
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAKSPAPIRER 

 
    OSLO MDGS ÅRSMØTE I 2018 

  

 



PRAKTISK INFORMASJON 
 
Når: 10. mars, 2018, klokken 09.00 - 17.00 (Registrering starter 08.15) 
 
Hvor: Henry Dunant salen på Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7. 
 
Adkomst: 10 minutters gange fra Jernbanetorget.Trikkene 11,12, 13 og buss 30, 31 stopper 
på holdeplassen i Hausmannsgate / Storgata, ca 100 meter unna. 
 
Servering: Enkel lunsj vil bli servert. Alle oppfordres til å ta med kake. 
 
Sakspapirer: Det vil ikke bli trykket opp sakspapirhefter, men det er åpen WiFi med stor 
kapasitet i lokalene. 
 
Første gang på årsmøte? Bakerst i blekka finner du en liten innføring! 
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Hjelp, jeg er på årsmøte!  
 
Er du ny på årsmøte i Oslo Miljøpartiet De Grønne? Kanskje er dette ditt første årsmøte 
noensinne? Har du vært på årsmøte før, men sliter med å henge med? Fortvil ikke, her er 
noen “årsmøtevett-regler” slik at du kan komme deg gjennom dagen uten å svette. 
 
1. Legg aldri ut på årsmøte-tur uten forberedelse 
Det viktigste du kan gjøre for å møte godt rustet til årsmøtet er å lese gjennom sakspapirene. 
Det kan være vanskelig å henge med i svingene når det skal stemmes, så ikke regn med å 
ta ting på sparket. Vi oppfordrer alle til å ta ordet fra talerstolen, men husk å forberede 
innlegget ditt på forhånd. Du har ikke mye taletid, og det gjelder å få fram budskapet ditt. 
 
2. Søk råd hos erfarne delegater 
Er du usikker på noe? Ikke vær redd for å spørre lokallagsleder, noen i styret eller andre 
som har vært på mange landsmøter før. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en for 
lite. 
 
3. Meld fra hvis du forlater salen 
I et årsmøte er man avhengig av å vite hvor mange som befinner seg i salen for å telle hvor 
mange som har stemmerett. Må du ut av salen utenom pausene må du derfor levere fra deg 
stemmeskiltet ved ordstyrerbordet slik at vi har oversikt. 
 
4. Ingen skam å snu! 
Dukker det opp nye argumenter i en debatt bør du ikke være redd for å skifte mening. Hvis 
alle bare skulle stemme slik de har bestemt seg for på forhånd hadde det ikke vært noe 
poeng i å komme på et årsmøte for å diskutere med hverandre - da kunne vi blitt hjemme og 
stemt per e- post. Lytt til andres argumenter, ikke bare hva du selv har å si. Da blir debatten 
og beslutningene som tas bedre. 
 
5. Gå ikke alene 
Årsmøtet er fullt av bra folk som tilhører samme parti som deg og som brenner for et 
grønnere samfunn. Bruk mulighetene du har til å bli kjent med andre i pauser og under 
måltidet! 
 
6. Spar på kreftene 
Årsmøtet skal være sosialt og hyggelig, men husk at du skal være opplagt hele dagen. Bruk 
pausene til å trekke frisk luft, strekke på beina og å få i deg frukt og nøtter slik at du holder ut 
de neste timene. 
 
7. Vis respekt for dine meddelegater og møtelederne 
Årsmøtet er en stor forsamling med mange deltakere. For at et så stort møte skal gå så 
smidig som mulig er det viktig at alle respekterer kjørereglene. Forretningsorden som vedtas 

Sakspapirer, samlet Oslo MDG årsmøte 2018 side 4 av 63 



på begynnelsen av møtet bestemmer når og hvor lenge hver delegat kan prate. Respekter 
taletiden og ikke ta ordet når du ikke har fått det. Unngå tilrop fra salen, det forstyrrer møtet. 
Husk at møtelederne er der for å hjelpe årsmøtet til å komme igjennom dagsorden slik at alle 
får lik mulighet til å ta ordet og være med å påvirke. Kom tidsnok tilbake fra pauser og vær 
presis når møtet starter - på den måten unngår en at møtet blir forsinket og tidsplanen 
sprekker. 
 
8. Ikke glem godt humør 
Den viktigste regelen på et årsmøte er å ha med seg det gode humøret. Selv om vi kan 
være uenige i enkeltsaker, deler vi det samme verdigrunnlaget. Gå på sak, ikke person - og 
ta ting med et smil. 

