternative statsbudsjett for 2015. Videreutviklet MDGs 

alternative statsbudsjett 2014, med særlig fokus på næringspolitikk (”det grønne 
skiftet”) og lokalpolitisk relevante saker. 

• Ellers mye olje- og klimadebatt, inkl om kull og fornybare investeringer av oljefondet
(SPU).

• Dyrevelferd – vi hadde ekstra fokus på pelsdyroppdrett på grunn av fakkeltoget i
november og pelsutvalget som la fram sin konklusjon 15. desember. Stilte spørsmål i
spørretimen om kirurgisk kastrering av grisunger.

• Egne forslag fremmet alene:
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o 11.11: Endring av opplysningskontorene (dvs omsetningsloven) til også å
vektlegge helse og miljø (4. oktober, i forbindelse med FIVHs kampanje om
kjøttforbruk) – innstilling fra næringskomiteen avgitt. Debatt 3.5.15

o 11.11: Avvikling av pelsdyroppdrett og forbud mot import av ulovlige
animalske produkter  - til behandling i næringskom.

o 8.12: Trekke SPU ut av kullselskaper - til behandling i finanskom
o 4.12: Minimum tre års vekststans i oppdrettsnæringen

• Egne forslag fremmet med andre:
o 13.11: Utarbeide forslag til en klimalov (med KrF og Sp)
o 25.11: Videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling (med Ap) – til

behandling i energi- og miljøkom
o 4.12: Beskytte kamptolker fra Afghanistan – til behandling i kommunalkom

(inkl vært høring)
o 5.12: Sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres (med

KrF) - til behandling i næringskom
• Vi har for første gang oppnådd flertall i Stortinget for et forslag vi har fremmet,

nemlig om å igangsette planlegging av en fornybar framtid på Svalbard. Forslaget
kommer til endelig votering i løpet av vinteren.

• Januar 2015: Fremmet interpellasjon om de nye bærekraftsmålene til FN, forslag om å
utelate klimakvoter i utviklingsland fra norsk klimaregnskap,

Komitéarbeidet og reiser 
Rasmus Hansson sitter i to faste komiteer (Energi- og miljøkomiteen (EMK), Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen (KKK)), i tillegg til den utvidede Utenriks- og forsvarskomiteen 
(Duufk).  

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (KKK): 
Arbeidet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen fører en stor mengde rapporter fra 
Riksrevisjonen med seg.   

- Grunnlovsjubileum gjorde arbeidet med endringer i Grunnloven (både endring av 
språkdrakt og grunnlovsfesting av menneskerettigheter) til en viktig sak i KKK i 2014. 
Gruppemøtet ble tett involvert i dette, og vi leide inn Pål Thygesen til å hjelpe med å 
forberede behandlingen. Endelige debatt var 13. mai 2014. 

- Riksrevisjonen undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv, Dok 3:13 
(2012-2013), hvor vi fikk resten av komiteen med på gode merknader, bl.a. om det 
ufravikelige behovet for å prioritere bevaring av biologisk mangfold.  

- Riksrevisjonens gjennomgang av statens arbeid med CO2-håndtering, «Mongstad-
rapporten» Dok 3:14 (2012-2013). MDG var her blant partiene som insisterte på en 
mer grundig behandling i komiteen, med kontrollhøringer og befaring på Mongstad. 
Saken avsluttes med debatt i Stortingssalen i april 2014.  

- Riksrevisjonsrapport om nasjonalparkene 
- Rasmus Hansson var saksordfører for to Riksrevisjonsrapporter i 2014: 

• Dok 3:5 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i
konsesjonsbehandlingen av fornybar energi. (Tok en del fokus i mars og april.
Debatt i salen 11. juni 2014. )

• Dok 3:8 om kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport på sjø.
Debatt i salen 02. des 2014.

Energi og miljøkomiteen (EMK): 
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I Energi- og miljøkomiteen er budsjettinnstillingen fra Energi- og miljøkomiteen en viktig sak 
hvor partiet har vist tydelig hvordan vår politikk skiller seg fra de andre partiene, samtidig 
som vi også fikk tilslutning til enkelte av våre merknader fra resten av komiteen. I dette 
arbeidet tar partiet stilling til en rekke energi- og miljøspørsmål på et langt mer detaljert nivå 
enn vi har gjort tidligere. Både Rasmus Hansson og rådgivere har brukt mye tid på å påvirke 
andre viktige saker som nå ligger i komiteen, bl.a. til forslaget om blyhagl. 

• Dokument 8:87 S (2013-2014) – Ap forslag om handlingsplan for en giftfri hverdag
• Dokument 8:64 S (2013-2014) – Vårt forslag om en norsk klimaprosent
• Dokument 8:55 S (2013-2014) – Ap forslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor

våtmarksområder og skytebaner – her er det en reell politisk mulighet for å stoppe
dette forslaget og få en tydelig miljødebatt hvor MDG i utgangspunktet står alene

Våren 2014 eksploderte arbeidsmengden i EMK. Vi jobbet intensivt med å bevege andre 
partier i viktige saker og skrev egne merknader. De viktigste sakene:  

• Sps forslag om endringer i rovdyrforliket (debatt var 20. mai, forslaget falt – hurra!)
• Våre egne forslag (23. konsesjonsrunde og tjæresand), debatt i salen 5. juni
• Foreslåtte endringer i Naturmangfoldsloven, debatt 12. juni
• SVs representantforslag om et klimabudsjett (obs: kan integreres i vårt forslag om

klimalov), debatt 12. juni
• Elektrifisering av Utsira-høgden, debatt 12. juni

EMK høsten 2014: 

• Prop. 121 L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven (forenkling)
• Dokument 8:87 S (2013-2014) – AP forslag om handlingsplan for en giftfri hverdag
• Dokument 8:64 S (2013-2014) – MDG forslag om en norsk klimaprosent
• Dokument 8:55 S (2013-2014) – AP forslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor

våtmarksområder og skytebaner – her er det en reell politisk mulighet for å stoppe
dette forslaget og få en tydelig miljødebatt hvor MDG i utgangspunktet står alene

Spørretimen og skriftlige spørsmål 
Spørretimen (både muntlig og ordinær) bruker vi for å utfordre og påminne statsrådene om 
viktige saker, tydeliggjøre synspunkter og markere oss på kjernesakene. Skriftlige spørsmål er 
gode «lavterskel» måter å bevisstgjøre embetsverk og statsråder, og i tillegg vise bredde i vårt 
politiske arbeid.  

Vårsesjon 2014 (utdrag). 

