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SAK 3B  –  ÅRSMELDINGER BYSTYREGRUPPA OG 
BYRÅDSAVDELINGENE  

Byråd for miljø og samferdsel 
MDGs Lan Marie Nguyen Berg er byråd for Miljø og Samferdsel, og har med seg to 
byrådssekretærer: Anja Bakken Riise og Daniel Rees, begge fra MDG. I byrådet har de det 
overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, energigjenvinning, enøktiltak og bærekraftig 
utvikling, biologisk mangfold, friluftsliv, landbruk, kollektivtransport, drosjenæringen, 
trafikksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier, parker, friområder og skoger, idrett, 
brann og redning, vann og avløp og renovasjon.Sektoren inneholder fem ordinære etater, to 
midlertidige etater, ett interkommunalt selskap og fire aksjeselskap. Tilsammen har de ansvaret 
for en bærekraftig utvikling og for å bedre det fysiske miljøet og livsmiljøet for innbyggerne. 
Oslo skal være en internasjonalt ledende bærekraftig miljøby med attraktive, trygge byrom og 
god mobilitet. 

Under følger en overordnet beskrivelse av viktige saker man har fått til det siste året, som også 
er gjengitt på nettsidene til Oslo MDG. 

En stor satsning på friluftslivet 
En viktig seier for De Grønne har vært at det settes av 120 millioner kroner til en friluftsliv-satsing 
de neste fire årene. Det betyr flere fellesgriller, bord og benker i byens parker. Vi får rustet opp 
populære turveier i marka, samtidig som vi får på plass nye informasjonstavler, bedre skilting og 
merking langs turveiene. Toaletter på øyene og i marka skal oppgraderes, Skullerudstua blir 
rehabilitert, det kommer ny besøksgård på Sørli, og mye mer. 

I tillegg settes det av 300 millioner til å rydde opp i det gamle søppeldeponiet på langøyene. 
Deponiet er sterkt forurenset av miljøgifter, og undersøkelser viser at deponiet kan utgjøre en 
risiko for dyr og planter, og for helsen til de som inntar sjømat fra fjorden. Det er også en risiko 
for at miljøgiftene sprer seg til tryggere områder av fjorden. 

Prosjektet innebærer også oppgradering av strandfasiliteter og brygger, som sammen med 
sikring av deponiet og oppgradering av infrastruktur for vann, avløp og elektrisitet vil gi et 
betydelig kvalitetsløft for rekreasjon, bading og friluftsliv. 

En samferdselspolitikk som virkelig prioriterer 
I de mye omtalte Oslopakke 3-forhandlingene fikk stanset finansieringen av en forurensende 
motorvei til 40 milliarder, og vi fikk gjennomslag for 50 milliarder ekstra til store og viktige 
kollektivprosjekter i årene som kommer. En ny analyse viser at dette blir en gavepakke for helse 
og miljø, med bedre luft, lavere klimautslipp, økt framkommelighet på veiene og svært god 
samfunnsøkonomi. 

I budsjettet for 2017 har De Grønne fått gjennomslag for enda en stor seier på kollektivfronten – 
en økning i kollektivbevilgningene som er større enn det forrige byrådet fikk til på fire år. Ruter 
har uttalt at de spår rekordvekst i antall kollektivreisende neste år. 
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Også sykkelsatsingen har fått seg et kraftig løft. Tidligere ble det lagt 1,5 km sykkelvei i snitt per 
år. I 2016 har vi lagt 9 km med ny sykkelvei, og i tillegg ble 9 km av det eksisterende 
sykkelveinettet oppgradert med rød asfalt og bredere sykkelfelt. Resultatet er en økning i 
sykkeltrafikken på 17,5 prosent per desember, sammenlignet med i fjor. 

Klima- og miljøpolitikk for en bedre by 
Noe av det første vi gjorde da vi tok over i 2015 var å lansere en plan for å halvere 
klimagassutslippene innen fire år, noe som ifølge CICERO var den første klimakutt-planen i tråd 
med Paris-avtalen. I 2016 har vi for alvor begynt på gjennomføring av planen. 

Med budsjettet for 2017 lansert vi et eget klimabudsjett, som har fått internasjonal 
oppmerksomhet. Klimabudsjettet fordeler ansvaret for klimaarbeidet på de forskjellige 
sektorene i kommunen. Det består av 42 tiltak som vil bidra til å redusere klimautslippene fra 1,4 
mill. tonn, til 600 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Tiltakene er åpent tilgjengelige på 
Oslos nettsider i form av et digitalt budsjett. I 2017 skal Oslo kutte 241.000 tonn CO2, samtidig 
som regjeringen fremdeles sliter med å regne ut sine egne CO2-kutt, og ikke vil love klimakutt 
neste år.  

I 2016 vant Oslo 2. plass i en grønn konkurranse for arbeidet med fossilfrie byggeplasser. For 
første gang ble det stilt krav om at alle anleggsmaskiner på en byggeplass skulle være 
utslippsfri. I 2017 vil Omsorgsbygg, som bygger sykehjem og barnehager, stille krav til 
utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter. Dette vil kutte store utslipp, og bidrar til å 
bygge opp et marked for miljøvennlige anleggsmaskiner. 

Et annet viktig gjennomslag er 60 millioner ekstra til grønne støtteordninger. Det betyr at 
innbyggere og næringsliv kan søke om støtte bl.a. til utfasing av oljefyr, energisparetiltak, 
solcellepaneler, ladestasjon for elbil, rentbrennende vedovner og elsykler. 

