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SAK 8 – BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG 1 
Vedlegg i denne saken: 2 

1. Utregning forslag F1, F2, F3a-c 3 
2. Begrunnelse for forslag F3a-c 4 

SAKSPRESENTASJON 5 
Det har kommet inn forslag om partibidrag. I sakspapiret for vedtektsendringer 6 
(debatt A1) er det en kort utredning med argumenter for og imot partibidrag på et 7 
prinsipielt grunnlag. I dette sakspapiret redegjøres det for Fylkesstyrets debatt. 8 
Videre presenteres de innkomne forslagene.  9 
 10 
VIKTIGE MOMENTER I FYLKESSTYRETS DEBATT:  11 
 12 

1. FRIVILLIGHET 13 
Debatten om partibidrag har dukket opp etter at nominasjonsprosessen er ferdig, 14 
byrådene og byrådssekretærene ble utpekt og komite-lederposisjon fordelt. Det å 15 
innføre et partibidrag innebærer en endring i rammebetingelsene våre tillitsvalgte og 16 
folkevalgte ble forespeilet da de takket ja til nominasjon og posisjon. Derfor mener vi 17 
at forslaget bør legge opp til en grad av frivillighet.  18 
 19 
Det er viktig å huske på i denne debatten at de som vil omfattes av denne 20 
bestemmelsen har bidratt mye til partiet, både økonomisk og tidsmessig før de har 21 
kommet i posisjon. Dette er noe vi regner med de kommer til å gjøre i fremtiden 22 
også, for dette er folk som genuint brenner for det grønne prosjektet.  23 
 24 
Selv om vi legger opp til at partibidraget skal være frivillig vil et vedtak på årsmøtet 25 
med 2/3 flertall oppleves som en veldig sterk anmodning, så vi regner med at alle 26 
som omfattes vil vurdere sin egen bidragsevne nøye.  27 
 28 
2. HVEM OMFATTES AV PARTIBIDRAGET 29 
Vi ønsker at det utelukkende er folk som gjør en jobb for Oslo MDG som blir omfattet 30 
av partibidraget. Det vil si folkevalgte i bystyret og i byrådet, samt våre 31 
stortingsrepresentanter. Vi ønsker ikke at partibidraget skal omfatte folkevalgte i 32 
bydelen fordi de ikke er nominert av fylkeslaget til å gjøre en jobb for Oslo MDG. 33 
Folkevalgte i bydelen er nominert av sine respektive lokallag, og rapporterer til disse.  34 
 35 
Videre ønsker vi at partibidraget skal gjelde de som mottar lønn bestemt av Oslo 36 
Kommune eller byrådet. Videre legger vi inn at dersom man mottar honorar ut over 37 
en viss størrelse skal honorarene bli omfattet av anmodningen om å betale 38 
partibidrag.  39 
 40 
3. NIVÅ PÅ PARTIBIDRAGET 41 
Vi ønsker å legge oss på et rimelig nivå i anmodningen om partibidrag, som vi mener 42 
alle bør ha anledning til å betale i stor grad uavhengig av livssituasjon. Det at vi har 43 
lagt oss på en lavere sats enn andre innkomne forslag innebærer ikke at det ikke er 44 
anledning for de som omfattes av forslaget å bidra mer, men vi mener at en tydelig 45 
anbefaling om et minstenivå med mulighet for å betale mer er en fin oppfordring.  46 
 47 
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Når vi diskuterer nivået på partibidraget er det viktig å huske at både forslag 1 og 2 48 
tar utgangspunkt i en prosentsats av brutto lønn. Det vil si at våre tillitsvalgte og 49 
folkevalgte vil måtte betale skatt for de pengene partiet pålegger dem å betale i 50 
partibidrag.  51 
 52 

INNKOMNE FORLSAG 53 

F1: BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG (FYLKESSTYRET) 54 
Årsmøtet foreslår et månedlig bidrag på minimum 5% av brutto lønn for å styrke 55 
partiets mulighet til å sikre gjenvalg. Det er opp til hver enkelt å vurdere egen 56 
bidragsevne. Anmodningen går til byråder, byrådssekretærer og komitéledere på 57 
rådhuset, stortingsrepresentanter, samt eventuelt fremtidige komiténestledere, 58 
byrådsledere, ordførere, varaordførere. Anmodningen gjelder også andre i verv på 59 
vegne av Oslo MDG som mottar honorarer som totalt utgjør mer enn 200 000 kr i 60 
året. 61 