• Vært i debatt med statsminister Erna Solberg om å investere Statens Pensjonsfond
Utland (SPU) i bærekraftig næringsliv og fornybar energi (29. jan).

• Spurt miljø- og klimaminister Tine Sundtoft hva hun vil gjøre for å bevare de boreale
skogene i Norge (5. februar), og i den muntlige (spontane) spørretimen om hvordan
hun vil sørge for å ivareta norsk natur i videre fornybarutbygging (12. feb).

• Diskutert regjeringens (manglende) mål for energipolitikken i spørsmål til olje- og
energiminister Tord Lien (også 5. feb)

• Brukt debatten om Utsirahøgden til å spørre statsråd Tine Sundtoft om klimalov.
• Debattert lakseoppdrett med fiskeriminister Elisabeth Aspaker (26. feb)
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• Sendt skriftlige spørsmål, blant annet om klimakonsekvensene av E39 på Vestlandet,
om avlivingsparagrafen i Dyrevelferdsloven og om definisjon av iskanten.

• Spurt finansminister Siv Jensen i ordinær spørretime om framtiden til Etikkrådet for
SPU, da dette er foreslått å flytte rådet til Norges Bank, samt stilt muntlig spørsmål til
fiskeriministeren om sjødeponi av gruveavfall (5. mars)

• Vi har stilt skriftlig spørsmål om havvind.
• 26. mars: Muntlig (spontant) spørsmål til finansministeren om miljøskadelig 

subsidiering 
• 30. april: Spørretimespørsmål til klima- og miljøministeren om klimalov.  
• 14.mai: Replikk til samferdselsministeren om momsfritak for elsykler i stedet for 

avgiftsfritak for båtmotorer. 
28. mai: Spørretimespørsmål til kunnskapsministeren om Sogn Jord- og
Hagebruksskule 

Høstsesjonen 2014 

• 15.10.: Spørretimespørsmål til klima- og miljøministeren om en helhetlig og
tilgjengelig kartlegging av norsk natur.

• 2.10.: Skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om bruk av miljøfarlige lakselusemidler,
og strategi for å løse luseproblemene uten bruk av skadelige medikamenter.

• 3.10.: Skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om å ID-merke katten sin
og politiets ansvar når det gjelder varsling om død funnet kjæledyr.

• 17.10.: Skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren om realistisk total mengde
bruk av blyhagl ved en eventuell reversering av forbudet, hva vil være de potensielle
miljøkonsekvensene og mener statsråden at nye beregninger er relevant for en
eventuell reversering av forbudet.

• 17.10.: Skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren om Sogn Jord- og
hagebruksskule og til klima- og miljøministeren om blyhagl. 20.10.: Enda et skriftlig
spørsmål til klima- og miljøministeren om blyhagl.

• Ordinære spørsmål:
o til Sylvi Listhaug om grisekastrering (6.11.) og om pelsnæringa
o til samferdselsministeren om KVUen om Oslofjordforbindelse (20.11.) og om

Stortinget vil bli forelagt en ny sak om valg av trasékorridor for
Ringeriksbanen og E16 før videre planlegging fortsetter (11.12.)

o til olje- og energiministeren om ikke statsråden allerede nå bør slå fast at olje- 
og gassutvinning i områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja er uaktuelt
(27.11.).

• 23.10.: Spørretimespørsmål til finansministeren om hvorfor kapittelet om bærekraft og
indikatorene for bærekraftig utvikling er utelatt fra nasjonalbudsjettet for 2015

• 6.11.: Spørretimespørsmål til Sylvi Listhaug om statsråden vurderer et forbud mot
kirurgisk kastrering av griser, med henvisning til at det nå finnes en godkjent vaksine
som kan hindre utvikling av rånelukt

• 12.11.: Muntlig spørsmål til statsminister Erna Solberg om ikke den nye nordområde-
strategien nettopp er et eksempel på en stadig større feilsatsing som preger Norge,
hvor vi satser mer på karbonbobla og mindre på de næringene vi skal leve av, og
begynner å bli de eneste i verden som ikke ser dette.

Alle spørretimespørsmål finnes her (stortinget.no). Mange av spørretimedebattene vi har 
deltatt i ligger dessuten ute på nett på MDGs YouTube-kanal.  
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Alle skriftlige spørsmål finnes her. 

Vårsesjonen 2015 per 01.02.2015: 

- Vi har lagt fram representantforslag om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland 
(CDM-kvoter) ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for 
å kutte utslipp i Norge (6.1.15).  

- Vi har stilt spørsmål i spørretimen hver uke til hhv landbruks- og matministeren, 
utenriksministeren, klima- og miljøministeren, finansministeren og olje- og 
energiministeren.  

- Rasmus deltok i debatten etter justisminister Anundsens redegjørelse om den ulovlige 
overvåkingen som ble avdekket.  

- 13.1. kom vår interpellasjon til utenriksministeren om FNs bærekraftmål og Norges 
bidrag opp i salen. 

De viktigste sakene i EMK i januar og februar 2015: 

• Aps dok 8-forslag om å fjerne forbud mot blyhagl
• Dok 8 om en giftfri hverdag og om forbud mot miljøgifter
• Dok 8 fra Venstre om virkemidler for kommunene for redusert forurensing
• Dok 8 fra Sp om erstatningsvern yngleområde for rovdyr
• Dok 8 fra Sp om en kunnskapsbasert naturforvaltning
• Dok 8 fra SV om klimamål for 2020

I tillegg kommer det i vårsesjonen flere viktige saker om rovdyrforvaltning samt saker om 
hhv Norges klimamål for 2030 og om lokal forvaltning av snøscooter-kjøring. Også MDGs to 
forslag om hhv en klimalov og å slutte å kjøpe CDM-kvoter skal behandles i vår. 

De viktigste sakene i KKK i januar og februar 2015: 

Av flere rapporter fra Riksrevisjonen vil vil ha særlig fokus på Dok 3:12 om bistand til ren 
energi og Dok 3:3 om myndighetens arbeid med Arktis råd (Rasmus er saksordfører). 

En rekke tunge kontrollsaker med medieinteresse løper parallelt: 

• VimpelCom – mulig korrupsjonssak - kontrollhøring
• Sykehussaken Møre og Romsdal - kontrollhøring
• Leiekontrakt Avinor og Travel Retail Norge (taxfree)
• Lengeværende asylbarn – mulig feilinformering av Stortinget - kontrollhøring
• Scandinavian Star - parlamentarisk granskning
• Salg av norske marinefartøyer til paramilitære grupper - kontrollhøring

Dessuten er noen grunnlovsforslag blitt utsatt fra 2014 som skal avgis våren 2015. 