Trygg drift av byen 
I tillegg til disse sakene som har hatt politisk prioritet har byrådet fått på plass et nytt 
røykdykkerlag hos Oslo Brann og Redning, og satt i gang en rekke viktige investeringsprosjekter 
for å trygge vannforsyningen til byen.  

Byråd for byutvikling 

MDGs Hanna E. Marcussen er byråd for byutvikling, og har med seg tre byrådssekretærer: Marie 
Loe Halvorsen og Rasmus Reinvang fra MDG, i tillegg til Anders Røberg-Larsen fra AP. Sektoren 
har tre etater. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede 
arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og 
delingsforretninger. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og forvalter 
Oslo kommune sine eiendommer, gjennomfører kjøp og salg av eiendommer og inngår 
utbyggingsavtaler. Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder 
bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og 
arkeologiske kulturminner.  

Under følger en overordnet beskrivelse av viktige saker vi har fått til det siste året: 

Klimavennlig byutvikling 
Transformasjon er Oslos store arealreserve, og hovedvekten av nye boliger vil byrådet realisere 
innenfor de store transformasjonsområdene. Byrådet la i 2016 frem en rekke  
nye arealplaner som muliggjør områdeutvikling i stor skala, legger til rette for grønn mobilitet 
og sikrer gode bomiljøer med grønnstruktur og gode offentlige rom; Breivoll, Bryn, Løren, 
Stovner-Rommen, Vollebekk. Et forslag til strategisk plan for Hovinbyen ble utarbeidet, med 
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plass til hele 40 000 nye boliger i et område ved inngangen til Groruddalen som skal bli en del 
av den tette byen, være basert på klimavennlige løsninger og ha sterke grønne kvaliteter med et 
nettverk av grønt- og parkområder. I områdereguleringen for Gjersrud-Stensrud, der det er 
regulert for 10 000 nye boliger, legges det opp til at kollektivtilbudet skal være på plass før de 
første flytter inn.  

Bykuben 
I 2016 startet arbeidet med å utvikle ByKuben, et nytt senter for byøkologi og innovasjon, som 
skal vise frem Oslo som klimavennlig miljøby, utgjøre et kunnskaps- og innovasjonssenter og 
fungere som et møtested for arbeid med klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv. En lang 
rekke aktører fra næringsliv, frivillige organisasjoner og utdannelsesinstitusjoner engasjerte seg i 
utviklingsprosessen. Senteret er viktig siden innovasjon innenfor alle områder vil være 
nødvendig for å virkeliggjøre det grønne skiftet i Oslo, sikre effektivitet og konkurransekraft, og 
nå Oslos klima- og miljømål. 

Klimavennlig områdeutvikling 
Byrådet satset i 2016 videre på FutureBuilt-samarbeidet, et 10-årig program for å utvikle 
klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Byrådet ferdigstilte arbeidet med Furuset 
som et forbildeområde for klimavennlig byutvikling, med den første områdereguleringen i 
samsvar med prinsippene i FutureBuilt. Områdereguleringen for Furuset viser hvordan 
klimavennlig byutvikling kan kombinere høye miljø- og klimakrav med attraktiv områdeutvikling 
samt et stort antall nye boliger.  

Sikring av grøntområder 
Grøntområder er viktige for alle i byen - både for det biologiske mangfoldet, og for oss 
mennesker. Ved utvikling av nye områder, prioriterer vi høyt etablering av nye parker og åpning 
av bekker. Vi skal også sikre og forbedre dagens grøntområder. Vi har avgitt et områdeprogram 
for Ekeberg by- og idrettspark, der vi samtidig søker staten om å verne sletta. I saker som for 
eksempel Gyldenløves gate 15 har vi sikret at den eksisterende hagen gjøres om til park som er 
tilgjengelig for alle. Vi har fått midler til å avfallsdeponiene på Langøyene, slik at de igjen kan 
brukes av befolkningen.  

Områdeløft 
2016 var året hvor Oslo Kommunes og Statens felles satsing i Groruddalen for 2006 – 2016 ble 
avsluttet, og hvor vi ble enige om å fortsette det gode samarbeidet i en ny satsing for nye ti år 
2017-2027. Segregasjonsprosesser fører i enkelte lokalområder i byen til relativt kraftig 
opphopning av hushold med ulike former for levekårsproblemer. Byutvikling er et verktøy for 
sosial balanse gjennom områdesatsninger, som Groruddals- og Tøyen-satsningen. Byrådet 
forlenget og videreutviklet disse områdesatsningene i 2016, med en utvidelse av 
Tøyensatsingen til Grønland og Vaterland samt en ny avtale for Groruddalen. Hovedmålet er å 
bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, 
og å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i 
lokalsamfunn og storsamfunn. 