Greit å vite 
Behandling av resolusjoner 
Hver enkelt resolusjon vil bli presentert av en av forslagsstillerne, og når dette er gjort, vil det 
vil være mulig å tegne seg til debatten om resolusjoner. Det er mulig å fremme 
endringsforslag til resolusjonene frem til strek er satt for debatten. Disse må fremmes skriftlig 
til møtelederbordet. Etter at debatten er ferdig vil redaksjonskomitéen trekke seg tilbake og 
gå igjennom endringsforslagene som er kommet inn. komitéen vil dele ut sin innstilling så 
snart den er klar. Mo slutten av møtet vil årsmøte stemme over endringsforslagene og 
uttalelsene. 
Vedtekter 
Du finner endringsforslagene til vedtekter og nærmere forklaring i sakspapirene. Det er ikke 
mulig å fremme endringsforslag til vedtektene, du kan bare stemme for eller i mot. I 
motsetning 
til andre saker kreves det 2⁄3 flertall for å vedta endringer av vedtektene. 
Valg 
Det er mulig å fremme andre kandidater enn de som er foreslått av valgkomitéen. Dette kan 
gjøres helt frem til valget skal foregå, men for at møtelederne skal kunne planlegge valget så 
godt som mulig, vil de gjerne vite det om du vil fremme forslag om andre kandidater. Dersom 
det er mer enn en kandidat til et verv vil man få muligheten til å holde en valgtale og få en 
annen delegat til å holde en støttetale. Ikke vær redd for å komme med andre forslag, det er 
en styrke å ha flere kandidater å velge imellom. Mer informasjon om valg blir gitt fra 
møtelederne. 
Budsjett og regnskap 
Budsjettet for 2017 skal vedtas, og regnskap for 2016 og langtidsbudsjett skal godkjennes 
av årsmøtet. Revisjonsberetningen legges frem. 
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Ordliste 
A 
B 
C 
Delegat - utsending som er valgt av fylkeslaget for å representere medlemmene på 
landsmøtet. Har stemmerett. 
E 
Forretningsorden - Møteregler, angir taletid, frister for å fremme forslag m.m. 
G 
H 
I 
J 
Kontrollkomité - Komité som er valgt av landsmøtet for å påse at vedtektene følges og at 
valg og behandling av andre saker går riktig for seg. 
Konstituering - Formell åpning av møtet, valg av møteledere, referenter osv. Dagsorden - 
angir hvilke saker som skal behandles og rekkefølgen på sakene 
L 
M 
N 
Observatør - Deltaker på landsmøtet som ikke har stemmerett. 
Programkomité - Komité valgt av landsmøtet for å utarbeide nytt arbeidsprogram for 
kommende stortingsperiode, dvs. 2017-2021. Forslaget skal behandles på dette landsmøtet. 
Protokoll - annet ord for referat, dokumenterer hva som er vedtatt på møtet og hvem som 
var til stede 
Protokollunderskrivere - To personer som skriver under på at protokollen stemmer, for å 
være sikker på at det som skjedde på møtet er riktig gjengitt. 
Q 
Redaksjonskomité - komité som har er valgt av landsmøtet og som har mandat til foreslå 
redaksjonelle endringer i resolusjonene og fremme dem for landsmøtet 
Resolusjon - Politiske uttalelser fra landsmøtet 
S 
Tellekorps - Personer som teller stemmeskilt ved avstemninger under landsmøtet. 
U 
Valgkomité - Komité som skal velges av landsstyret for å foreslå talspersoner, nytt 
sentralstyre og øvrige tillitsverv på landsmøtet i 2017. 
Vedtekter - Partiets lover, angir hva som er tillatt og ikke tillatt/påkrevd for alle ledd i 
organisasjonen 
W 
X 
Y 
Z 
ÆØ 
Å - så fint å være på årsmøte! 
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SAK 1. Konstituering  

1a Valg av ordstyrer 
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet. 

1b Valg av referent 
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet. 

1c Godkjenning av innkalling 
1. innkalling ble sendt ut 13. januar 
2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 16. februar 

1d Godkjenning av dagsorden og tidsplan 
Se eget vedlegg 

1e Godkjenning av forretningsorden 
Se eget vedlegg 

1f Valg av protokollunderskrivere 
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet. 
 

1g Valg av redaksjonskomité for resolusjoner 
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet. 
 

1h Valg av tellekorps 
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet. 
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SAK 2. Årsmeldinger  

a. Oslo Miljøpartiet De Grønne 
ÅRSRAPPORT FRA OSLO MDG FOR STORTINGSVALGÅRET 2017 
Innledning 
2017 var et viktig år for Oslo MDG. Forventningene var høye foran stortingsvalget, etter en 
imponerende stigende kurve fra tidligere valg. Entusiasmen fra disse valgene smittet over på 
fylkeslaget, som gjennomførte en mobilisering av medlemmene til en massiv satsing før og 
under valgkampen. 
 
Selv om målet om å bidra til å bryte sperregrensen ikke ble nådd, var innsatsen fra nær 500 
frivillige med på å gi det beste resultatet ved noe stortingsvalg. Det samlede arbeidslag, 
bestående av styret og hele fire ansatte (i ulike stillingsbrøker), hadde stor slagkraft, og fikk 
utrettet mye i løpet av året. 
 
Etter valgkampen var året preget av en sterk vilje til å se framover, glede over gjennomføring 
av grønn politikk i byen, samt oppstart av det lange, men viktige løpet fram til lokalvalget i 
2019. 
Styret 2017/18 
Etter årsmøtet 11. mars fikk Oslo MDG følgende styresammensetning: 
 
Leder: Leif Ingholm 
Nestledere: Eva Karal 

Jarle Fagerheim 
Økonomiansvarlig: Vegard Setrom 
Styremedlemmer: Mari Heglum 

Einy Langmoen 
Raisa Markov 

Fra bystyregruppa Harald Nissen 
Fra Oslo Grønn Ungdom Hulda Holtvedt  

Hulda Holtvedt  
Fra Grønne Studenter Christen Andreas Wroldsen 
Varamedlem: Kristian Vea 

Ingrid Ophaug Dahl 
Paul Viktor Wiker 
Kristine Schøyen Berdal 

Styrets arbeid 
Det nye styret startet opp arbeidet med et dagsseminar på Kampen Bydelshus. 
 
Det ble avholdt styremøter annenhver torsdag, med unntak av feriene. Etter valget ble 
frekvensen justert til hver tredje uke. 
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Styret har i hovedsak fulgt handlingsplanen for 2017, med noen justeringer som rettet fokus 
mot valgkamp og hva valgkampen krevde av ressurser og aktivitet. 
 