Til slutt: 
De som ønsker kan melde seg på epostvarsel om Rasmus Hansson og gruppas aktivitet på 
Stortinget. Det gjør en ved å be om e-postvarsel her. En får da bare den informasjonen som er 
formell og offentlig, ikke arbeidet i komiteene, men det er en måte å holde seg oppdatert om 
initiativ i stortingssalen på.  
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Nøkkeltall fra bystyrearbeidet: 

Ø Antall bystyremøter: 12.  
Ø Antall bystyregruppemøter: 10  
Ø Antall ordinære møter i byutviklingskomiteen: 12 
Ø Antall arbeidsgruppemøter: 49  
Ø Antall saker som er votert over av MDG: 375 
Ø Antall skriftlige spørsmål til byrådet: 28  
Ø Antall muntlige spørsmål (maks er 12): 7 
Ø Antall forhåndsskrevene innlegg til bystyret: 40-50 
Ø Antall private forslag som har vært oppe til behandling og stilt: 17 
Ø Antall befaringer med byutviklingskomiteen: 10  
Ø Antall komitéreiser: Harald var på komitéreise til Madrid og London, Lillian var på 

Tekna-konferanse i Trondhjem.  
Ø Andre møter: Politiutvalget 
Ø Konferanser og seminarer:  
Ø Politiske møter:  
Ø Antall saker i presse og web: ca 500 

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) 

Medlem i 17. mai -komiteen 
Shoaib M. Sultan 

Sekretariatet 
I 2014 har Lillian Bredal Eriksen arbeidet som gruppesekretær/politisk rådgiver i en 80 prosent stilling. 
Pål Thygesen har arbeidet i en 25 prosent stilling som politisk rådgiver med permisjon i mai og 
desember. Harald Nissen har i 2014 vært lønnet av bystyregruppen i en 70 prosent stilling. Til 
sammen utgjør dette 1.75 stillinger. Carl Johansen ble ansatt som regionsekretær i oktober 2014. Han 
har ikke arbeidet direkte med bystyrearbeid, men har tilbragt en halv dag i uken på Rådhuset. Fra 
september måned og ut året har Stig Rygh Johansen hatt kontorplass ved rådhuset med 
arbeidsoppgaver knyttet til pengeinnsamling i forbindelse med valgkampen 2015.  

Øvrige personer tilknyttet bystyrearbeidet i 2014

SAK 3B  –  ÅRSMELDING BYSTYREGRUPPA 
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Vidar Hillesland har bidratt som politisk rådgiver i forbindelse med bystyregruppens alternative budsjett 
for 2014.  

Private forslag 
Vi	  hadde	  som	  strategi	  å	  fremme	  mange	  politiske	  forslag	  i	  2014.	  Dette	  både	  fordi	  det	  er	  lettere	  å	  få	  
presseoppslag	  på	  egne	  forslag	  og	  fordi	  det	  er	  ved	  private	  forslag	  at	  vi	  har	  størst	  direkte	  innflytelse	  i	  
politikken	  (tatt	  i	  betraktning	  at	  vi	  kun	  har	  en	  representant).	  	  Dette	  har	  vært	  en	  vellykket	  strategi	  og	  
som	  har	  blitt	  lagt	  merke	  til.	  I	  årsavslutningstalen	  til	  varaordfører	  Liebe	  Riber	  Mohn	  ble	  MDG	  trukket	  
fram	  som	  partiet	  som	  har	  levert	  desidert	  flest	  saker	  når	  det	  gjelder	  størrelse	  på	  partiet.	  Da	  bemerket	  
hun	  ressursene	  partiet	  hadde	  til	  råde.	  Av	  våre	  private	  forslag	  ble	  6	  vedtatt	  av	  bystyret.	  	  

Bystyregruppen hadde 16 private forslag oppe til behandling i 2014 
1. Forbud	  mot	  Parklind	  i	  Oslo.
2. Utforming	  av	  en	  kulturpolitisk	  plan	  for	  graffiti	  og	  gatekunst	  i	  Oslo	  for	  perioden	  2015-‐2019.
3. Kartlegg	  Oslo	  kommunes	  tomme	  eiendommer	  for	  bruk	  til	  barnehager.
4. Permanente løsninger for midlertidige barnehager.
5. Etabler	  en	  byomfattende	  kveldsåpen	  barnehage	  på	  Grünerløkka	  og	  iverksette	  forsøk	  med

en	  nattåpen	  barnehage	  i	  Oslo
6. Flerbrukshus	  for	  arbeidstrening	  og	  entreprenørskap.
7. Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen.
8. Bærekraftig gjenbruk av avfallsmateriell i Oslo kommune.
9. Oppretting av hjelpesenter for smådyr i Oslo.
10. Flerbruk og grønne hager på Grønmo.
11. Bedre kollektivtransport for økonomisk vanskeligstilte
12. Prosjektet Salt SMART.
13. Etablering av sykkelhotell i Oslo.
14. Avlys konkurranseutsetting av barnehager.
15. Etablering av et sammenhengende grøntområde på Tøyen
16. Forslag	  knyttet	  til	  sak	  265:	  Vinterdrift	  på	  Oslo	  kommunes	  veier.
17. Forslag	  knyttet	  til	  sak	  280:	  Kjernetid	  i	  barnehage

Innlegg til bystyremøtene 
Det er blitt skrevet mange innlegg til bystyremøtene dette året og Harald har uten tvil vært den mest 
aktive bystyrerepresentanten på talerstolen.  

I forbindelse med hvert bystyremøte har vi skrevet 3-4 innlegg knyttet til saker i bystyrets sakskart, 
noe som utgjør 40-50 innlegg i løpet av året. I tillegg har Harald bidratt med 30-40 muntlige innspill. 
Tallene er omtrentlige da vi ikke systematisk har registrert innleggene. Innleggene kan leses i 
bystyrets protokoller.  

Bystyreåret 
2014 har vært preget av strukturert og intenst arbeid i bystyregruppen. Vi har formet den politiske 
diskursen gjennom politisk deltakelse, egne saker, spørsmål og samtaler. Dette mener vi at har bidratt 
til å bevege bystyrets arbeid i en grønnere retning. MDG har opplevd at samtlige partier ønsker å 
samarbeide med oss fordi vi tar praktiske og fornuftige avgjørelser i de fleste sakene.  Flere politikere 
fra ulike partier har berømmet oss for gode innspill og godt politisk håndverk. Arbeidet har til tider vært 
preget av at vi går mot et valgår. Nominasjonsprosessen og programarbeid har tatt noe av tiden vår. 
Bystyregruppen har også i år utarbeidet eget grønt budsjettforslag, noe som legger et godt grunnlag 
for videre budsjettarbeid.  
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Utover ordinære komité- og bystyremøter og saksforberedelser, går mye av tiden i bystyret med på 
mediearbeid, møter med ulike interessegrupper, befaringer med byutviklingskomiteen, og mindre 
møter og seminarer i regi av bystyrets organer.  