F2: BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG (HANS BORGEN) 62 
Medlemmer av Oslo MDG som mottar godtgjørelse eller lønn for arbeid etter 63 
oppnevnelse fra Oslo MDG, bystyregruppen eller lokallaget skal betale partibidrag i 64 
tråd med de til en hver tid gjeldende satser. 65 
 66 
Partibidrag beregnes av brutto honorar eller brutto lønn og skal tilfalle Oslo MDG. 67 
Godtgjørelse for møtevirksomhet kan fratrekkes eventuelle dokumenterte utgifter på 68 
grunn av tapt arbeidsfortjeneste eller barnepass. Det betales ikke partibidrag av 69 
betaling for tapt arbeidsfortjeneste. 70 
 71 
Unntak fra dette kan gjøres etter søknad til styret i Oslo MDG. 72 
 73 
Lokallagene kan vedta eget partibidrag for arbeid i BU, komiteer og andre betalte 74 
verv. Partibidrag for bydelsarbeid skal tilfalle lokallaget. Styret i Oslo MDG kan 75 
bestemme å innkreve partibidrag på vegne av lokallagene. Midlene skal likevel gå 76 
uavkortet til lokallaget. 77 
 78 
Det opereres med tre ulike satser for partibidrag: 79 

x 7% av brutto lønn for byrådssekretærer. 80 
x 9% av brutto lønn for heltidspolitikere, dvs. komitéledere og 81 

komiténestledere, byråder, byrådsleder, varaordfører og ordfører. Tilsvarende 82 
for BU--‐ ledere. 83 

x 10% av brutto honorar for alt annet. 84 
 85 
Partibidraget betales umiddelbart etter at utbetaling har funnet sted. Innføring av 86 
partibidrag skjer med umiddelbar virkning.   87 
 88 

F3: BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG (BØRGE ROUM) 89 
 90 

1. Alle som, gjennom sitt verv i MDG, har en fast lønn som overstiger (enten a, 91 
b eller c): 92 
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a. gjennomsnittsinntekten innen helse- og sosialsektoren betaler alt over 93 
nevnte inntekt i partibidrag.  94 

b. gjennomsnittsinntekten i Norge betaler alt over nevnte inntekt i 95 
partibidrag. 96 

c. gjennomsnittsinntekten i Norge betaler 50% av overstigende inntekt i 97 
partibidrag. 98 

2. Partibidraget beregnes av netto lønn og skal tilfalle Oslo MDG. 99 
3. Bydelslagene kan vedta et eget partibidrag for arbeid i Bydelsutvalg, komiteer 100 

og andre betalte verv. Eventuelt partibidrag for bydelsarbeid skal tilfalle 101 
bydelslaget. Styret i Oslo MDG kan bidra til innkrevingen dersom bydelslaget 102 
ønsker det. 103 

4. Forslaget om partibidrag er gjeldende for de som blir ansatt etter at 104 
vedtekten er trådt i kraft.  105 

ØKONOMISK FREMSKRIVING 106 
I tabellen under finnes en oversikt over hvor mye hver enkelt må bidra i de ulike 107 
forslagene.  108 
 109 
Bidragsyter F1 F2 F3a  F3b F3c 

Stortingsrepresentant 44 274 kr x  x  x  x  

Byråder (2 stk) 113 700 kr 204 660 kr 796 554 kr 707 888 kr 353 944 
kr 

Komitéleder/Ordfører 40 300 kr 72 540 kr 219 411 kr 175 078 kr 87 539 
kr 

Byrådssekretær 
(5stk) 

150 000 kr 210 000 kr 519 250 kr 297 585 kr 148 793 
kr 

Honorerte verv x  x  x   x  

Sum årlig 
partibidrag 

348 274 
kr 

487 200kr 1 535 215 
kr 

1 180 551 
kr 

590 
276 kr 

 110 
MERK! Beregningene i forslag f3a-c er overestimerte. Vi har brukt Skatteetatens 111 
forenklede skatteberegning til å regne ut netto lønn, men dette blir da uten fradrag.  112 