Flere boliger 
Oslo har i flere år vært en by i sterk vekst og med en forholdsvis lav boligforsyning. 
Befolkningsøkningen forventes å fortsette i årene fremover, med omkring 10 000 mennesker 
per år. Byrådet la i 2016 til rette for et taktskifte i utvikling av nye boliger. Byrådet nedsatte et 
boligvekstutvalg som kom med en rekke forslag til hvordan takten i boligbyggingen i Oslo kan 
økes, og som byrådet har startet en oppfølging av. I 2016 ble det et kraftig hopp i antallet 
regulerte boliger i Oslo, som økte fra et årlig gjennomsnitt på 2 512 i perioden 2011-2015 til 15 
561 i 2016. Antallet igangsatte boliger økte med over 50 % i 2016, sammenlignet med 2015. 
Samtidig er behovet for nye boliger i Oslo fortsatt stort, og vårt hovedfokus er at utviklingen 
samtidig skal legge til rette for at flere kan leve miljøvennlig, med nærhet til sykkelveier, 
kollektivtransport og grøntområder. 
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Bystyregruppa 

Mye endret seg for Miljøpartiet De Grønne etter valget i 2015, hvor MDG ble det tredje største 
partiet i Oslo. Brått gikk vi fra én til fem innvalgte representanter og Oslo MDG inngår nå i et 
byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet og SV.  
Etter valget ble Hanna Marcussen utnevnt til byråd for byutvikling og Lan Marie Nguyen Berg 
ble utnevnt til byråd for samferdsel og miljø. Innvalgte bystyrerepresentanter er Harald Nissen, 
Beate Folkestad Habhab, Shoaib M. Sultan, Eivind Trædal og Marion Godager Tveter. Harald 
Nissen er gruppens leder.  

Fra første stund i posisjon har det vært vesentlig for MDG å være et styringsdyktig og 
handlekraftig parti. Bystyregruppen har  bidratt til dette ved å samarbeide tett og godt  med 
byrådet og da spesielt  våre to byråder og deres byrådssekretærer Rasmus Reinvang, Marie Loe 
Halvorsen, Daniel Rees og Anja Bakken Riise. Bystyregruppen har i 2016 prioritert de to politiske 
feltene, samferdsel og miljø og byutvikling. 

Målet for bystyregruppa er å farge Oslo grønn ved å sikre implementering av vår politikk. Vi har 
fra bystyrets side sikret flertall for MDG sin politikk i Oslo bystyre ved å støtte opp om byrådets 
politiske mål og ambisjoner. Vi har ført en politikk med vekt på Oslo som en klimavennlig og 
grønn by som skal være en god by å bo i for alle. Med fem representanter har vi dekket alle 
bystyrets fem komiteer. En gjennomgang av arbeidet i disse finner dere nedenfor. 
  
Link til byrådserklæringen  
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk 

Vedlegg: Politisk regnskap for Oslo MDG 2016  
oslo.mdg.no/wp/files/2017/02/Politisk-regnskap-2016.pdf 

Saker i komiteene 
Her nevnes de viktigste sakene som har blitt behandlet av MDG i komiteene i 2016.  

Samferdsels- og miljøkomiteen 
Marion Godager Tveter er MDG sin representant i Samferdsels- og miljøkomiteen. Sirin Hellvin 
Stav har møtt som vara ved  anledninger. Komiteen har behandlet 107 saker fordelt på 14 møter. 
Pål Thygesen var tilknyttet komiteen som rådgiver i vårhalvåret og Geir Storli Jensen vikarierte i 
høsthalvåret. Komitearbeidet er preget av at de fleste sakene er på feltet til en byråd fra MDG. 
En viktig del av arbeidet handler derfor om å avklare saker før disse avsies fra byrådet og saker 
som avgjøres uten behandling i bystyret. Samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV 
(storfraksjonen) er også viktig. Det har blitt avholdt regelmessige storfraksjonsmøter i forkant av 
komitemøtene, og samarbeidsmøter med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.    

I 2016 har arbeidet i komiteen vært preget av: 
- Forhandlingene om Oslopakke 3. Her ble det satt ned en referansegruppe med 

representasjon også fra andre deler av partiet, som hadde flere møter underveis i 
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forhandlingene. Det ble også arbeidet med tekster til nettsiden og mediene i forbindelse 
med dette. 

- Byruter for sykkel. Byrådsavdelingen har orientert om utviklingen og forankret 
beslutninger. 

- Renovasjon. Problemer ved leverandørbytte har ført til dårlige tjenester og brudd på 
arbeidsmiljøbestemmelser.  

- Klima- og miljøstrategi. Byrådserklæringens mål om å redusere klimautslipp i en takt som 
står i forhold til målene i Paris-avtalen førte til at byrådet la frem en tilleggssak til det 
tidligere byrådets foreslåtte klimastrategi. Komiteen gjennomførte en høring med 
relevante aktører i forbindelse med behandlingen. 

- Sykkelvei på Bygdøy. Konflikt mellom kulturvern og fremkommelighet for sykkel førte til 
innsendelse av et innbyggerforslag om den planlagte sykkelveien forbi kongsgården. 
Det er delte meninger i partiet og saken var ikke ferdigbehandlet ved årsskifte. 

- Bilfritt sentrum. Det har vært god kontakt med byråds-MDG om arbeidet med det som så 
fikk navnet Bilfritt byliv. Sak til bystyret, og gjennomføring av det første tiltakene, kommer 
i 2017. 

  
Viktige saker som har vært behandlet i komiteen: 

- Holdeplasstruktur. Flere innbyggerforslag som reagerte på Ruters endringer av 
holdeplasstrukturen har vært behandlet, og det ble derfor vedtatt i komiteen at byrådet 
skal legge frem en sak med overordnede prinsipper for holdeplasser. Denne legges frem 
våren 2017. 

- Drosjer. Innbyggerforslag om antallet løyver i Oslo ble ikke tatt til følge. Komiteen mottok 
også høring om endring i lovverket knyttet til drosjer på slutten av 2016, som ble levert i 
starten av 2017.  