Etablering av rutiner og samarbeid 
Vi har i år fortsatt arbeidet med å videreutvikle rutiner for bystyrearbeidet. Lillian har blitt bedre kjent 
med regnskaps- og lønnssystemet, praktiske rutiner, politikere og ansatte ved Rådhuset. Vi har god 
og rutinepreget saksflyt, både imellom ansatte og overfor politikere og ansatte. Pål Thygesen har hatt 
klare og tydelige oppgaver, slik at han alltid har visst hva han skal gjøre. Vi har også opprettet bedre 
kontakt- og samarbeidsrutiner med eksterne aktører, medlemmer og privatpersoner. Samarbeidet og 
kontakten med bydelslagene har vært god og vi har i flere saker arbeidet sammen om aktuelle saker 
fra den enkelte bydel. Vi har også hatt god kontakt med kunnskapsrike enkeltpersoner og 
organisasjoner i forbindelse med saksutarbeidelse. Dette har gjort at nettverket til bystyregruppen har 
utvidet seg. Lillian deltok i høst på noen mediemøter med stortingsgruppa og ble bedre kjent med 
stortingsgruppens arbeid og rutiner. 

Bystyregruppen har i løpet av året hatt tettere kontakt med fylkesstyret for Oslo enn tidligere. Mye av 
dette skyldes at Harald har vært leder og har kunnet videreformidle informasjon om bystyregruppens 
arbeid til styret. Det er også innført en rapporteringsrutine for dette hvor bystyregruppen rapporterer 
hver 14. dag om hva vi har gjort.  

Vi har også i 2014 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. Det er nå opprettet kontakt med to personer, Lars og Bjørn som skal støtte 
bystyregruppen/ Harald med å få ham inn i avisen og andre medier.  

I 1213 etablerte	  bystyregruppen	  et	  sterkere samarbeid med lokallagene i Oslo.  
Bystyregruppen har også samarbeidet direkte med lokallagene. Her kan nevnes at vi har bistått flere 
lag 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.  

Avisinnlegg  
Harald Nissen har i år vært intervjuet en rekke ganger i ulike aviser. Vi har ikke eksakt tall, men på 
bakgrunn av resultater i Retriever kan vi anslå at han har vært i omkring 200 avisoppslag i år. 
Retriever viser også at han har hatt en rekke oppslag på web, rundt 250.  

Vi har hatt 28 tekster knyttet til bystyrearbeidet på nettsiden vår Oslo.mdg.no. 

Grønt budsjett 
Bystyregruppen la i november frem et eget alternativt budsjettforslag for 2014. 

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 840 000 kroner i grunnstøtte og 
representantstøtte. 	  
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Overordnet om fylkeslaget 
Fylkeslaget har i 2015 fått etablert bydelslag i alle Oslos bydeler. Året har vært preget av at 
bydelslagene har begynt å finne sin form og gradvis har mulighet til å organisere seg mer med både 
politiske vedtak og aksjoner. 

Våren var for fylkeslagets del preget av at styret var nytt. I tillegg til etablering av nye lokallag var 
forberedelser landsmøtet til MDG, synlighet og aksjoner og skolering prioriterte aktiviteter på 
fylkesnivå. Arbeidskapasiteten ble betraktelig økt når vi i august fikk ansatt en regionsekretær, Carl 
Johansen, som vi deler likt med Akershus MDG. Høsten var ellers preget av at vi kom i gang med 
valgkampforberedelser, både med nominasjonsprosess og valgkampstrategi. 

Styret har hatt møter annenhver uke, og fordelt viktige oppgaver mellom seg. Det er ofte flere 
oppgaver enn mennesker, noe som fører til at fylkeslaget har vært sårbare for sykdom og travle tider 
blant styremedlemmene.  

Regionsekretærs arbeid i 2014 
Regionsekretær har særlig jobbet med følgende oppgaver: 
1. Bistå fylkes og lokallag ved behov med hjelp til årsmøte og listestillingsarbeid,
valgkamp, screening av nøkkelfrivillige og ansettelser. 
2. Mediearbeid. Regionsekretær har bygget opp en frivillig mediegruppe bestående av
10 personer som skal bistå fylkes og lokallag, toppkandidater og 
by/kommunestyregruppene i Oslo og Akershus i det daglige mediearbeidet og i 
valgkampen. Gruppa er fremdeles under opplæring av regionsekretær, og ventes å utgjøre et 
stort og vitalt tilskudd til mediearbeidet i valgkampen. 
3. Følge opp topp 10 ift. mediearbeid og skolering.
4. Påbegynt arbeidet sammen med fylkeslaget og nasjonalt for å få på plass enda bedre
interne kommunikasjonsrutiner i MDG. 

Landstyrerapport 
Oslo MDG har deltatt på alle landsstyremøtene siste år. Harald A. Nissen som er fylkesleder har 
møtt på de fleste møtene. Andre medlemmer av Oslostyret som har representert fylkeslaget på 
landsstyremøtene for å få til noe rotasjon og erfaring er; Kristine Skøyen Berdal, Torkil Vederhus og 
Einy Langmoen.  

SAK 3C  –  ÅRSMELDING FYLKESSTYRET 
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Gjennomføringen av Landsstyremøtene har gått stadig bedre. Arbeidsutvalget skal ha ros for å 
ha funnet en form for møtegjennomføring hvor politiske saker og administrative beslutninger 
balanserer hverandre. Den faglige delen av møtet med innledere og seminar har gitt møte mer 
preg av «politisk verksted». Gjennomføringsevnen til å ta beslutninger i Landsstyrer har også 
blitt bedre.  

Noe av grunnen til dette skal nok skrive på kontoen mer erfarne landsstyremedlemmer. Et 
eksempel er standardhevingen på resolusjonene som Landsstyret har forfattet. Fortsatt finnes det 
imidlertid forbedringspotensial. Styret i Oslo MDG har meldt en egen sak hvor vi kommer med 
forslag til hvordan saksforberedelsene kan bli enda bedre. 