FYLKESSTYRETS INNSTILLING 113 
x Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslag 1 vedtas. 114 
x Fylkesstyrets mindretall ved Børge Roum innstiller på at forslag 3b vedtas.   115 
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VEDLEGG 1 – UTREDGNING FORSLAG F1, F2, F3A-C 
F1: Forslagsstiller: Fylkesstyret   
    

Type:  Anmodning fra Årsmøtet  
Fritak: Ikke behov, frivillig  
Trer i kraft: Umiddelbart   
    

Stilling 
Brutto 

årslønn 
Prosentbidrag 

% 
Bidrag til 

OMDG 
Lønn stortingsrepresentant 885491 0,05 44275 
Lønn byråd  1137000 0,05 56850 
Leder komité 806000 0,05 40300 
Byrådssekretær (ca) 600000 0,05 30000 
    
Mulig partibidrag    
Bidrag 
stortingsrepresentant 44275   
Bidrag 2 stk byråd per år: 113700   
Bidrag leder komité år 40300   
Bidrag 5 stk sekretærer 150000   
Sum årlig partibidrag 348275   

 

F2: Forslagsstiller: Hans Borgen    
    
Type:  Obligatorisk   
Fritak: Søknad styret   
Trer i kraft: Umiddelbart   
    
Stilling Brutto årslønn % Partibidrag 
Lønn byråd  1137000 0,09 102330 
Leder komité 806000 0,09 72540 
Byrådssekretær (ca) 600000 0,07 42000 
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Mulig partibidrag    
Bidrag 2 stk byråd per år: 204660   
Bidrag leder komité år 72540   
Bidrag 5 stk sekretærer 210000   
Sum årlig partibidrag 487200   
    

 

F3a: Alt over gjennomsnittsinntekt for helsearbeider i Norge blir bidrag 
Forslagsstiller: Børge A. Roum    

     

Type:  Obligatorisk    

Fritak: Etter søknad styret   

Trer i kraft: 
Umiddelbart, men kun for de som ble ansatt etter 
ikrafttredelse 

Problemer med 
utregningene: 

Ettersom forslaget tar utgangspunkt i nettolønn er estimatene 
høye.  

     

Stilling 
Brutto 

årslønn Nettolønn 
Netto 

helsearbeiderlønn Partibidrag 
Lønn byråd  1137000 721255 322978 398277 
Leder komité 806000 542389 322978 219411 
Byrådssekretær (ca) 600000 426828 322978 103850 
     
Mulig partibidrag     
Bidrag 2 stk byråd 
per år: 796554    
Bidrag leder komité 
år 219411    

Bidrag 5 stk 
sekretærer 519250    

Sum årlig 
partibidrag 1 535 215    
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F3b: Alt over gjennomsnittsinntekten i Norge blir bidrag  
Forslagsstiller: Børge A. Roum    

     

Type:  Obligatorisk    

Fritak: Etter søknad styret   

Trer i kraft: Umiddelbart, men kun for de som ble ansatt etter ikrafttredelse 
Problemer med 
utregningene: 

Ettersom forslaget tar utgangspunkt i nettolønn er estimatene 
høye.  

     

Stilling 
Brutto 

årslønn Nettolønn 
Netto 

gjennomsnittlønn Partibidrag 

Lønn byråd  1137000 721255 367311 353944 
Leder komité 806000 542389 367311 175078 
Byrådssekretær (ca) 600000 426828 367311 59517 
     
Mulig partibidrag     
Bidrag 2 stk byråd per 
år: 707888    
Bidrag leder komité år 175078    
Bidrag 5 stk sekretærer 297585    
Sum årlig 
partibidrag 1 180 551    

     
 
F3c: 50% av alt over gjennomsnittsinntekt for Norge blir bidrag 

Forslagsstiller: Børge A. Roum    

     

Type:  Obligatorisk    

Fritak: Etter søknad styret   

Trer i kraft: Umiddelbart, men kun for de som ble ansatt etter ikrafttredelse 
Problemer med 
utregningene: 

Ettersom forslaget tar utgangspunkt i nettolønn er estimatene 
høye.  

