
Retningslinje for samarbeid
Mellom partiorganisasjon og rådhusfraksjonen i MDG

Intensjon
Dette dokumentet er et forslag til retningslinje for vedtak i representantskapet 
til Oslo MDG.  Retningslinjen er ment å skissere rammene for interaksjon 
mellom folkevalgte politikere på fylkesnivå i Oslo og den øvrige 
partiorganisasjonen, herunder fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer.

Retningslinjen skal være en pekepinn på hvordan man skal forankre 
beslutningene til de folkevalgte i den bredere partistrukturen. Man skal 
prioritere å lytte til alle involverte stemmer med sikte på smidig og 
ubyråkratisk behandling.

Retningslinjen tar sikte på å sikre at potensielt problematiske eller 
kontroversielle beslutninger får en rettferdig og forenelig behandling. Den skal 
også sikre at kommunikasjonskanalene i partiet fungerer. Man skal sikte gjøre 
vurderinger som en samlet organisasjon kan stille seg bak. Likevel kan det 
være tilfeller hvor politiske mekanismer og praktiske eller tidsmessige 
begrensninger ikke tillater en tilstrekkelig bred foranking. 

Retningslinjen innarbeider også at man klargjør relasjonen mellom de 
forskjellige partier i byrådet. Det skal være et mål at partiets aktive 
medlemmer har kjennskap til strukturen i tillegg til hvilke av våre folkevalgte 
som har ansvar for de ulike felter. Den søker også å sikre at partiets 
folkevalgte kan søke å finne tillitt i partiorganisasjonen i saker hvor partiets 
posisjon ikke er utvetydig stadfestet.

Byrådspolitikernes arbeidsform
Oslopartiets folkevalgte (og deres sekretærer, m.m.) er i utgangspunktet 
hjemlet av velgerne og er autonome an sich. De må derimot ta hensyn til en 
rekke føringer. Partiets arbeidsprogram og prinsipprogram, byregjeringens 
plattform eller resolusjoner og presederende vedtak danner hovedgrunnlaget 
for beslutningene til de folkevalgte. 

Det finnes også retningslinjer for internt samarbeid innad i byregjeringen og 
medfølgende politiske samarbeidshensyn. Denne avtalen er vedlagt i 
sakspapirene til denne retningslinjen. Attpåtil kommer det føringer fra 
landsmøtet i MDG, årsmøtet i Oslo MDG og representantskapet i Oslo MDG, 
som kan supplere og endre partiets politikk.

Oslo MDG har to byråder og er representert i fem komitéer. Disse komitéene 
arbeides det med i fraksjoner på rådhuset – disse fraksjonene møter igjen i 
storfraksjoner for å koordinere med de andre samarbeidspartiene. Denne 
strukturen er illustrert i sakspapirer vedlagt denne retningslinjen.



Arbeidsform i Oslo MDG
Partiorganisasjonen har flere instanser som kan taes i bruk for å forankre og 
supplere beslutningene på rådhuset. Øverst kommer årsmøtet og dermed 
representantskapet. Fylkesstyret i Oslo MDG eller fylkesstyrets arbeidsutvalg 
kan involveres, og har ansvar for å holde informasjonen flytende til lokallag og 
bydelsutvalg. 

De fem folkevalgte som har ansvar for de fem ulike fraksjonene har på sin side
ansvar for å videreformidle informasjon og viktige problemstillinger fra sitt 
virke. De foreslåtte "politiske verkstedene" er ment å bidra til å bli en ressurs 
for dette arbeidet, og må gjerne dele ansvaret. 

Det er naturlig at GU, GK og GS-lag også involveres. Uformelle undergrupper, 
diskusjonsfora, og av frivillige fagpersoner er også et tilgjengelig verktøy for 
informasjonsflyt og forankring. Bruk av referansegrupper er et eksempel på 
dette, og retningslinjen anbefaler at disse vedlikeholdes. Referansegrupper 
skal gis rimelig tid til å sette seg inn i sakspapirer og finne passende møtetider.
Referansegruppene skal bestå av berørte lokallag og representative 
undergrupper.

Samarbeidsformer
Omvisning og informasjon om rådhusarbeidet
Grunnsteinen for god informasjonsflyt er god kunnskap om hvor informasjonen
befinner seg. Det bør derfor være et mål for fylkeslaget å spre informasjon om 
bystyrepolitikernes arbeid til alle partiets aktive medlemmer.