Oslostyret har også arbeidet med sine egne rutiner for å kunne forankre forarbeide til 
Landsstyremøtene bedre i forkant. Her skal både Julie Næss og Torkil i styret ha ros. Oslo står i 
en spesiell stilling som det største fylkeslaget innenfor MDG. Dette er det imidlertid ikke alltid 
like lett å få formidlet til Landsstyrets øvrige medlemmer. Det har vært tilløp til Oslo mot 
resten av fylkesrepresentantene enkelte ganger. Særlig når man har vært inne på ressursfordeling 
i partiet.  

Dette kan nok skrives på kontoen «normalisering» av vårt parti, hvor osloskepsis dukker opp på 
de underligste områder. 

Forberedelser til kommunevalg fra valgkampgruppa 
Valgkampgruppa startet sitt arbeid i det lille rett før sommerferien 2014. Da besto 
valgkampgruppa av Solveig Arnesen og Julie Ness fra styret. Høsten ble brukt til å finne folk 
som kunne bidra inn i arbeidet med å organisere valgkampen samt å starte arbeidet med å 
utarbeide en valgkampstrategi.  

Ved nyttår besto valgkampgruppa av Jon Julius Sandal, Geir Storli Jenssen, Kristine Vintervold 
og Julie Ness. Valgkampgruppa har planlagt et skoleringsopplegg i samarbeid med LLI og 
regionssekretær som omfatter skolering av listekandidater, medlemmer og frivillige samt 
lokallagene som skal ruste Oslo MDG for valgkampen som kommer. I tillegg har det blitt 
vedtatt en frivilligstrategi som omfatter hvordan vi skal rekruttere frivillige, hvordan de skal tas 
imot, hva de skal tilbys og hvordan de skal aktiveres.  

Synlighet og aksjoner 

Oslo MDG har i samarbeid med Oslo Grønn Ungdom sørget for at partiet har profilert seg 
sterkt på flere viktige arrangementer i 2014. Blant de største suksessen vil vi trekke frem 1. 
maitoget [http://youtu.be/ywP2suhn_8] og jordbruksoppgjøret. Under jordbruksoppgjøret 
oppnådde vi god synlighet både ute og i medier med kampanjen #TAKKFORMATEN. Den 
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gode mobiliseringen til disse og flere av aksjonene skyldtes bl. a. at mange ledd i partiet hadde 
eierskap til prosessen, samt formidabel innsats fra vanlige medlemmer. Andre aksjoner og 
markeringer vi har vist oss på inkluderer Global aksjonsdag for klima i september, NOAHs 
Fakkeltog mot pels samt markering for dyrepoliti, demonstrasjon mot OsloOL, Dalai Lamas 
oslobesøk , EuroPrideparaden i juni og Folkefest mot Rasisme i mars.  
I tillegg har vi markert oss jevnt på Facebook gjennom hele året, og steget fra 2000 til 2600 likes.  
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Økonomi (var ikke med i første utsendning av årsmøtepapirer) 

Oslo MDG gikk inn i 2014 med en egenkapital på kr 176.432,-. Årets resultat viser at vi gikk i 
overskudd med kr 258.316,- Derfor gikk vi også ut av året med en egenkapital på kr 434.748,-. 
Dette er bra for valgkampen 2015. Overskuddet skyldes følgende: 

På inntektssiden gjorde vi det kr 115.635,- bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet 
fylkeslagstøtte fra sentralt og et uventet sluttoppgjør i vår favør for drift av nettbutikk 2013. Vi 
fikk også mer medlemskontingent enn forventet for 2013. 

På kostnadssiden har vi brukt kr 76.218,- mindre enn det årsmøtet budsjetterte. Dette skyldes i 
hovedsak at bydelslagene ikke har brukt opp sine øremerkede midler. Styret har i stor grad holdt 
seg innenfor det årsmøtet 2014 bestemte for de ulike postene, men med noen unntak. De store 
utgiftene til regnskap/revisor er grunnet en baksmell på årsoppgjøret for valgkampen 2013, stor 
bilagsmengde og manglende rutiner var skyld i dette. På side 26 finner du regnskap 2014 satt 
opp mot budsjett 2014. 

Revisor hadde ingen bemerkninger til årets regnskap (se side 27). Dette er første gang, og viser 
at vi har klart å forbedre rutinene våre.

For å spare utgifter til regnskapsføring vil styret fra og med 2015 føre regnskapet selv. Til dette 
ønsker vi å benytte samme regnskapssystem som Grønn Ungdom og MDG nasjonalt bruker 
(Tripletex). Styret går inn for gjenvalg av revisor Geir Rogne. 



SAK 4  –  ÅRSREGNSKAP 
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Budsjett 
2014

Regnskap 
2014

Differanse 
—- Noter

Stemmestøtte bystyret 48 979 48 979 0 Stemmestøtte fra bystyret (6,59 kr x 7 653 stemmer)
Offentlig støtte etter partiloven 350 000 353 611 -3 611 Offentlig grunnstøtte og stemmstøtte (kommune og fylke)
Andel av medlemskontingent 139 500 159 674 -20 174 Vår andel av medlemskontingent 2013  - ca 100 kr per medlem
Andel av gaveinntekter gjennom sentralt 20 500 27 132 -6 632 Vår andel av gaveinntekter 2013
Gaver direkte til fylkeslaget 0 10 755 -10 755 Ettergitt valgkamplån fra 2013 + gave på 755 kr
Støtte fra sentralt 0 55 000 -55 000 Fylkeslagstøtte og støtte til skolering
Salg (nettbutikk og annet) 0 10 475 -10 475 Restbeløp nettbutikk 2013 (fra sentralt)
Annen inntekt 0 8 988 -8 988 Blant annet videresalg av partiflagg og kinobilletter

Sum inntekter 558 979 674 614 -115 635

Lønn 130 000 128 090 1 910 Lønn regionsekretær og fundraiser
Kontorutgifter 10 000 4 098 5 902 Telefon 2013 + diverse rekvisita
Revisjon og regnskap 35 000 65 308 -30 308 Manglende rutiner og bilagsmengde i valgkampen 2013 gav oss ekstra utgifter til bokføring og revisjon
Husleie 0 0 0
Renhold 7 000 0 7 000 Ble ikke aktuelt i 2014
Eksterne arrangementer 20 000 37 891 -17 891 Leie av lokaler til seminar og VK-kickoff. 1. mai, Vegetarfestivalen, m.m. Må ses opp mot Annen inntekt 

hvorav 5650 kr var inntekter knyttet til Ekserne arrangement. Reel differanse er derfor -12241 kr Markedsføring og annonser 0 0 0