     

Stilling 
Brutto 

årslønn Nettolønn 
Netto 

gjennomsnittlønn Partibidrag 

Lønn byråd  1137000 721255 367311 176972 
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Leder komité 806000 542389 367311 87539 
Byrådssekretær (ca) 600000 426828 367311 29759 
     

Mulig partibidrag     
Bidrag 2 stk byråd per 
år: 353944    

Bidrag leder komité år 87539    

Bidrag 5 stk sekretærer 148793    
Sum årlig 
partibidrag 590 276    
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VEDLEGG 2: BEGRUNNELSE TIL F3 A-C  
Av Børge A. Roum 
 
Gjennomsnittslønna i helse- og sosial var 435 700 kr i 2014. 
Gjennomsnittslønna i befolkningen var 503 800 kr i 2014. 
 
Det inkluderer alle toppledere med enorme inntekter som trekker snittet opp. Det er 
bedre å se på medianinntekten for å se hva folk flest lever av. I 2014 var den 478 
700 for hele husholdninger. Det er ikke småtteri i en verden hvor halvparten av 
verdens barn (1,1 mrd) lever i fattigdom (under 1,25 USD/dagen) i følge UNICEF, 
flesteparten av dem ikke i et rikt velferdssamfunn som tar seg av mange av deres 
grunnleggende behov, slik som vi. Med denne satsen for partibidrag oppnår vi 
mange viktige mål: 
 

x Vi får inn nok penger til å kunne ansette flere. Dette er ytterst nødvendig 
både av hensyn til å få gjort mest mulig her og nå og for å bygge opp flere 
gode folk vi trenger til (etter) neste valg. 

x Vi forankrer partibidraget i noe konkret og betydningsfullt; Når vi som 
samfunn sier at de fleste kan klare seg på denne lønnen eller mindre, så kan 
våre politikere, folkets tjenere, gjøre det samme. 

x Vi gir et signal til befolkningen om at vi faktisk mener det alvorlig når vi sier 
at 

o Folk kan klare seg med mindre penger og forbruk. 
o Å avverge klimakrisa er så avgjørende for sivilisasjonens overlevelse 

at det er verdt å "ofre" noe materielt for å unngå det. 
x Nevnte signal kan gi svært god PR ut mot alle grupper, og spesielt de viktige 

gruppene unge og dem rammet av politikerforakt. 
x Vi gir også et signal til de som vurderer å engasjere seg hos oss. Det er ingen 

grunn til å tro at dagens aktive er noe annet enn 100% idealister. Men som 
et lite parti er det forholdsvis enkelt å komme seg høyt opp, og som et parti 
som vokser raskt vil vi fort tiltrekke oss mange som bare ønsker å bli med på 
ferden oppover. Da er det viktig å gi et sterkt signal om at dette ikke er 
stedet for deg hvis personlig økonomi er en av dine hovedmotivasjoner. 

x I et demokrati er det viktig at de folkevalgte er representative for 
befolkningen, det burde være ekstra viktig for De Grønne. 

x Bidraget flyter i samsvar med utviklingen i resten av samfunnet og de som 
tjener «minst» rammes ikke. 

x Vi gir våre folkevalgte et sterkt insentiv til å jobbe for reell lønnsutjevning i 
samfunnet. 

 
I tillegg vil jeg nevne at olje-partiene og -selskapene har ufattelig enorme budsjetter 
de bruker på å presse gjennom en ekstrem agenda som vil kaste milliarder av 
mennesker ut i ubegripelig elendighet. I tillegg tror jeg de fleste av våre potensielle 
velgere er enige med meg i at det ikke riktig at politikere tjener over dobbelt så mye 
som folk flest. 
 
Til slutt: Det er stor sannsynlighet for at bidraget vi vedtar i dag vil bli en slags øvre 
grense. Det er vanskelig å se for seg at det vil bli flertall for et høyere bidrag i 
framtida enn vi kan få i dag. Dermed er det viktig å ikke sette bidraget for lavt, for 
om det endres vil det sannsynligvis bare senkes. 