Retningslinjen anbefaler at samtlige 15 bydelslag  (og undergrupper) inviteres 
til en omvisning på rådhuset, guidet av en folkevalgt eller sekretær. Disse kan 
avholdes fortløpende på ettermiddag ukedager utover det kommende året.

Politiske verksteder
Retningslinjen anbefaler å aktivisere lokallag og representanter til 
bydelsutvalgene. Ettersom det finnes fem fraksjoner på rådhuset, bør man 
skape politiske verksteder med tilhørighet til hvert fag (Samferdsel og Miljø, 
Kultur og Utdanning, osv) som involverer interesserte MDG-politikere og 
medlemmer på lokallagsnivå. 

Vi ser for oss at én representant fra hvert bydelsutvalg/lokallag møter på disse
møtene, som det altså blir fem av – der fagområdene til en 
lokallagsressurs/bydelsfolkevalgt overlapper, kan samme person møte på flere 
verkstedsmøter. En skal derimot sikte på å aktivisere flere på et saklig nivå i 
Oslo-politikken, så lokallagene oppfordres til å sende flest mulig deltagere.

Retningslinja satser i utgangspunktet på å avholde ett slikt verkstedsmøte pr. 
fraksjon i halvåret. Møtene skal i utgangspunktet koordineres av fraksjonens 
møtende politiker, men det oppfordres til å oppnevne en frivillig koordinator. 
En slik koordinatorrolle kan bidra til å avlaste internt kommunikasjonsarbeid og
håndtering av aktive og interesserte medlemmer.



Mål for behandling av kontroversielle saker i styret
Det er de folkevalgtes ansvar å holde seg oppdatert om kommende saker på 
rådhuset. Det er også disse som bør identifisere potensielt kontroversielle 
saker – beslutninger som kan skape større uenighet mellom partiene eller MDG
sine medlemmer. 

Om det kan la seg gjøre, skal de folkevalgte ved gruppeleder underrette 
fylkesstyret om slike aktuelle saker, gjerne tidligst mulig i prosessen, for 
eksempel mens saken er hos byråd. Saken kan behandles ved førstkommende 
styremøte. 

Lokallagsansvarlige i fylkesstyret oppfordres til å kontakte fagpersoner i 
partiorganisasjonen for rådgivning om det er formålstjenlig. Det foreligger en 
plikt i å kontakte lokallaget i området hvor saken hører hjemme. Det behørige 
politiske verkstedet bør, om tiden tillater det, få mulighet til å drøfte 
kontroversielle saker.

Mål for behandling av hastesaker
Bystyrepolitikere må alltid utøve en grad av skjønn i vurdering av enkeltsakers
avklaringsbehov. I situasjoner hvor prosessen går altfor hurtig for å tillate den 
bredeste avklaringen, kan man tillate en snevrere behandling. En skal derimot 
søke å unngå dette.

Selv når det finnes liten tid til forankring, bør rådhuset søke å forankre en 
beslutning i fylkesstyret eller arbeidsutvalget på kort varsel. Som ovenfor bør 
gruppeleder og fylkesstyret etterstrebe å involvere styremedlemmer, aktuelle 
verksteds-koordinatorer og spesielt berørte lokallag.

Representantskapet vedtar denne retningslinjen 1. September 2016. Den kan 
senere endres av Oslo MDG sitt representantskap eller årsmøte ved alminnelig 
flertall.



Oppsummering og presisering

• Relasjonen mellom partiorganene er definert i ovennevnte tekst.

• Det skal opprettes politiske verksteder for hver av de fem fraksjonene på
rådhuset, som møtes minst 2 ganger i året.

• Verkstedene skal sikre representasjon fra alle bydeler. 

• Lokallag har ansvar for å spre representasjon innad i sine grupper.

• Ansvaret for informasjonsflyt deles av fylkesstyret og rådhusgruppen.

• Fylkesstyret med sekretær har plikt til å veilede henvendelser til 
passende organer og plikt til å formidle informasjon i riktig retning.

• En skal etterstrebe smidig behandling, men anstrenge seg for bred 
forankring, uavhengig av kort tid.

• I saker med svært kort behandlingstid har gruppeleder ansvar for å 
informere arbeidsutvalget og fylkesstyret.

• En skal sikte på å ta hensyn til og lytte til de som engasjerer seg, og te 
seg på profesjonell og produktiv måte ved uenigheter.

• Retningslinjen kan endres med alminnelig flertall av RS eller årsmøtet.


