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SAK 3A  –  ÅRSMELDING OSLO MDG 

2016 var Oslo MDGs første hele år i posisjon i Oslo. Politisk har det gitt mye oppmerksomhet, 
men det har også innebært store endringer i organisasjonen. Vi har etablert representantskapet 
som et nytt formelt organ i partiet mellom årsmøtene. Representantskapet har bidratt til 
muligheter for dialog og avklaringer på tvers av alle deler av Oslolaget. Oslo MDG har også 
ansatt en fylkessekretær og har en kommunikasjonsrådgiver delt mellom Oslo MDG og 
bystyregruppa.  

Vi har gjennomført mange grønne treff, noen med. Lokallagene har alle måttet tilvenne seg en 
hverdag med mer politisk makt lokalt og i byen. 

Styret har i 2016/17 bestått av: 
Leder: Torkil Vederhus 
Nestledere: Adam Tumidajewicz og Mona Brøther 
Medlemmer: Mari Heglum, Elsa-Britt Enger, Ingrid Ophaug Dahl og Vegard Setrom 
Grønn Ungdom: Stian Bjørnøy fram til sommeren, Trine Jacobsen Rydland etter sommeren 
Bystyregruppa: Harald Nissen 
Grønne Studenter (observatør): Mattis Ulvang og Christen Andreas Wroldsen 
Varaer: Paul Viktor Wiker, Børge Roum, Øystein Borgersen, Frøydis Gammelsæther og Raisa 
Markov. Hulda Holtvedt har vært vara for Grønn Ungdom 

Vegard Setrom har vært styrets økonomiansvarlig. Varaer har alltid muligheten til å delta på 
møtet og har i stor grad benyttet seg av muligheten. 

Styrets arbeid  
Årsmøtet til Oslostyret har hatt over 21 møter i løpet av perioden. Referater fra de formelle 
møtene ligger her. Styret har forsøkt så langt det er mulig å gjennomføre handlingsplanen som 
årsmøtet i 2016 vedtok, men har ikke gjennomført alt. Lærdommen er at årsmøtet nok hadde 
noe høye forventninger til hva styret kunne klare å få til i løpet av året. 

Oppstart, ansvarsfordeling, landsmøte og Oslopakke 3 
Etter årsmøtet ble det arrangert et opplæringsseminar med presentajson fra byrådene og 
bystyregruppa. Styret fordelte på sine første møter ansvarsoppgaver fra handlingsplanen og 
satte i gang arbeid med å lage rutiner for både lokallagsoppfølging og medlemsoppfølging. Et 
tilbakevendende tema var hvordan vi kunne utvikle en partiorganisasjon som ivaretar 
enkeltmedlemmers mulighet til å komme med innspill og bidra.  

Oslo MDG reiste som vanlig med stor delegasjon til landsmøtet, som denne gangen var på 
Økern. Vi var godt representert i alle debatter og fikk gjennomslag for flere av våre foreslåtte 
resolusjoner. Une Aina Bastholm fra Grunerløkka MDG ble valgt til talsperson for partiet, mens 
Harald Nissen og Marie Loe Halvorsen fikk plass i Sentralstyret.  

I forbindelse med forhandlinger om revidering av Oslopakke 3 ble styret involvert i flere 
omganger. Det ble nedsatt en referansegruppe som bisto med innspill og tilbakemelding fra 
MDGs perspektiv til forhandlerne, og det framforhandlede resultatet ble til slutt behandlet av et 
ekstraordinært representantskap. Arbeidet med involvering og informasjonsflyt var veldig 
arbeidskrevende, men fikk mye skryt. 
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Ansettelser 
På våren startet prosessen med å ansette ny fylkessekretær. Det ble nedsatt en 
ansettelseskomite bestående av Monica Kvåle, Trine Rydland Jacobsen og Kristoffer Robin 
Haug, som utformet stillingsannonse i dialog med styret og gjennomførte intervjuer. Trond 
Rasmussen ble ansatt med virkning fra 8. august som ny fylkessekretær. Styret gikk parallelt i 
dialog med bystyregruppa om å få ansatt en kommunikasjonsrådgiver finansiert mellom Oslo 
MDG og bystyregruppa. Sindre Buchanan, Harald Nissen, Ingrid Ophaug Dahl var 
ansettelseskomite for denne stillingen. Stian Bjørnøy ble i november ansatt av bystyregruppa, 
med 50% av arbeidsoppgavene på oppdrag fra Oslo MDG. 

Stortingsprogram - høringsinnspill 
I oktober fokuserte styret all sin møtevirksomhet på innhenting av og utforming av 
høringsinnspill til stortingsprogrammet, det er derfor ikke referater fra saker på de møtene. 
Høringsinnspillet ble fremmet til representantskapet som vedtok det med en rekke endringer 
før vi sendte over til programkomiteen nasjonalt. 
  