- NTP. Komiteen behandlet sak om Oslo kommunes høringssvar på utkast til Nasjonal 
transportplan. Vi ville at den skulle ta hensyn til klimavitenskapen, noe regjeringen 
selvsagt blåser i. 

- Dieselforbud. Forskriften som gav hjemmel til dieselforbudet som ble prøvd ut for første 
gang januar 2017 ble vedtatt. Før dette hadde kommunen kun informasjonstiltak å sette 
inn. Forskriften fikk støtte fra alle bortsett fra Frp. 

- Beredskapstakster i bomringen. Et annet, og mer foretrukket, tiltak mot akutt høy 
luftforurensning er å femdoble takstene i bomringen samtidig som man innfører gratis 
kollektivtrafikk. Forskrift for dette ble vedtatt i 2016, og avventer statlig godkjenning. 

- Idrettsbehovsplan og friluftsplan. For at kommunens planer for idrett for en gangs skyld 
skulle være litt realistiske, ble alt samlet i en toårig plan som ble presentert sammen med 
kommunens budsjett. Det viktigste for MDG var friluftsdelen og hensynet til marka. 

- Fornebubanen. Det ble inngått avtale mellom Oslo og Akershus om eierforhold for 
banen. På grunn av regelverket for anskaffelser kunne ikke Sporveien står for 
utbyggingen dersom Akershus skulle få oppfylt sitt ønske om å eie den delen av sporet 
som blir liggende i Akershus. Det endte med at det heller opprettes en etat som gjør 
arbeidet. Dette er antatt å ikke være den optimale løsningen, men at den likevel er god 
nok.  

Byutviklingskomiteen 
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Beate Folkestad Habhab er bystyrerepresentant for MDG i byutviklingskomiteen. Erlend Loe og 
Erling Dokk Holm er 1. og 2. vara til byutviklingskomiteen. Lillian Bredal Eriksen er politisk 
rådgiver. 

Byutviklingskomiteen har i 2016 behandlet 230 saker fordelt på 17 komitémøter, vært på 54 
befaringer og hatt 66 deputasjoner. Det ble nedsatt arbeidsgrupper i forbindelse med 
behandlingen av handlingsplan for økt boligbygging og områdereguleringen for Gjersrud- 
Stensrud. Leder for arbeidsgruppen for Gjersrud- Stensrud var Erling Dokk Holm. I 
arbeidsgruppen var samtlige partier representert. 

MDG og Arbeiderpartiet arrangerte i fellesskap et vellykket seminar med mange fremmøtte om 
kvalitet i boligbyggingen. Seminaret ga nyttig innspill til debatten og forståelsen av kvalitet i 
boligbyggingen.  

Ukentlig avholdes gruppeledermøte på byrådens kontor, hvor byråder, gruppeledere fra 
Arbeiderpartiet, SV og MDG med, byrådssekretærer og politiske rådgivere møtes for 
informasjonsutveksling om sentrale saker for kommende uke. Det avholdes også ukentlige 
fraksjonsmøter hvor byråden, fraksjonsleder, GU-medlem, byrådssekretærer og politisk rådgiver 
møtes for å drøfte saker som etterhvert skal behandles i bystyret. Videre avholdes det 
regelmessige utvidete fraksjonsledermøter, hvor gruppeledere fra byrådspartiene, byråden, 
sekretærer og politiske rådgivere, møtes.   

 I 2016 har arbeidet i komiteen vært preget av: 

Byutviklingskomiteens arbeid har først og fremst vært preget av stor saksmengde. Oslo er i sterk 
vekst og fraksjonen har vært opptatt av å sikre en bærekraftig boligvekst og ivareta Oslo som en 
grønn og god by å bo i for alle. 

Det er mange hensyn å ta når byen skal fortettes. Representant Beate Folkestad Habhab har 
vært opptatt av å sikre at nye byggeprosjekter innehar gode kvaliteter og at de er tilpasset 
omgivelsene de bygges inn i. Det innebærer blant annet at uteområdene skal ha gode 
kvaliteter, at muligheter for bevaring av eksisterende vegetasjon og trær blir tatt godt nok vare 
på, at bekkeåpninger vurderes der det er mulig, og at jordsmonnet over underjordiske anlegg 
er stort nok til at det blir mulig å beplante med større trær der det ellers ligger til rette for det. 
Reduserte krav til bilparkering, tilrettelegging for bilpooler og god sykkelinfrastruktur har også 
vært gjennomgangstemaer i behandlingen av reguleringsplaner.  Habhab har arbeidet 
målrettet for å sikre utvikling og revisjon av helhetlige planprogram for utviklingsområder. Hun 
har gjentatte ganger påpekt viktigheten av områdereguleringer for Lambertseter/Karlsrud, 
Skøyen, Majorstuen. 

Medvirkning og involvering i byutviklingssaker er et satsingsområde, både for byrådet og for 
MDG sitt arbeid inn mot komiteen. Ivaretakelse av kulturminnevernet, både spesielt og på 
generell basis har vært et fokusområde som det arbeides videre med i 2017. Det samme gjelder 
for ivaretakelse av byrommet under anleggsarbeid og ivaretakelse av viktig grøntstruktur. 

