
 

SAK 8 – HANDLINGSPLAN FOR OSLO MDG 
2018-2019 
 
Sakspresentasjon 
 
Handlingsplanen er et overordnet styringsdokument for Oslo MDG i styreperioden. I den skal 
det komme klart frem hva fokusområdene i organisasjonen skal være det neste året, og 
hvordan man skal nå målene vi har satt oss.  
 
Fylkesstyret har hovedansvar for gjennomføringen av planen, men medlemmer og lokallag 
skal i stor grad involveres i arbeidet. 
 
Forslag til handlingsplan finnes på neste side.  
 

Fylkesstyrets innstilling 
 

● Fylkesstyret innstiller på at forslag til handlingsplan vedtas. 
 
 

 

   



 

Forslag til handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019 
1. MEDLEMSSERVICE 

 
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye og gamle medlemmer. 

Lokallagene oppfordres til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye 
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen og at det brede laget av medlemmer 
inkluderes i MDGs prosjekt for Oslo. 
 

1.2 Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene ved å blant annet oppnevne 
lokallagskontakter i styret. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til lokallagenes 
medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante 
situasjoner. Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene. 

 

2. ORGANISASJONSBYGGING OG DRIFT 
 

2.1 Fylkeslaget skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi, medlemsmøter, 
skolering mv.  
 

2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, 
fylkeslag og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom 
Oslolaget og MDG nasjonalt 
 

2.3 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til 
valgkampen i 2019. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.  
 

2.4 Fylkesstyret har ansvaret for gjennomføring av representantskapet i henhold til 
vedtektene, og skal sikre at kvaliteten på møtene og deltagelsen er høy. 
 

2.5 Fylkesstyret skal ved konstituering vedta en egen styreinstruks. Denne skal også 
omfatte organisasjons-, personal- og lederoppgaver. 
 

2.6 Fylkesstyret bør sørge for at alle med lederansvar har tilbud om en mentor. Styret bør 
vurdere en felles ledersamling for Oslo MDG. 
 

3. FORBEREDELSER TIL VALGKAMP 
 

3.1 Fylkesstyret skal ta ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019. Styret 
orienterer representantskapet muntlig i løpet av året.  

 
4. ENGASJEMENT OG POLITISK AKTIVITET 

 
4.1 Fylkesstyret skal besøke lokallagsstyrene og lokallags medlemsmøter for å sikre god 

dialog og for å bidra til engasjement for MDGs prosjekt i Oslo. 
 

4.2 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige åpne møter, fagkvelder eller 



 

introduksjonskvelder. Det skal tilrettelegges for åpen debatt.  
 
 

4.3 Fylkesstyret har ansvaret for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev og tilstedeværelse på 
sosiale medier. 

 
4.4 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i 

samarbeid med stortingsgruppa, rådhuspolitikerne og fylkeslagets 
kommunikasjonsrådgiver. 
 

4.5 Fylkesstyret skal oppnevne en eller flere representanter som skal følge opp og 
orientere fylkesstyret om det pågående arbeidet på nasjonalt nivå (stortinget, SST, LS, 
etc) 
 

4.6 Fylkesstyret skal opprette en forslagsbank hvor lokallagene kan legge inn forslag som 
har blitt fremmet i bydelsutvalgene, for at lokalpolitikerne skal kunne holde seg 
oppdatert om hva som foregår i de andre bydelene og hente inspirasjon fra 
hverandre. 
 

4.7 Fylkesstyret skal bidra til at folkevalgte får støtte til å forvalte MDGs politikk på en god 
måte i bydelsutvalg og på rådhuset. 

 

 