Trykket materiell og standutstyr 20 000 22 914 -2 914 Partiflagg, brosjyrer, stoff til paroler
Innkjøp varer videresalg 0 0 0
Årsmøte 20 000 18 950 1 050 Leie av lokaler, lunsj til deltakere og andre utlegg
Landsmøte (reiseutjevningsavgift) 5 000 10 430 -5 430 Bydelslag uten egen bankkonto har betalt inn til fylkeslaget kun på papiret. Reel differanse er  -2450 kr
Skolering og faglig aktivitet, inkludert LLI 75 000 60 894 14 106 LLI sitt skoleringsarbeide, samt oppgradering av sykkelvogner
Bydelslag 139 500 48 650 90 850 Diverse utlegg bydelslag (12 050 kr) Overføring til bydelslag med egen konto (36 600 kr)
Sosiale arrangementer 25 000 10 709 14 291 F.eks. julebord og Holmenkollstafetten
Valgkamp 0 0 0
Valgvake 0 0 0
Porto 5 000 2 280 2 720 Blant annet utsending årsmøtet
Gebyrer Bank 1 000 388 612
Andre kostnader 0 5 680 -5 680 Diverse tilhørende 2013

Sum kostnader 492 500 416 282 76 218

RESULTAT 66 479 258 332 191 853

!!!!!!!!!!

SAK 4 – VEDLEGG REGNSKAP 2014
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Regnskap 
2013

Regnskap 
2014

.Budsjett 2015 Noter budsjettforslag 2015

1 Stemmestøtte bystyret       (se post 2) 48 979 50 433 Stemmestøtte basert på valgresultatet 2011
2 Offentlig støtte etter partiloven 404 527 353 611 365 143 Stemmestøtte og grunnstøtte basert på valgresultatet 2011. Oslo får støtte som kommune og fylke.
3 Andel av medlemskontingent 188 401 159 674 129 200 Vår andel av medlemskontingent betalt inn til sentralt i løpet av 2014. Utbetalt til oss i 2015.
4 Andel av gaver 27 132 27 132 Vår andel av gaver betalt inn til sentralt i løpet av 2014. Utbetalt til oss i 2015. 
5 Gaver 83 068 10 755 435 000 Egen fundraising på kr 420.000 + kr 15.000 nasjonalt
6 Støtte fra sentralt 281 542 55 000 60 000 Støtte fra MDG nasjonalt sine støtteordninger
7 Salg (nettbutikk og annet) 125 010 10 475 0 Vi planlegger ikke å drifte nettbutikk i 2015
8 Annen inntekt 472 426 8 988 40 000 Depositum Skippergata 33    (i 2013 gjaldt Annen inntekt bl.a. “Lyden av et grønt gjennombrudd”)

Sum inntekter 1 554 974 674 614 1 106 908

9 Sum bankinnskudd fra året før 138 935 5 524 240 020 Penger spart 2014
10 Lån fra medlemmer          -             - 400 000 VK-lån fra medlemmer. Dette er allerede på plass. 

Sum budsjetterbare midler 1 746 928 

11 Lønn (se  post 27) 128 090 141 000 Lønn regionsekretær, vår andel av stillingen (30%) 
12 Kontorutgifter 16 992 4 098 10 000
13 Revisjon og regnskap 41 275 65 308 40 000 Kr 30.000 av disse gjelder 2014. Fra 2015 vil vi bokføre selv, noe som vil medføre mindre kostnad.
14 Husleie 97 813 0 50 000 Til ønske om billig VK-lokaler i minst 3 måneder
15 Renhold 0 0 4 000 Vask av VK-lokale

16 Eksterne arrangementer 295 092 37 891 40 000 Åpne arrangementer i regi av oss eller andre (2013 = “Lyden av et grønt gjennombrudd”)
17 Markedsføring og annonser 280 638 0 100 000 Markedsføring avis og nett (denne posten inkluderte stands i 2013) 
18 Trykket materiell og standutstyr 152 162 22 914 200 000 Flyers, plakater, bannere, t-skjorter
19 Innkjøp varer videresalg 97 239 0 0

20 Årsmøte 40 264 18 950 30 000
21 Landsmøte (reiseutjevningsavgift) 77 500 10 430 7 500 Midler til å dekke reiseutjevningsavgift for medlemmer som ikke har anledning til å betale selv

22 Skolering og faglig aktivitet, inkludert LLI 30 177 60 894 45 000 Blant annet til skolering av topp 10 
23 Bydelslag 12 467 48 650 219 200 Kr 129.200 = Oppspart medlemskontingent 2014. Kr 90.000 = Ubrukte midler overført fra 2014
24 Sosiale arrangementer 21 610 10 709 25 000 Interne medlemsarrangementer med sosialt formål

25 Valgkamp 98 253 0 130 000
26 Valgvake 31 946 0 32 000
27 Lønn og frikjøp - valgkamp 229 224 0 646 635

Samlepost, ulike utgifter knyttet til valgkamp
Samme beløp som 2013
Lønn VK-koordinatorer og fundraiser. Frikjøp av 1. kandidat og ordførerkandidat. 

28 Porto 55 370 2 280 0 Eventuell porto vil falle inn under “Valgkamp” eller “Kontorutgifter”. 
29 Gebyrer Bank 1 381 388 1 000
30 Andre kostnader 16 848 5 680 0

Sum kostnader 1 596 253 416 282 1 721 335

Resultat -41 279 258 332 25 593

!!!!!!!!!!

SAK 5  –  BUDSJETT 2015T SAK 5  –  BUDSJETT 2015T SAK 5  –  BUDSJETT 2015T SAK 5  –  BUDSJETT 2015T 
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Budsjett 2015            Budsjett 2016
1 Stemmestøtte bystyret 50 433 200 000
2 Offentlig støtte etter partiloven 365 143 1 300 000
3 Andel av medlemskontingent 129 200 30 000
4 Andel av gaver 27 132 10 000
5 Gaver 435 000 0
6 Støtte fra sentralt 60 000 0
7 Salg (nettbutikk og annet) 0 0
8 Annen inntekt 40 000 0

Sum inntekter 1 106 908 1 540 000

9 Sum bankinnskudd fra året før 240 020 25 000
10 Lån fra medlemmer 400 000 0

Sum budsjetterbare midler 1 746 928 1 565 000

11 Lønn 141 000 470 000
12 Kontorutgifter 10 000 9 000
13 Revisjon og regnskap 40 000 20 000
14 Husleie 50 000 0
15 Renhold 4 000 0

16 Eksterne arrangementer 40 000 50 000
17 Markedsføring og annonser 100 000 10 000
18 Trykket materiell og standutstyr 200 000 20 000
19 Innkjøp varer videresalg 0 0