 Viktige saker som har vært behandlet i komiteen: 
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Handlingsplanen for økt boligbygging har vært en viktig sak for komiteen. I forbindelse med 
behandlingen av planen ble det nedsatt en arbeidsgruppe. I det endelige resultatet sikret MDG 
viktige prinsipper som for eksempel at det må stilles krav om variasjon i boligbyggingen og til 
kvaliteten ved byrom, parker og gatemiljø. Det påpekes at tilgang til bynatur er helt vesentlig for 
trivsel, spesielt for barnefamilier og eldre. 

 Lenke: https://www.oslo.kommune.no/dok/Byutviklingskomiteen/2016_05/1142783_3_1.PDF 

 Behandlingen av områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark var også viktig for komiteen i 
2016: I denne saken var det mange interesser og uenigheter som ble veid opp i mot hverandre. 
Saken ble utsatt to ganger fordi komiteen trengte mer tid. Målet for MDG var å sikre 
Ekebergsletta fra videre utbygging. Med et områdeprogram og en byrådssak som sikrer at sletta 
skal ilegges kommunens strengeste vernekrav og et vedtak om at Oslo kommune skal søke 
staten om at sletta får statlig vern, har Ekebergsletta fått en sikrere fremtid. 

Behandlingen av områderegulering av Gjersrud- Stensrud var omfattende og innebar 
nedsettelse av arbeidsgruppe og flere møter med involverte parter samt to befaringer til 
området. Også i forbindelse med denne planen var det uenigheter i komiteen og det tok tid å 
komme frem til en løsning som sikret flertall i bystyret. 

Andre viktige saker som ble behandlet i komiteen: 
-    Oslo bys arkitekturpris 2016 
-    Behandling av veiledende planer for offentlig rom, blant annet for Breivoll, Haraldrud og 
Lørenfaret.   
-  Studentboliger i Nydalen 
-      Furuset forbildeprosjekt 
-      Sykkelvei i Sørkedalen 
-      Hauskvartalet: 

Salget av fire eiendommer i Hauskvartalet var en kontroversiell sak i starten av MDGs 
byrådsperiode. Saken hadde blitt ferdigbehandlet og kontrakt om salg inngått av det tidligere 
byrådet, slik at kun bystyrets godkjenning gjensto. Det nye byrådet tok saken tilbake for å gå 
gjennom den, og fant at den var gått så langt at salget ikke kunne endres. Eiendommene ble 
solgt til Urbanium AS, med vilkåret at reguleringen til byøkologisk kulturkvartal skal 
gjennomføres. Det ble også sikret at det blir bygget en ny scene for kino og konsert. Byrådet 
forpliktet seg samtidig til å sette av 30 millioner til oppussing av kulturhuset Hausmania, som 
kommunen fortsatt eier, for å bidra til oppfylle reguleringen om byøkologisk kulturkvartal. 

I forbindelse med komitéarbeidet er det skrevet en rekke merknader knyttet til enkeltsaker. 
Disse kan finnes ved å søke opp aktuelle møteprotokoll i søkerverktøyet einnsyn: https://
tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn/ 

Komitéreiser for byutviklingskomiteen 
Komiteen har i 2016 hatt to komitéreiser. En til København og en til New York. 
New York: Temaet for studieturen til New York var transport og byplanlegging, med deltemaer 
som byrom og byliv, sikkerhet, boligforsyning og grøntstruktur.   
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Komiteen hadde blant annet møter med Department of Transportation, Department of City 
Planning (housing, livability, Economic Development, Resiliency & Sustainability og Snøhetta.  
Komiteen fikk en innføring i planen for inkluderende boliger som innebærer at ved 
omregulering til boliger, skal 10-20 prosent av boligene være permanent rimelige. Komiteen 
lærte også om New Yorks vellykkede arbeid med å åpne opp byens grønne offentlige rom, om 
grønn infrastruktur og treplanting. Komiteen besøkte Brooklyn Grange Roof Farm, en 
eksperimentell grønn takplantasje på taket av New York http://www.brooklyngrangefarm.com/
og The High Line, en transformert toglinje omgjort til en park: https://www.timeout.com/
newyork/parks/highline 
Janette Sadik-Khan, tidligere kommisjonær for New York Department of Transportation som ga 
en innføring i hvordan etaten har gjort Times Square bilfri og anlagt sykkelveier. Målet er å kutte 
trafikken i New York med 50 prosent innen 2030 og å gjøre bilveiene til en del av det offentlige 
rom igjen: https://www.youtube.com/watch?v=LujWrkYsl64 

København: Temaet for studiereisen til København var byutviklingstendenser med fokus 
på fortetting av byen, grønne tiltak, sykkelsystemer, kollektive trafikkløsninger og 
strategi for bynatur og syklisme. Komiteen så blant annet på sykkelslangen https://
www.youtube.com/watch?v=c2XFh1K2uBU 

   

Finanskomiteen 
Finanskomiteen har behandlet 148 antall saker. Det har vært 17 møter, samt høringer, 
arbeidsgrupper, seminar, befaringer og komitéreise.  