Foruten valgkamp har styres arbeid bestått i verving, medlemskontakt, 
medlemsarrangementer og skolering . I valgkamplokalet vi leide  fra april til september 
hadde Oslo MDG i praksis eget “klubbhus” som fungerte som treffpunkt for medlemmene og 
som møtelokale. Lokalene ble viktige ikke bare for Oslo MDG, men også for Oslo Grønn 
ungdom og Akershus MDG som var medleietakere, samt besøkende frivillige fra hele landet. 
Lokalene var også arbeidsplass for valgkampsekreteriatet  
Ansattes arbeid 
2017 var det første året Oslo MDG hadde ansatte gjennom hele året. 
 
Fylkessekretær 
Trond Gunnar Rasmussen har i 2017 vært ansatt i en 100 prosent stilling som 
fylkessekretær. Trond er formelt ansatt av partiet nasjonalt, men får 100 prosent av sin lønn 
betalt av Oslo MDG. 
 
Tronds kjerneoppgaver har bestått i å bistå styret ved arrangementer, gi råd og sende 
påminnelser til bydelslag, følge med på medlemsutviklingen, assistere ved styremøter og 
samarbeide med frivillige og kommunikasjonsrådgiver om nettstedet. I valgkampen gikk 
mesteparten av arbeidsinnsatsen med til å skaffe og distribuere materiell, samt delta i 
planlegging og gjennomføring av valgkampaktiviteter. 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. 
 
Kommunikasjonsrådgiver 
Stian Bjørnøy har i 2017 vært ansatt i en 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver. 
Han er formelt ansatt i bystyregruppa, men får 50 prosent av lønnen betalt av Oslo MDG.  
 
Stian har hatt overordnet ansvar for kommunikasjonsarbeidet i fylkeslaget og for MDG på 
rådhuset. Arbeidsoppgavene har inkludert strategiarbeid, være kontaktperson for media, 
innsalg av nyhetssaker til media, intervjuforberedelser, produksjon av leserinnlegg og 
kronikker, internkommunikasjon, sosiale medier for Oslo MDG og byrådene, og nettsaker til 
nettsidene. Stian hadde også ansvar for kommunikasjonsavdelingen til Oslo MDG i 
valgkampen. 
 
Leder (frikjøpt 20 prosent) 
Leif Ingholm var frikjøpt 20 prosent for å kunne bruke mer tid på å utøve sitt verv som leder 
av Oslo MDG og drifte fylkeslaget. 
 
I tillegg til disse stillingene ble det brukt ressurser i valgkampen på en medierådgiver, og å 
betale en tredel av lønnen til førstekandidatens politiske rådgiver. 
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Frivillige 
Frivilligsatsingen under valgkampen behandles under eget avsnitt, men likevel bør det 
nevnes at nesten 500 personer deltok i valgkamparbeidet. 
 
Foruten frivillig innsats i styret og komiteene var enkelte oppgaver ivaretatt av frivillige som 
tok ansvar året igjennom. Oslo MDGs aktivitet har hele tiden vært støttet av at 
enkeltmedlemmer har tatt ansvar for små og store oppgaver, enten på eget initiativ, eller ved 
å velvillig svar ja når de er blitt utfordret. 
Medlemsutvikling  
Ved årets utgang var det registrert 1913 medlemmer dette var en oppgang fra 1813 
medlemmer pr 01.01.2017.  
 
Nyinnmeldte, måned for måned 
Januar 34 
Februar 16 
Mars 20 
April 23 
Mai 55 
Juni 14 
Juli 39 
August 107 
September 206 
Oktober 21 
November 12 
Desember 13  
 
Vi ser av tallene i august at valgkampen fikk mange til å melde seg inn, og at vi fikk ekstra 
mange sympati- innmeldinger da valgresultatet forelå i september. Vi endte opp med en 
markert medlemsvekst, med 475 innmeldinger. Vi mistet 209 gjennom aktive utmeldinger. I 
tillegg gikk noen ut av medlemsregisteret ved at de ikke fornyet sitt medlemskap fra 2015 og 
tidligere. 
 

Offisielle medlemmer Oslo MDG fordelt på bydeler     

lokallag 2017 2016 endring antall endring %     

Alna 67 69 −2 -2.9     

Bjerke 65 58 7 12.1     

Frogner 161 158 3 1.9     

Gamle Oslo 249 232 17 7.3     

Grorud 45 47 −2 -4.3     

Grünerløkka 244 211 33 15.6     
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Nordre Aker 181 167 14 8.4     

Nordstrand 101 103 −2 -1.9     

Østensjø 126 116 10 8.6     

Sagene 208 194 14 7.2     

Søndre Nordstrand 65 60 5 8.3     

St. Hanshaugen 190 190 0 0.0     

Stovner 16 20 −4 -20.0     

Ullern 56 46 10 21.7     

Vestre Aker 139 139 2 1.5     

uten bydelslag 0 5 −5 -100.0     

      

Oslo 1913 1813 100 5.5     

Samarbeidet med rådhuset og stortingsgruppa 
Ledelsen i Oslo MDG og fylkessekretær har deltatt jevnlig i ukentlige koordineringsmøter 
med de ansatte på rådhuset. Dette har lettet mulighetene for innspill til og samråding med 
bystyregruppa, byrådene og byrådssekretærene. Dette forumet ble i slutten av oktober 
avløst av et gruppestyre, hvor leder av Oslo MDG møter på vegne av fylkesstyret. 
 
I tillegg har det i januar 2018 blitt opprettet et ukentlig MDG-ledermøte, som er et 
koordinerende møte mellom styreleder, byråder og gruppeleder (Leif, Lan, Hanna og 
Harald).  
 