20 Årsmøte 30 000 40 000
21 Landsmøte (reiseutjevningsavgift) 7 500 15 000

22 Skolering og faglig aktivitet, inkludert LLI 45 000 90 000
23 Bydelslag 219 200 150 000
24 Sosiale arrangementer 25 000 25 000

25 Valgkamp 130 000 0
26 Valgvake 32 000 0
27 Lønn og frikjøp - valgkamp 646 635 0

28 Porto 0 0
29 Gebyrer Bank 1 000 1 000
30 Andre kostnader 0 0

Sum kostnader 1 721 335 900 000

Nedbetaling av gjeld 400 000

Resultat 25 593 265 000

Sparing nytt valgkampfond 200 000

SAK 5  –  BUDSJETTSKISSE 2016 (VED 10% OPPSLUTNING)TS
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INNSTILLING TIL STYRE FRAM TIL ÅRSMØTE 2016 
Valgkomiteen i Oslo MDG innstiller følgende styret for 2015: 

Torkil Vederhus, Leder  (ny som leder, gjenvalg til styret) 
Julie Ness, Nestleder   (ny som nestleder, gjenvalg til styret) 
Harald Nissen, Styremedlem  (ny som styremedlem, gjenvalg til styret) 
Elsa-Britt Enger, Styremedlem  (gjenvalg) 
Stig Rygh-Johansen, Styremedlem   (gjenvalg) 
Einy Langmoen, Styremedlem  (ny, opprykk fra varamedlem) 
Vegard Setrom, Styremedlem/Kasserer,  (ny, opprykk fra varamedlem) 
!
Varamedlemmer: 

Solveig Arnesen, 1. vara  (ny, tidligere styremedlem) 
Børge Roum, 2. vara   (ny) 
Isa Isene, 3. vara (ny) 
Gerrit Mosebach, 4. vara  (ny) 
Kristian Normand, 5. vara (gjenvalg) 
!
Valgkomiteen har bestått av:  

Lillian Bredal Eriksen, Kristian Vea, Hulda Holtvedt og Hans A. Borgen (leder) 
!
INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ FRAM TIL ÅRSMØTE 2016 
Nominasjonskomitéen valgt på forrige årsmøte innstiller på valgkomité for påfølgende år: 

Kristin Viko Rasmussen Sagene Leder 
Finn Dyrkorn  Stovner 
Rasmus Reinvang Grünerløkka  
Hanne Gustavsen Vestre Aker  
Demmelash Mengistu  Bjerke  
Kristian Vea   (gjenvalg)     Grünerløkka 1. vara
Marie Storli  Gamle Oslo    (GU)  2. vara
Martin Nielsen Gamle Oslo  3. vara
!
!