    
Viktige saker som har vært behandlet i finanskomiteen: 

- Salg av hauskvartalet 
- Fritak for eiendomsskatt for studentboliger 
- Etablering og drift av asylmottak i Oslo 
- Utleie av deler av friområde på Malmøya til Bundefjorden Seilforening 
- Tilslutning til initiativet til Mayors for Peace 
- Tilslutning til initiativet Mayors United Against Anti-Semintism 
- Revidert kriteriesystem for bydelene 

Kultur- og utdanningskomiteen 
I 2016 har Harald A. Nissen vært leder for KOUK. Lederen har sammen med nestlederen og 
sekretæren ansvaret for å tilrettelegge alle møter, seminarer og turer for KOUK. 
Komiteen har ansvaret for hele skole og barnehagefeltet. Komiteen har dessuten hele 
kulturområdet. De fleste bygningene som er knyttet til kultur ligger under KOUK. Dette gjelder 
for eksempel, Munchmuseet, bibliotekene, museene og kunstnerverkstedene. 

I 2016 hadde komiteen 10 ordinære møter og 14 Arbeidsutvalgsmøter. 
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I tillegg gjennomførte komiteen en lengre studietur til New York i september 2016 hvor de 
besøkte en rekke skoler, barnehager, museer og andre kulturinstitusjoner. I tillegg til å møte en 
rekke fagpersoner. 
I forbindelse med behandlingen av Oslobudsjettet 2017 hadde AU deputasjoner over flere 
dager med ulike frivillige organisasjoner og kulturaktører. 
Hvert år har KOUK ansvaret for å avgjøre hvem som skal få Oslo kommune kultur og 
kunstnerpriser. I 2015 var det Michael Krohn som fikk Kulturprisen. 
KOUK har også ansvaret for å opprette 17 mai komite. 
Leder for KOUK stiller dessuten opp ved en delt mottakelser i Rådhuset og deltar i en del 
debatter på vegne av Oslo kommune. 
Av viktige saker som komiteen har behandlet i året er feks; 
-          Engasjement og deltakelse (Frivillighet i Oslo) – i den forbindelse gjennomførte komiteen 
en større høring og besøkte samtidig en rekke frivillige aktører, som for eksempel fontenehuset 
på Tøyen. 
-          Filmhovedstaden – Sak om filmproduksjon, visning og festivaler. 
-          Sak fra Ungdommens Bystyre om fraværsgrensen 
-          Tiltaksplan for et godt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo. Etablering av 
mobbeombud. 
-          Strategi for Aktivitetsskolen i Oslo. 
-          Skolebehovsplanen 2016 – 2026 – rullering 
Dessuten behandler KOUK en rekke høringer, rapporter og private forslag,  alle disse går videre 
til bystyrebehandling.  

Helse- og sosialkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet 72 saker. Det har vært avholdt 12 komitémøter. Ut over 
dette har det blitt avholdt høringer, arbeidsgrupper, seminar og befaringer. 

I 2016 har arbeidet i komiteen vært preget av: 
Byrådet har ikke avgitt noen større saker i 2016, men Helse- og sosialkomiteen har hatt flere 
interessante runder med debatt i forkant av tillitsreformen, og i forbindelse med 
rekommunaliseringen av Madserudhjemmet. Opposisjonen har fremmet forslag som har blitt 
behandlet og der byrådspartiene har vært åpne for gode innspill, for eksempel i forbindelse 
med forslaget fra KrF om et mål for andel av ideelle aktører på helse- og sosialfeltet, og 
forslaget fra Høyre i om nye tiltak for bedre kosthold i eldreomsorgen.  
 
Tidlig på året var arbeidet preget av usikkerheten rundt den store tilstrømmingen av flyktninger 
til landet, som både byråd Lippestad og Inga Marte Thorkildsen sto ansvarlige for å håndtere i 
samråd med nasjonale myndigheter. Antallet ankomne flyktninger ble lavere enn antatt, og 
behovet for store mottak og kortsiktige tiltak var ikke så stort som frykta.  

Komiteen har også fulgt Helse Sør-østs planer for nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt.   
 
Vi har også hatt to runder med omfattende debatt på rusfeltet. Først i forbindelse med 
kommunens forslag om prøveprosjekt med heroinassistert behandling, som dessverre ble avvist 
av regjeringen, og så i forbindelse med nedleggingen av Østråd rehabilitering, der 
opposisjonen og Rødt stemte for en ny anbudsrunde, et grep som ikke bidro til å gjenopprette 
tilbudet på Østråt. På MDGs oppfordring, gikk studieturen til Zürich og Wien, der vi fikk lære om 
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deres erfaringer med mottak og integrering av flyktninger, og bruk av heroin på resept og 
røyke/sprøyterom.  

Storfraksjonen har samarbeidet tett, og blant annet bidratt til å trekke bydelsrepresentanter inn i 
arbeidet med felles strategimøter mellom Ap, Sv og MDGs lokale representanter gjennom tre 
felles samlinger. Storfraksjonen samarbeider om arbeidet underveis, og har felles møter fra uke 
til uke.  

Bystyregruppens arbeid i bystyret 
Det er avholdt 13 bystyremøter i 2016. Til sammen har det vært behandlet 368 saker. 
  
Det er fastsatt en rekke møter og annen aktivitet i forbindelse med bystyregruppens arbeid. 
Bystyregruppens representanter og sekretariat har ukentlige bystyregruppemøter, hvor aktuelle 
politiske saker og organisatoriske forhold drøftes og vedtas. En gang i måneden, i forkant av 
bystyremøtet har bystyregruppen et forberedende møte til bystyret hvor sakskartet til 
bystyremøtet diskuteres og gjennomgås.  