Byråder og bystyrerepresentanter møtte i representantskapsmøtene gjennom året. Møtene 
fungerte som viktige møteplasser for aktive i lokallagene og aktive og politikere på 
fylkesnivå, samt stortingsgruppa. 
 
Samarbeid med Grønne grupper og enheter 
Grønne Glitrende: Hjalp Oslo MDG å holde stand i Pride Park i Spikersuppa. Det er viktig at 
MDG er representert på dette arrangementet, for å vise fram vår LHBTQ politikk. Alle 
stortingspartier var representert, med unntak av KrF.  
 
Grønne Studenter: Hjalp Oslo MDG med å avholde arrangementet Grønne Giganter på 
Studentersamfundet, hvor Eva Joly var hovedgjest. Dette var vårt mest besøkte 
arrangement i valgkampen.  
 
Grønt Kvinnenettverk: Oslo MDG oppnevnte Einy Langmoen som sin kontakt til Grønt 
Kvinnenettverk. Oslo MDG arrangerer fest i forbindelse med 8. mars.  
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De Eviggrønne: Ble etablert som et kontaktforum og arbeidsfellesskap for medlemmer over 
50 år. Dette var også en videreføring av initiativene Grønt Senat og Forum 50+. Det ble 
avholdt ett møte, med deltakere også fra Akershus. De ca 20 frammøtte fokuserte på 
hvordan deres generasjon kan nås i valgkampen. 
 
Arrangement 
I løpet av året ble det avholdt medlemsmøter, med følgende tema: 
 
Det nye styret (23.03) 
Grønt Treff (06.04) 
Innflyttingsfest i Lybekkergata 2 (L2) (13.05) 
Grønt Treff med Lage Nøst (01.06). 
Besøk fra GroenLinks på Chateau Neuf (08.06) 
Grønt Treff (14.06) 
Foredrag om Psykologi og klimautfordringen v/ Per Espen Stoknes (07.08) 
Valgkamp-kick-off (10.08) 
Grønt Treff på Kulturhuset (17.08) 
Dugnad på L2 (22.08) 
Grønt Treff på Dattera (24.08) 
Grønt Treff på Kulturhuset (31.08) 
Klimamarsjdeltakelse og stormøte med Eva Joly (02.09) 
Samling med streaming av partilederdebatt (08.09) 
Fest for framtida (09.09) 
Valgvake (11.09) 
To medlemsmøter etter valget i Skippergata 22. 
Medlemsmøte om olje gass og det grønne skifte (06.12) 
 
Deltakelse på nasjonale og internasjonale arrangementer 
Oslo sendte 46 delegater og to observatører til Landsmøtet på Lillehammer 19.-21. mai. Vi 
utgjorde dermed den største kontingenten. Det ble arrangert landsmøteforberedende møte 
med godt oppmøte. 
 
Ca ti entusiaster fra Oslo MDG og GU deltok på Global Greens’ internasjonale kongress i 
Liverpool 30. mars til 2. april, noen som offisielle delegater til besluttende organer, men de 
fleste som observatører. Det ble anledning til å møte mange politikere og aktive i søsterparti, 
samt få inspirasjon til partiarbeid og valgkamp. Grønn Ungdom deltok på egne samlinger for 
unge parallelt med hovedprogrammet. 
Skolering 
Medlemsmøter, befaringer og valgkampaktiviteter har til sammen hatt en god effekt innen 
skolering av medlemsmassen. Rollen som Oslo MDGs skoleringskontakt står ubesatt, men 
Oslo er representert i nasjonal skoleringsutvalg gjennom Kristoffer Robin Haug.  
 
Valgkampen, kort oppsummert 
Allerede forrige styreår var valgkampstrategi langt på vei utarbeidet. Den ble ferdigstilt og 
vedtatt av representantskapsmøtet våren 2017. Her ble det bestemt at Oslo MDG skulle 
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profilere oss på tre hovedsaker: Grønt næringsliv, grønn samferdsel og livskvalitet. All 
skolering, medlemsaktiviter og kommunikasjonsarbeid tok utgangspunkt i denne 
valgkampstrategien. 
 
Valgkampledelse 
Valgkampledelsen i Oslo besto av: 

● Valgkampkoordinator 
● Frivilligkoordinator 
● Kommunikasjonsrådgiver 
● Fylkesleder 
● Fylkessekretær 

 
Oppgavene var tydelig fordelt og avgjørelser ble tatt fortløpende. Samarbeid med nasjonal 
valgkampledelse var tett, og nasjonale valgkampsatsinger ble fulgt opp etter beste evne. 
 
Valgkamplokaler 
Lokaler ble leid i Lybekkergata 2. Plasseringen i sentrum, så tett på Oslo S, var gunstig for 
medlemmer både fra Oslo og Akershus. 4. etasje var ikke optimalt, men man holdt ut all 
bæringa. Det var bra å ha så stor plass. 
 
Logistikk 
Det ble mye flytting, bæring, fordeling og distribuering i valgkampen. Mengden materiell traff 
ganske bra. Som tidligere la vi ikke opp til noen ekstravaganse. Stands ble brukt om igjen, 
trykksaker var av svanemerket papir, vi begrenset kjøring til et minimum, men desto mer ble 
båret eller syklet rundt. 
 
Samarbeid med lokallagene.  
Valgkapkoordinator holdt jevnlig møter med lokallagenes valgkampansvarlige. I tillegg valgte 
de fleste lokallag å avholde styremøtene sine i valgkamplokalet, slik at kontakten til resten 
av fylkeslaget ble sterkere. 
 