SAK 6+7  –  INNSTILLING STYRE OG VALGKOMITÉ 
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!
SAK 8   Styrk skulehelsetenesta no! 
(Resolusjon fra årsmøtet foreslått av Oslo Grønn Ungdom) !
I alt for mange år har skulehelsetenesta i Oslo blitt neglisjert. Miljøpartiet Dei Grøne krev at Oslo 
kommune gjennomfører eit kraftig løft i satsinga på skulehelsetenesta, samt undersøkjer 
moglegheita for å legge ansvaret for tenesta på fylkesnivå.  !
Mellom 15 % og 20 % av unge under 18 år i Noreg har psykiske plager som påverkar dei i 
kvardagen. Mellom 500 og 600 tek sitt eige liv i Noreg kvart år – nesten tre gonger så mange som 
døyr i trafikken. I Ung i Oslo 2012 svarte 51 % av jentene at dei har vore «veldig mykje» eller 
«ganske mykje» plaga av kjensla at «alt er eit slit» den siste veka, og Osloungdom har generelt større 
psykiske plager enn unge i resten av landet. Det er eit faktum at me treng ei sterkare satsing på 
psykisk helse. Å investere i førebygging no kan spare samfunnet for langt større kostnadar seinare. !
Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at nesten ein tredel av norsk ungdom ikkje fullførarvidaregåande 
utdanning. Ei fungerande skulehelseteneste har mykje å bidra med for å førebygge fråfallet gjennom 
psykososialt arbeid og støtte gjennom heile skulegangen. Skulehelsetenesta kan avdekke utsette 
elevar tidleg og jobbe systematisk for å halde desse i skulesystemet. Når fleirtalet av dei som droppar 
ut oppgjer personlege årsakar og sjukdom som grunn, er det opplagt at ei styrka skulehelseteneste vil 
kunne gje positiv effekt. !
Vi har fritt skuleval i Oslo. Derfor er det også logisk at helsetilbodet knytt til skulene er på 
fylkesnivå. Investering i utvikling og helse for unge er den aller viktigaste framtidsinvesteringa 
samfunnet gjer. Vi kan ikkje akseptere at eit så viktig tilbod er prisgitt ein svingande bydelsøkonomi. !
Skulehelsetenesta skal vere eit lågterskeltilbod for unge som treng helsehjelp eller nokon å snakke 
med. Slik fungerer det ikkje når dei tilsette berre er til stades nokre få timer i veka. I dag er det ikkje 
ein einaste skule i Oslo som fylgjer Helsedirektoratet si tilråding om personale i skulehelsetenesta 
per barn. I dag er det tilsette i full stilling i Oslo som har ansvar for så mykje som 3000 barn. Ifølgje 
tilrådinga skal maksgrensa vere på 300. Dette er heilt uforsvarleg. !
Miljøpartiet Dei Grøne krev ei skulehelseteneste som kan ivareta elevane i Oslo på ein verdig måte. 
Vi ynskjer eit samfunn som tek eit reelt ansvar for dei unge som ingen andre tek ansvar for, og der 
ungdom med spørsmål kan møte vaksne som tek dei på alvor. I dette har ei sterk skulehelseteneste ei 
avgjerande rolle. !
  !!!
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SAK 9   Miljøpartiet de Grønne vil bevare 
Sørkedalen som landskapsvernområde 
 (innmeldt av Margaretha Isaksen) !
Det vil sikre at landskapet rundt Bogstadvannet blir bevart. Bogstadvannet rammer inn Bogstad 
Gård, som er fredet. 
Sørkedalen har også flere kulturminner og verdifull dyrket mark, hvor andelslandbruk kan være 
aktuelt. Dalen er mye brukt som friluftsområde for hele vestsiden av Oslo. Det er viktig å bevare 
denne for kommende generasjoner. !!!
SAK 10   Forhandlingsutvalg etter valget 
(sendt inn av Fylkesstyret) !
Etter valget kan Oslo MDG havne i forhandlinger med andre partier i bystyret for å oppnå 
gjennomslag for vår politikk. Dette er en situasjon vi aldri har vært i på fylkesnivå i Oslo før, og det 
er derfor nyttig at årsmøtet vedtar retningslinjer for slike forhandlinger. !
Styret foreslår at en gruppe bestående av lederen av bystyregruppa, lederen av fylkeslaget og en 
person valgt av lokallagslederne får ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene.  Disse tre kan 
selvfølgelig basere seg på bistand og råd fra resten av partiorganisasjonen i forhandlingene. Styret 
foreslår også at et endelig forhandlingsresultat må godkjennes med ¾ stemmer i et organ bestående 
av fylkesstyret, en representant fra hvert lokallag (valgt av lokallagets styre) og bystyrerepresentanter 
for MDG i den neste perioden. !
Forslag til vedtak: !
Årsmøtet oppnevner et forhandlingsutvalg som kan forhandle om eventuelt byrådsamarbeid og 
budsjettsamarbeid med andre partier etter kommunevalget 2015. 
Forhandlingsutvalget består av leder for fylkeslaget, leder for bystyregruppa og en representant valgt 
av en gruppe bestående av lokallagslederne i fylket, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en 
representant fra Oslo Grønne Studenter 
Forhandlingsresultater må godkjennes med ¾ stemmer av et representantskap bestående av 
fylkesstyret, bystyrerepresentantene, en representant valgt fra hvert av lokallagene av lokallagets 
styre, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter. 
Representantskapet kan med enkelt flertall vedta å sende ut forhandlingsresultatet på uravstemning 
blant fylkeslagets medlemmer. 
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SAK 11   Fordeling av delegater til Landsmøtet i 
Miljøpartiet De Grønne 
(innmeldt av fylkesstyret) !
Oslo MDG har 43 delegater tilsammen til MDGs landsmøte 2015, som finner sted 8.-10. mai i 
Stavanger.  !
Fordelingen gjøres slik: !
Fylkesstyret får 5 delegater til fordeling på fylkesnivå, inkl. delegasjonsledere.  
Oslo Grønn Ungdom får 3 delegater 
Harald Nissen, Lan Marie Nguyen Berg og Shoaib Sultan får delegatplass 
Resterende 32 delegatplasser fordeles til lokallagene med minimum en delegat til hvert lokallag og 
de resterende 17 plassene fordelt basert på medlemstall pr. 31. desember 2014.  !!
Fordelingen blir da: !
Lokallag     Medlemmer      Delegater 
Alna MDG  51 2 
Bjerke MDG  57 2 
Frogner MDG 181 3 
Gamle Oslo MDG  234 3 
Grorud MDG  31 1 
Grünerløkka MDG  204 3 
Nordre Aker MDG  156 3 
Nordstrand MDG 112 2 
Østensjø MDG 113 2 
Sagene MDG  170 3 
Søndre Nordstrand MDG 58 2 
St. Hanshaugen MDG 174 3 
Stovner MDG  20 1 
Ullern MDG  41 1 
Vestre Aker MDG 105 2 !!!
De som blir tildelt plasser har selv ansvar for å finne varaer. Fylkesstyret får fullmakt til å fordele 
plasser som blir ledige pga. frafall. Reiseutjevningsgebyr blir ikke støttet av fylkeslaget. Lokallagene 
oppfordres til å tilgodese sine BU-representanter med delegatplass. Lokallagene oppfordres til å 
tenke på kjønnsbalanse når delegater velges, og til å ta hensyn til aldersbalanse og sende 
ungdomskandidater der det finnes gode kandidater. !
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SAK 12  Forslag om endringer i MDG sine vedtekter 
(fra Pål Thygesen)
Dette er et forslag om at årsmøtet i Oslo MDG sender inn endringsforslag til MDG sine nasjonale 
vedtekter. !
Forslag 1 
§ 8.1. Setning nr 4 «Øvrige sentralstyremedlemmer må møte dersom landsstyret ønsker det.»
Endres til: 
«Øvrige sentralstyremedlemmer har møterett, men ikke stemmerett.» 
Begrunnelse:  
Sentralstyret er valgt av landsmøtet, og bør derfor ha anledning til å delta. De har også forberedt 
sakene som behandles i landsstyret og vil derfor ha mye verdifullt å tilføre debattene. !
Forslag 2 
§ 8.7: «Referater fra landsstyret skal godkjennes av de medlemmene som deltok på møtet/
avstemmingen, sendes kontrollkomiteen og gjøres tilgjengelige for partiets øvrige tillitsvalgte innen 
2 uker.» !
Endres til: 
Referater fra landsstyret skal minst inneholde oversikt over når og hvor møtet fant sted, hvem som 
var tilstede på møtet, hvilke saker som ble behandlet, og hvilke vedtak som ble fattet. Referatet skal 
også inneholde oversikt over de vedtakene som har blitt fattet på epost siden sist møte. Det kan 
gjøres unntak fra referatføringen når kontrollkomiteen bestemmer det. Kontrollkomiteen skal gjøre 
slikt unntak når det kreves av lov, eller andre tungtveiende hensyn tilsier det. Landsstyrets referater 
skal tilgjengeliggjøres på partiets nettsider innen to uker etter møtet. !
Begrunnelse: 
Gjennomsiktighet er en viktig verdi. I dag har medlemmer flest lite innsyn i hva landsstyret gjør. 
Møtene er ikke hemmelige, men du må kjenne de rette menneskene for å få vite hvilke saker 
landsstyret behandler og hva de vedtar. Det er urettferdig, og kan avhjelpes ved innføring av 
dokumentoffentlighet. !
Forslag 3 
§ 9.10: «Referater fra sentralstyret skal godkjennes av de medlemmene som deltok på møtet/
avstemmingen, sendes kontrollkomiteen, landsstyret og gjøres tilgjengelige for partiets øvrige 
tillitsvalgte og lokallag innen 1 uke.» 
Endres til: 
Referater fra landsstyret skal minst inneholde oversikt over når og hvor møtet fant sted, hvem som 
var tilstede på møtet, hvilke saker som ble behandlet, og hvilke vedtak som ble fattet. Referatet skal 
også inneholde oversikt over de vedtakene som har blitt fattet på epost siden sist møte. Det kan 
gjøres unntak fra referatføringen når kontrollkomiteen bestemmer det. Kontrollkomiteen skal gjøre 
slikt unntak når det kreves av lov, eller andre tungtveiende hensyn tilsier det. Landsstyrets referater 
skal tilgjengeliggjøres på partiets nettsider innen en uke etter møtet. 
Begrunnelse:  Se forslag 2.
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