Ukentlig avholdes koordinerende møter, hvor byrådene og deres sekretærer, leder av Oslo-
laget, GU, stortingsgruppa, førstekandidat til stortingsvalget fra Oslo, bystyrerepresentantene og 
sekretariatet er invitert til å delta. På det koordinerende møtet informerer de ulike avdelingene 
og fraksjonene om aktuelle politiske saker. Det er satt av tid til å drøfte spesielt utfordrende 
saker.  

I forkant av komitémøtene avholdes storfraksjonsmøter, hvor representanter og politiske 
rådgivere fra samarbeidspartiene møtes for å diskutere saker som er satt på kartet og for å 
komme til enighet i saker, slik at byrådspartiene stemmer likt ved behandling i komiteen og i 
senere bystyret.   

I forbindelse med komitearbeidet er det regelmessige møter i arbeidsutvalget. Det avholdes 
også merknadsmøter i forkant av komitémøtene hvor partiene vurderer tilslutning til hverandres 
merknader.  

Bystyregruppa hadde et strategiseminar med overnatting på Mylla hvor vi fikk snakket godt 
igjennom struktur, organisering og strategi. 

Gruppeleder for MDG i Oslo Bystyre. 
Harald A. Nissen er valgt til gruppeleder for bystyregruppa av bystyregruppas medlemmer.  
Hans oppgave er å sørge for at MDG sine interesser blir ivaretatt på bystyresiden og dessuten 
være kontaktleddet mot byrådet. 
Gruppelederen møter ukentlig i Forretningsutvalget som har ansvaret for å administrere 
bystyresidens arbeid opp mot bystyret. I 2016 er det avholdt 41 møter. Shoaib Sultan har møtt 
for Harald ved enkelte anledninger.  

Gruppelederen har dessuten ansvaret for å møte i Valgstyret og i fellesmøtene for de faste 
politikerne på bystyresiden. Det har vært gjennomført 6 møter i Valgstyret i 2016.  
Det ligger til gruppelederen å møte på budsjettkonferansene for Byrådet. Her har arbeidet gått 
ut på å sikre våre byråders interesser i budsjettforhandlingene og ta vare på MDGs overordnede 
profil i budsjettarbeidet. Etter at budsjettet er levert har det vært gruppeleders oppgave å sørge 
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for at det kommer igjennom komité- og bystyrebehandling. Det er snakk om avklaringer 
sammen med de andre to gruppelederne og forhandlinger med Rødt. I dette arbeidet har også 
vår representant Shoaib Sultan i Finanskomiteen en viktig jobb. Det omfattende arbeidet med 
verbaler og tilleggsforslag til budsjettbehandlingen er det gruppeleder og 
finansrepresentanten som har hatt ansvaret for. I dette arbeid har det vært god kontakt med vår 
byrådssekretær Torkil Vederhus.  
Forhandlingene med Rødt om kommunale barnehager var det gruppeleder som deltok i, 
sammen med byrådslederen Raymond Johansen og byråden for Utdanning Tone Tellevik Dahl. 

Gruppeleder har avholdt en rekke faste møter med de to andre gruppelederne Frode Jakobsen 
AP og Sunniva Holmås SV. Vi har dessuten i felleskap egne faste møter med byrådsleder 
Raymond Johansen. I tillegg har vi sammen møtt Oslo LO en rekke ganger. Utover dette er det 
selvfølgelig hyppig kontakt oss imellom på mail, SMS eller over en kopp kaffe.  
Når det oppstår uenighet i de enkelte komiteer mellom SV, AP og MDG blir gruppelederne 
koblet inn. I hovedsak har det vært på Byutviklingssiden dette har vært nødvendig i 2016. 
Prosessene rundt dette er nedfelt i et eget dokument.  

Gruppelederen møter fast i MDG sitt fylkesstyre. Og har i tillegg møtt på en del 
lokallagsledermøter når det har passet.  
Høsten 2016 deltok Harald Nissen på et møte med Oslobenken på Stortinget sammen med de 
andre gruppelederne i Oslo bystyre. Igjennom dette fikk vi sparket i gang diskusjonen om 
regionreformen.  
Harald har som gruppeleder dessuten ansvaret for MDG saker i media som det kan være 
hensiktsmessig å ta utenom byrådene. Et eksempel på dette er Regjeringskvartals-saken. Dette 
skjer etter avklaringer med bystyregruppa og MDG s fylkesleder.  

Torkil Vederhus som fylkesleder har hatt et viktig ansvar med å formidle informasjon fra 
bystyresiden sammen med gruppelederen. Dette har vært lett å gjennomføre siden begge har 
sitt daglige arbeid på Rådhuset. Dette trengs det en bevisst strategi på fra 2017. Da denne 
personen høyst sannsynlig ikke kommer til å sitte daglig på Rådhuset.  

Kommunikasjonsarbeid 
For første gang har bystyregruppa hatt egne ressurser til mediearbeid.  
 
Eivind Trædal var ansatt i en 20 prosent stilling som medierådgiver frem til september 2016. 
Hans hovedoppgaver var å etablere rutiner for mediearbeidet og å fremme saker både i 
tradisjonelle medier og i sosiale medier. 
 
Stian Bjørnøy har siden september 2016 jobbet 100 prosent som kommunikasjonsrådgiver, delt 
mellom Oslo MDG og bystyregruppa. Stian har bidratt til ytterligere forbedring av rutiner og 
generelt informasjonsarbeid. Arbeidsoppgavene består av produksjon av leserinnlegg/
kronikker, innsalg av saker til media, produksjon av innhold til nettsidene, sosiale medier og 
nyhetsbrev, samt å gi tips til politikerne om innhold til sosiale medier. Stian bistår 
bystyrerepresentantene, byrådene og stortingskandidatene etter behov. 