Skolering  
Skolering ble holdt ukentlig i valgkamplokalet eller andre lokaler. Kursholder ble innleid og 
fokuset var på politikk og hvordan stå på stand.  
 
Kommunikasjonsressurser i valgkampen 
Det var tre personer som jobbet fulltid med mediearbeid i Oslo MDG. Stian Bjørnøy ledet 
kommunikasjonsarbeidet og hadde spesielt ansvar for oppfølging av byråd Lan Marie Berg. 
Jonas Ravn var ansatt som medierådgiver fra mai til 11. september med ansvar for 
kampanjen til andrekandidat Per Espen Stoknes, og Sigrid Heiberg var ansatt som 
medierådgiver fra 10. august til 11. september. I tillegg var det flere dyktige frivillige som 
bistod med kommunikasjonsarbeid i valgkampen. 
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Mediearbeid 
Det ble gjennomført daglige mediemøter, hvor politikere, ansatte rådgivere og frivillige 
deltok. Her besluttet man dagens prioriteringer, og fordelte ansvar for oppfølging. Oslo var 
også representert på de daglige mediemøtene til den nasjonale kommunikasjonsavdelingen 
hver morgen. Dialogen med nasjonalt om kommunikasjonsarbeidet var god gjennom hele 
valgkampen. 
 
Sosiale medier 
Sosiale medier var høyt prioritert i valgkampen. Oslo MDG gikk sammen med partiet 
nasjonalt om å betale for videoproduksjon, og det ble brukt i overkant av 100 000 kroner på 
markedsføring i sosiale medier. 
 
Det var en liten kjerne av dyktige frivillige som jobbet gjennom hele valgkampen med 
oppfølging av kommentarfelt i sosiale medier. 
 
Karl Johan-standen 
“Torgboden” fra forrige valg ble modifisert, pimpet med solpanel og planter og betjent av en 
stor gjeng frivillige som møtte tusenvis av velgere og interesserte. 
 
Morgenaksjoner 
Oslo GU, stortingskandidater og andre frivillige deltok på morgenaksjoner på sentrale 
trafikknutepunkt. Samlet utgjorde dette en stor innsats. Egne flygesedler ble produsert og 
delt ut til kollektivreisende. 
 
Dørbanking 
Oslo tok utfordringen fra nasjonal valgkampledelse, og gikk i gang med systematisk 
etablering av aktiv dørbanking. Bydeler og nabolag ble blinket ut, kart systematisert, frivillige 
rekruttert. 
 
Listebæring  
Det var lenge usikkert om det ville tillates med listebæring på valgdagene. Vår representant i 
valgstyret forsøkte å få slutt på denne praksisen, men det ble ikke enighet. 
Valgkamporganisasjonen klarte å mobilisere nok til å få dekket de viktigste lokalene, men 
det ble en utakknemlig oppgave med regnvær og nokså liten respons på stedene vi var 
representert. 
 
Frivilligoppfølging 
Det ble ansatt en egen frivilligkoordinator fra mars. Hun dannet et team som fulgte opp i 
overkant av 500 frivillige. Oppfølgingen skjedde med telefon, gruppeepost, påminnelser eller 
individuelle e-poster, slik at de frivillige til en hvert tid visste hvilken stand, aksjon, 
arrangement eller dørbankingsaksjon de skulle på. Det ble avhold en egen frivilligfest etter 
valget for å hedre den enorme innsatsen som ble langt ned. 
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Festing 
Futt fart og fest var et mantra under valgkampen. Det ble holdt et stort avsparkarrangemet 
på Kulturhuset, og “Fest for framtida”, som var en minifestival dagen før valgdagen. I tillegg 
var det mange små og store fester både for å belønne frivillig innsats og for å skape blest 
om det grønne prosjektet. 
 
Besøk fra Sverige  
Riksdagsledamot Valter Mutt og riksdagsledamot Carl Schlyter var på besøk 15-17. august. 
Hanne Simonsen, pressekreterare og partisekreterare Amanda Lind var med på dørbanking. 
 
Måloppnåelse, Handlingsplan 2017: 
Årsplanen, vedtatt på årsmøtet i mars. Det meste av arbeidet med å innfri årsplanen ble 
innarbeidet i valgkamparbeidet, som var hovedaktiviteten i 2017.  
 

MEDLEMSSERVICE  

Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye 
medlemmer. Lokallagene oppfordres til å utnevne en 
medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye 
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen. 

Dette ble gjennomført og fulgt 
opp av frivilligkoordinator.  

Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter innad i 
styret for bydelslagene. Disse kontaktene skal bidra 
med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante 
situasjoner. De har også hovedansvaret for å formidle 
kontakten mellom lokallag og styret. 

Styret videreførte ikke denne 
ordningen, men oppfølging av 
lokallagene skjedde gjennom 
fylkessekretæren som holdt 
kontakt med medlemsansvarlige 
i bydelslagene. Det ble bl. a. 
sendt ut oppdateringer av hvor 
mange som hadde meldt seg 
inn, fordelt på lokallag.  

ORGANISASJONSBYGGING OG DRIFT  

Fylkeslaget skal samarbeide med lokallagene om å 
tilby relevant opplæring og skolering av medlemmer. 

Relevant opplæring i valgåret 
gikk stort sett ut på å skolere for 
de ulike valgkampaktivitetene. 
Standskolering og forberedelser 
til dørbanking sto sentralt, men 
også prepping av deltagere i 
debatter. 

