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SAK 6  –  FORDELINGSNØKKEL LANDSMØTEDELEGATER 
OG REPRESENTANTSKAP  
Årsmøtet til Oslo MDG vedtar etter vedtektene representantskapsdelegater og 
landsmøtedelegater. Fordeling av representantskapsdelegater er eksplisitt definert. 

§ 6.2 Oslo representantskaps faste medlemmer: 
• medlemmer av fylkesstyret 
• stortingsrepresentanter 
• byråder 
• bystyregruppa (valgte representanter) 
• 30 representanter valgt av lokallagene, etter antall betalende medlemmer. Hvert lokallag skal 
ha minst en representant. 
• tre representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
• en representant fra Oslo Grønne Studenter 

A. Ett grunnmedlem for hvert bydelslag. Resterende medlemmer fordeles på bydelslagene etter 
utregningsmetoden “den modifiserte Sainte-Laguës metode” med 1,4 som første delingstall. 
Fordelingen oppdateres i januar hvert år, og baseres på antall betalende medlemmer pr 31/12. 

B. Representanter fra lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne Studenter skal til 
sammen utgjøre minimum 2/3 av det samlede representantskapet. Ved stor vekst i antall 
folkevalgte kan tallet på representanter for lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne 
Studenter økes for å sikre god balanse mellom medlemmer, politikere og organisatoriske 
representanter, så sant prosentfordelingen ivaretas. 

Endringene i medlemstall medfører at Gamle Oslo og Nordre Aker får en representant til i 
representantskapet, og Frogner og Søndre Nordstrand mister en delegat (se neste side).  

Til landsmøte har årsmøtet vedtatt fordeling fra gang til gang. Styret foreslår å følge samme 
modell som tidligere, med mesteparten av delegatene fordelt til lokallag. Oslo MDG har 46 
delegater, to flere enn i fjor, disse foreslås å gis til lokallagspotten som dermed får en ekstra 
delegat sammenlignet med representantskapet, den går etter utregning til Grunerløkka MDG.  

Forslag til vedtak  
Oslo MDG fordeler delegater til landsmøte etter følgende nøkkel. Delegatfordeling til 
representantskap basert på vedtektene  tas til orientering. 
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Ny fordeling basert på medlemstall 2016 
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VEDLEGG: Delingstall/utregning for lokallagene. 

Vedtektene sier at vi skal bruke Saint Lague-metoden med 1.4 som første delingstall når vi 
fordeler delegatene.  Under følger utregning med “høye nok” tall i fet skrift. Merk at Stovner blir 
tildelt et delegat fordi alle bydelslag skal ha minst en. 
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