Kontakt med fylkesstyret 
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Bystyregruppa har hatt et godt og tett samarbeid med fylkesstyret i 2016. Gruppeleder for 
bystyregruppa har fast plass i fylkesstyret, i henhold til Oslo MDGs vedtekter. 

I august ansatte fylkesstyret Trond Rasmussen som fylkessekretær for Oslo. Rasmussen har hatt 
kontorplass på rådhuset, noe som har styrket informasjonsflyten og samhandlingen mellom 
bystyregruppen og fylkesstyret. Fylkesleder Torkil Vederhus arbeider som byrådssekretær for 
finans og har således også vært sterkt tilstede i prosessene på rådhuset. Fylkesstyret har også 
hatt styremøtene sine på Rådhuset.  

Kontakt med BU-representanter og lokallagene 

I løpet av 2016 ble det etablert faste rutiner for kontakt med BU-representanter og lokallagene. 
Det er blitt arbeidet med å utvikle et medvirkningsverktøy for medlemmer av bydelsutvalgene, 
noe som lå til Marta Eggertsens 20 prosent stilling.  

I forkant av komitémøtene i byutvikling og samferdsel- og miljø er det sendt ut invitasjon til BU-
representanter i bydelene som oppfordres til å komme med innspill til sakskartet. Til tross for at 
tilbakemeldingene ikke var så mange, er dette en ordning som vi fortsetter med i 2017. I forkant 
av befaringene med byutviklingskomiteen legges det ut informasjon om tidspunkt og sted på 
facebooksiden byutvikling og plansaker.  

BU-representanter ble  i større saker som angår deres bydel invitert direkte til å komme med 
innspill til aktuelle saker i deres bydeler  i en tidlig fase av behandlingen. I 2016 gjaldt dette 
blant annet saker som Ekeberg by- og idrettsprogram, Middelthunsgate 17 og Hauskvartalet. På 
forespørsel fra Margaretha Isaksen var medlemmer av bystyregruppen på befaring langs 
Lysakerelva. Dette var nyttig for å få en bedre visuell forståelse for viktigheten av ivaretakelsen av 
elvestrekningen og det tilhørende elveleiet.   

Bystyregruppens sammensetning 

Byutviklingskomitéen 
Fast medlem: Beate Folkestad Habhab 

1.       Vara: Erlend Loe 
2.       Vara: Erling Dokk Holm 

Kultur- og utdanningskomiteen 
Fast medlem: Harald Nissen 

1.       Vara: Lars Lillo Stenberg 
2.       Vara: Julie Mørch 

Helse- og sosialkomiteen 
Fast medlem: Eivind Trædal 

1.       Vara: Jon Julius Sandal 
2.       Vara: Nina Witoszek 

Samferdsel- og miljøkomiteen 
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Fast medlem: Marion Godager Tveter 
1.       Vara: Thomas Hylland Eriksen 
2.       Vara: Sirin Helvin Stav 

Finanskomiteen 
Fast medlem: Shoaib Sultan 

1.       Vara: Pål Thygesen 
2.       Vara: Dag Olav Hessen 

  

Økonomi 

Med fem representanter i Oslo bystyre har bystyregruppens økonomiske situasjon forbedret seg 
vesentlig fra forrige periode. Bystyregruppas årlige inntekter er på litt under 2 millioner kroner, 
og kommer i all hovedsak fra partibistand gjennom Bystyrets sekretariat. Midlene er i all 
hovedsak anvendt til lønn til ansatte.  

Bystyregruppens sekretariat 

Sekretariatet har i perioden variert noe både i antall personer og hvem som har arbeidet for 
bystyregruppen. Dette er en liste over alle som har vært engasjert i bystyregruppens arbeid på 
daglig basis.  

Politisk ansatte: 

Harald Nissen:                              Gruppeleder og komitéleder for Kultur- og  
Utdanningskomiteen (heltid). 

Beate Folkestad Habhab:         Fraksjonsleder for Byutviklingskomiteen  
(arbeidet deltid i en 20 prosents stilling i månedene januar-
mars. Fulltid i perioden: 01.11.16-31.12.16.). 

Shoaib M. Sultan:    Fraksjonsleder Finanskomiteen (deltid 20 prosent). 
Eivind Trædal:    Fraksjonsleder Helse- og sosialkomiteen (deltid 20 prosent  

01.01.16- 31.08.16). 

Administrativt ansatte:  
Lillian Bredal Eriksen:                  Sekretariatsleder og politisk rådgiver i  

Byutviklingskomiteen (heltid).   
Pål Thygesen:                                Politisk rådgiver i Samferdsel- og miljøkomiteen (deltid i 

70 prosent stilling 01.08.16). 
Stian Bjørnøy:                               Kommunikasjonsrådgiver (fulltid 22.09.16-.) 
Geir Storli Jensen:                       Politisk rådgiver i Samferdsel- og miljøkomiteen (vikar for  

Pål Thygesen i 50 prosent stilling i periode høsten 2016) 
Trine Jakobsen Ryland:               Organisasjonsrådgiver (arbeidstrening 31.05.16-). 

Martha Eggen:                              Prosjektmedarbeider (deltid 20 prosent i perioden  
20.01.16-22.06.16) 
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