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 

Kommunikasjonen ble sikret 
gjennom ansatte rådgivere, 
koordinatorer og sekretær, samt 
tett møtefrekvens med AU og 
styrerepresentanter som var 
engasjert i ulike deler av 
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valgkampen. Styret kunne 
ønsket å ha ennå litt mer fokus 
på kommunikasjon med lokallag 
og BU representanter.  

Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift 
gjennom en intensiv valgkamp. Det skal spesielt 
vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.  

Det er styrets vurdering at den 
økonomiske driften, med de 
prioriteringene som ble gjort 
bidro til å sikre best mulig bruk 
av ressursene i et valgår for å 
kommunisere MDGs budskap.  

Det skal opprettes register hvor medlemmer frivillig kan 
registrere sin praktiske og faglige kompetanse, slik at 
denne er tilgjengelig for partiorganisasjonen. 

Dette ble særlig nyttig i 
valgkampen. Ved tilmelding som 
frivillig fulgte også informasjon 
om interesser og kompetanse. 
Vi opplevde å kunne bruke 
frivillige til det de var best til og 
var motivert for. 

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

Alle Representantskapsmøtene 
ble gjennomført etter planen. 
Dette krevde en del ressurser, 
og det bør vurderes om det er 
behov for å gjennomføre 4 
representantskapsmøter ila året. 
Dette vil i så fall kreve en 
vedtektsendring. 

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

Gjennomført. Styreinstruksen 
ble et godt verktøy for å 
håndtere uforutsette hendelser.  

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

Dette målet ble ikke oppnådd i 
perioden, men styret har satt 
igang et arbeid for å få til en 
felles ledersamling i april 2018.  

VERVING OG ENGASJEMENT  

Fylkesstyret skal utarbeide en vervestrategi og sørge 
for at det blir utviklet materiell som lokallag og 
medlemmer kan bruke til verving av nye medlemmer. 

Dette ble ikke gjennomført.  

Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige åpne 
møter, fagkvelder eller introduksjonskvelder, som det 
aktive og inkluderende partiet vi er. Dette er spesielt 
viktig under valgkampen. 

Gjennomført. Se avsnitt over om 
arrangement.  

Fylkesstyret skal tilrettelegge for at medlemmer og 
sympatisører kan diskutere politiske spørsmål fritt. 

Gjennomført. Se avsnitt over om 
arrangement.  
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Fylkesstyret har ansvaret for jevnlig utsendelse av 
nyhetsbrev og tilstedeværelse på sosiale medier 

Gjennomført. 

POLITISK AKTIVITET  

Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv 
synlighet i media for partiet, i samarbeid med 
stortingskandidater, rådhuspolitikerne og fylkeslagets 
kommunikasjonsrådgiver. 

Gjennomført. 

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

Gjennomført. Oslo MDG har en 
representant og en observatør i 
LS. Aktuelle saker som krevde 
diskusjon ble tatt opp få 
styremøter eller på 
representantskapsmøte.  

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. 
 

Ikke gjennomført. 

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

Dette målet har styret ikke klart 
å innfri. Vi anbefaler at det 
gjennomføres ila 2018 som er 
mellomvalgsår, slik at en så 
viktig prosess kan få fotfeste og 
ivaretas også i valgår.  
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b. Oslo MDGs bystyregruppe og byrådsavdelingene 
 

Årsmelding fra grønne byråder og bystyrerepresentanter i Oslo 2017 
 
2017 var det første året grønne politikere har vært med i styringen av byen fra budsjett til 
regnskap. Det har gitt merkbare resultater i byen vår. 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. 
 
Denne årsrapporten søker å først gi en kort oppsummering på status på de sakene årsmøtet 
vedtok som våre kjernesaker i 2015-2019, for så å gi mer detaljert innblikk i det indre liv på 
Rådhuset det siste året på de forskjellige områdene.  
 

Innholdsfortegnelse 
Hvem er vi på Rådhuset? side19  

Overordnet politisk status side 20 

Politisk arbeid i byutviklingssektoren side 22 

Politisk arbeid i samferdsel og miljø side 25 

Politisk arbeid i kultur og utdanning side 26 

Politisk arbeid i finans side 27 

Politisk arbeid i helse og sosialsektoren side 29 

Organisering på rådhuset side 29 
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Hvem er vi på Rådhuset? 
På byrådssida har vi følgende grønne politikere: 

● Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling 
● Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel 
● Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær for byutvikling 
● Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling 
● Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel 
● Kari-Anne Isaksen, byrådssekretær for miljø og samferdsel fra juni 2017. 
● Torkil Vederhus, byrådssekretær for finans (i permisjon april-september) 

 
På bystyresida har vi følgende grønne politikere og rådgivere: 

● Harald A. Nissen, gruppeleder og komitéleder for kultur- og utdanningskomitéen 
● Beate Folkestad Habhab, bystyrerepresentant i byutviklingskomiteen (fulltidspolitiker i 

2017) 
● Eivind Trædal, bystyrerepresentant i helse- og sosialkomiteen 
● Shoaib Sultan, bystyrerepresentant i finanskomiteen 
● Marion Godager Tveter, bystyrerepresentant i samferdsels- og miljøkomiteen 
● Lillian Bredal Eriksen, politisk rådgiver for byutviklingskomiteen (sekretariatsleder til 

okt. 2017) 
● Sirin Hellvin Stav, politisk rådgiver for samferdsels- og miljøkomiteen (deltid) 
● Stian Bjørnøy, kommunikasjonsrådgiver 
● Trine Jakobsen Rydland, gruppesekretær (deltid) 

 
I løpet av året sluttet politisk rådgiver Pål Thygesen og byrådssekretær Anja Bakken Riise. 
Einar Wilhelmsen har vikariert som byrådssekretær for finans og byrådssekretær for miljø og 
samferdsel i løpet av året.  
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Overordnet politisk status 
Årsmøtet i Oslo MDG vedtok i 2015 et program med åtte hovedsatsinger som vi jobber med 
å sette ut i live. I dette kapittelet vil vi gi et overfladisk innblikk i hva som har skjedd i 2017 på 
de ti ulike områdene. 
 