Nominasjon og oppstart av valgkampplanlegging 
I november startet oppkjøringen mot stortingsvalget for alvor, 11. november avholdt vi 
nominasjonsmøte for stortingsvalget. Over 100 medlemmer møtte opp og vedtok kandidater til 
stortingsvalget. Une Aina Bastholm, Per Espen Stoknes og Kristoffer Robin Haug topper lista. I 
november startet også arbeidet med valgkampstrategi, målsettinger og organisering av 
valgkampen.  

For å sikre god bemanning i valgåret startet også arbeidet med budsjett for 2017 i desember, 
inkludert fordeling av lønnsmidler. Styret besluttet å åpne for frikjøp av fylkesleder, og å ansette 
både en valgkampkoordinator og frivilligkoordinator i tillegg til de to stillingene vi har i år. 
Endelig budsjett vedtas på årsmøtet.  

Styret sendte utkast til valgkampstrategi på høring til alle bydelslag før jul, og har siden det 
jobbet for at strategien kan være et godt arbeidsdokument for organiseringen av valgkampen 
fra det nye styret. Representantskapet i januar vedtok en overordnet målsetting om 10% 
oppslutning og to kandidater på Stortinget i stortingsvalget. 

Nytt årsmøte og erfaringsoverføring 
Fram mot årsmøtet er fokuset på å forberede overgangen til nytt styre og årsmøte. Det er lagt 
opp til forholdsvis stor utskifting i styret, så erfaringsoverføring blir ekstra viktig for å få til en god 
overgang fram til stortingsvalget.  

Gjennomføring av handlingsplan 
Se vedlegg “Detaljert rapportering handlingsplan”. 

Representantskapet og lokallagsledermøter 
Det har blitt avholdt seks representantskap i perioden. Referater og innkallinger har fortløpende 
blitt lagt ut åpent på nettsidene her: http://oslo.mdg.no/representantskap/  
Representantskapet har etterhvert funnet en god form, med åpen spørretime først før man 
dykker ned i mer forberedte saker. 

I tillegg har fylkesstyret arrangert lokallagsledermøter jevnlig, for erfaringsoverføring og 
informasjonsutveksling med lokallagene, fylkesstyret og politikere på Rådhus og Storting. De 
har etter styrets syn fungert bra, til tross for varierende oppmøte fra lokallagene. 
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Fylkessekretær sitt arbeid    
Andre uken i august tiltrådte Trond Rasmussen i en nyopprettet stilling som fylkessekretær. Oslo 
fylkeslag samarbeider med partisekretariatet som formelt står som arbeidsgiver, mens 
styreleder delegerer oppgaver til fylkessekretær fra det arbeidende styret.  

Etter de første ukene med introduksjon i jobbrutiner, samt deltagelse på Arendalsuka, fikk 
fylkessekretæren oppgaver som å utarbeide planer for valget, styrke oppfølging av nye 
medlemmer og andre organisatoriske oppgaver. Fylkessekretæren deltok på de fleste 
styremøter og har bidratt i flere komiteer.  

Kontakten med lokallagene har vært økende og bestått i praktisk veiledning, samt besøk til 
lokallag. Ved større arrangement har fylkessekretær bistått i forberedelser og praktisk 
gjennomføring. Noen onsdager hadde fylkessekretæren god hjelp av en intern, Anne Gaspers, 
fra Seattle. 

Fylkessekretær har også bistått ansettelseskomité for kommunikasjonsrådgiverstillingen som ble 
besatt i november. Oppgaver og ansvar ble fordelt mellom de to ansatte som deler kontor på 
Rådhuset. Fylkessekretæren er også en del av et kollegafellesskap av fylkessekretærer rundt om 
i landet. Gjensidig utveksling av erfaringer og idéer med dem er en styrke for hele MDG. 

Medlemstall     
Ved årets utgang var det registrert 1382 medlemmer dette var en markert nedgang fra 1771 
medlemmer pr 01.01.2016. Av de vi mistet var 244 aktive utmeldte og 200 
medlemmer gått ut på dato (som ikke hadde betalt kontingent i løpet av året, ei heller i 2015) 

Nyinnmeldte, måned for måned 
 Januar  19 
 Februar 22 
 Mars  9 
 April   13 
 Mai  7 
 Juni  7 
 Juli  4 
 August  7 
 September 9 
 Oktober 14 
 November 29 
 Desember 18 

Mellomvalgåret 2016 ble svakere enn valgåret 2015. Styringsslitasje og lavere politisk 
engasjement i en periode langt fra valgkampperioden, kan være noe av forklaringen. Lokallag 
med høy aktivitet har klart å holde på mange av medlemmene. Dette er et klart læringspunkt. 
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