“Vi vil innføre en samferdselspolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil redusere bilenes 
plass i byen og gi mer plass til syklister, gående og kollektivreisende.” 
 
I 2017 økte vi antall avganger på kollektivnettet med 1100 nye avganger i uka. I februar 
åpnet Prinsens gate med brede fortau og benker som ny trikkegate uten biltrafikk. Vi har 
også satt våre første elbusser i trafikk, startet på en massiv oppgradering av trikketilbudet 
og sikret at det er framdrift i arbeidet med å få plass Fornebubane og ny sentrumstunnel.  
 
Det ble bygget mer enn 10 km nye sykkelfelt i 2017. Oslostandarden ble vedtatt av 
Bymiljøetaten som ny veistandard for sykkelveier. Vi har økt standarden for vintervedlikehold 
av fortau og sykkelfelt, og vil fortsette med denne satsingen på myke trafikanter framover. 
 
Høsten 2017 ble beboerparkering rullet ut for fullt i de første bydelene i indre by: Frogner, 
St.Hanshaugen og Gamle Oslo. De foreløpige erfaringene er at ordningen gir tydelig bedre 
tilgjengelighet for beboere og har kraftig redusert fremmedparkering. 
 
Etter innføring av miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift, har vi så langt sett en 
nedgang i trafikk gjennom bomringen på mer enn 500.000 biler per måned, og over 40 % av 
nybilsalget var mot slutten av året el-biler. 
 
“Vi vil ha Oslo sentrum innenfor Ring 1 fri for privatbiler innen 2017, som del av en 
langsiktig plan for å kraftig begrense biltrafikk i Oslo.” 
Bilfritt byliv er et av byrådets høyest prioriterte prosjekter. I 2017 ble en stor andel 
parkeringsplasser fjernet og det ble gjennomført piloter for å teste ut ulike tiltak for å skape 
byliv. Disse evalueres for å finne gode løsninger også framover. Ambisjonsnivået til byrådet 
er høyt. Det vil bli mange flere synlige tiltak i årene som kommer, basert på erfaringer og 
innspill for å sikre en langsiktig god løsning i sentrum. 
 
I tillegg til arbeidet i sentrum følger byrådet opp lokale initiativ til bilfrie gater og møteplasser i 
de ulike bydelene, som på Torbjørn Egners plass på Kampen.  
 
“Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot 
forurensing fra bl.a. biltrafikk og vedovner” 
 
Dieselforbudet ble prøvd ut for første gang tirsdag 17. januar 2017 som et strakstiltak mot 
akutt høy luftforurensning med god effekt. Før dette hadde kommunen kun informasjonstiltak 
å sette inn.  
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Et annet tiltak mot akutt høy luftforurensning er å femdoble takstene i bomringen samtidig 
som man innfører gratis kollektivtrafikk. Forskrift for dette fikk statlig godkjenning på tampen 
av 2017. I tillegg har vi fortsatt med tilskudd av utskifting av skitne vedovner til 
rentbrennende og fått på plass mer landstrøm i havna. 
 
“Vi vil bevare Marka som natur- og friluftslivområde. Vi vil aldri forhandle bort Marka, og 
går inn for å etablere nasjonalpark i Østmarka og gjøre Lillomarka til naturreservat.” 
De foreslåtte aktivitetssonene i kommuneplanen fra det forrige byrådet blir ikke satt i live. 
Arbeidet med å etablere nasjonalpark i Østmarka møtte motstand i Enebakk kommune, men 
byrådet er etter nye signaler fra regjeringen klar for å pushe videre for en nasjonalpark. 
 
“Vi vil beholde de grønne lungene” 
I 2017 åpnet Nedre Foss Park langs Akerselva, og Fossum park i Stovner. Byrådet har satt i 
gang planer om park i Gyldenløves gate i Frogner, langs Akerselva ved Lilleborg og i flere 
områder i forbindelse med områdeutvikling rundt omkring i byen. 
 
Vi har styrket vernet av viktige grøntområder som Bergskogen og Skøyenparken, vedtatt en 
kommunedelplan som sikrer naturen langs Lysakervassdraget, og vedtatt en reguleringsplan 
for øyene som ivaretar hyttemiljøene, natur og god adgang for offentligheten. Vi har også fått 
vedtatt at kommunen skal kjøpe Gyldenløvsgate 15 og lage en ny bydelspark på Frogner! 
Planen for havnepromenaden som sikrer hele sjøfronten som åpen for befolkningen har 
også blitt vedtatt. 
 
“Vi vil gjøre det lettere å påvirke eget nærmiljø gjennom politisk engasjement, blant 
annet ved å gi bydelene større økonomisk handlingsrom og mer makt.” 
Etter mange år med kutt i bydelsbudsjettene har bydelsøkonomien blitt styrket med over 500 
millioner kroner totalt. Dette gir mer rom for at lokalpolitikere kan prioritere gode tiltak i sitt 
nærmiljø og vi har sett flere eksempler på at frivillighetsmidler og grønne midler brer om seg 
i bydelene. 
 
I forbindelse med kommuneplanen ble det gjennomført en omfattende åpen høring med 
store folkemøter i hele byen, og sms til alle innbyggere. Målet er at man skal få innsyn i og 
mulighet til å diskutere utviklingen av byen. 
 
I 2017 ble bydelsreglementet behandlet i bystyret, og MDG ikke gjennomslag for bedre 
ordninger for de små partiene i bydelsutvalgene. 
 
“Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad, og også skape bedre og flere lokale 
kulturtilbud over hele byen” 
 
Gjennom De Grønnes deltakelse i budsjettarbeidet har vi fått styrket støtten til allmenne 
kulturformål med betydelige midler. Dette har vært helt nødvendig for å løfte Oslo som 
kulturby. Tradisjonelle institusjoner som Oslo Nye, Black Box, Kunstnernes Hus har fått 
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betydelig støtte av kommunen. Mange nye aktører som aldri før har fått støtte er nå inne og 
vi har sikret det viktige nysatsningen Vega Scene og Fellesverkstedet.  
 
Byrådet har i perioden oppgradert bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa og Stovner, 
og innført meråpningstid på sju bibliotek i Oslo, slik at bibliotekene blir tilgjengelige større 
deler av døgnet. Vi har også stanset det forrige byrådets planer om å legge ned en rekke 
lokalbiblioteker når nye Deichmann åpner i Bjørvika. 
 
Grunerløkka lufthavn (MIR) i Toftes gate rehabiliteres for 112 millioner takket være grønt 
gjennomslag i budsjettet for 2017. Arbeidet er planlagt startet i 2018 etter medvirkning med 
brukerne. I Hauskvartalet er også mye på gang, i dialog med de som bor og bruker kvartalet 
i dag. Kommunen eier fortsatt lokalene til Kulturhuset Hausmania. Hausmania kulturhus 
pusses opp og vi har satt av midler til rehabilitere hallene ned mot elva. Urbanium som eier 
lokalene der Vestbredden vel vel holder til har gått i dialog med beboerne for å finne gode 
løsninger uten konflikt. 
 
Tilbudet som den kulturelle spaserstokken (for sykehjem) og kulturskolen har også opplevd 
betraktelig styrking. Det frivillige er en viktig del av kultur og aktivitetstilbudet i byen vår og vi 
har fått på plass en egen frivillighetskoordinator på Rådhuset. 
 
“Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget nærmiljø og 
med tilstrekkelig antall pedagoger.” 
Dette byrådet har startet en massiv satsing på barnehager og skoler. Vi har bygget 1748 
flere barnehageplasser i Oslo og åpner nå i snitt en ny barnehage hver måned. I den nye 
bemanningsavtalen for Oslos barnehager har byrådet økt målet antall pedagoger til 50% og 
sikret at det settes inn vikar når det er behov for det.  
Vi har også styrket Osloskolen med 190 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, og åpnet en rekke 
nye skoler i hele byen.  
 

Politisk arbeid i byutviklingssektoren 
Byutvikling er et stort og viktig område for Miljøpartiet de Grønne. Med byråd for byutvikling, 
to byrådssekretærer, en bystyrerepresentant og en politisk rådgiver på byutviklingsområdet 
har vi mye aktivitet. 
 
Kommuneplanen: Hvordan skal Oslo vokse mot 2040? 
Dagens kommuneplan er fra 2015 og ble avgitt av H/V/KrF-byrådet. Kommuneplanen legger 
de overordnede føringene for hvordan Oslo skal utvikle seg de neste tiårene. Oslo er en by i 
vekst og et sentralt spørsmål er derfor hvordan kommunen skal legge til rette for 
befolkningsvekst og byutvikling fremover. Selv om befolkningsveksten har duppet noe de 
siste par årene, ligger Oslo fortsatt an til å vokse med ca. 8 000 nye mennesker i året i 
overskuelig framtid. 
 
I 2017 startet vi arbeidet med å lage en ny kommuneplan, og et utkast ble sendt på offentlig 
høring våren 2017. I utkastet videreføres byutviklingsgrep som har vært sentrale i 
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byutviklingspolitikken i Oslo de siste tiårene: Byvekst skal i hovedsak skje innenfra-og-ut og 
langs banenettet med et fokus på kollektivknutepunkter, og samtidig skal grøntstrukturen 
styrkes slik at en voksende befolkning har god adgang til natur i byen. Oslos 
småhusområder skal i all hovedsak bevares.  
 
Flere nye grep er tatt i utkastet: For første gang er premisset for strategien at Oslo skal bli en 
grønn nullutslippsby. Knutepunkter skal utvikles som gode og flerfunksjonelle lokalmiljøer 
som gjør kortreiste hverdagsliv mulig og stimulerer til fellesskap og delingsøkonomi. 
Innbyggernes medvirkning i byutvikling skal styrkes, ved at kommunen tar et større ansvar 
for å planlegge områder som skal utvikles og legger til rette for gode medvirkningsprosesser.  
 
Vi har også tatt helt nye grep for å sikre medvirkning i kommuneplanarbeidet, blant annet 
ved å sende sms til byen innbyggere, arrangere facebook-møte hvor innbyggerne kan 
diskutere med byrådene, og en rekke folkemøter. Engasjementet i arbeidet med en ny 
kommuneplan har vært større enn noen gang, og byrådet har fått inn over 1 000 
høringsinnspill fra byens innbyggere. (Ved forrige kommuneplan kom det inn ca. 250). Alle 
innspill blir nøye vurdert før endringer i utkastet gjøres og et endelig forslag til ny 
kommuneplan blir lagt fram i 2018.  
  
Områdesatsinger: Satsing i særlig utsatte områder 
Vår byråd Hanna E. Marcussen har ansvaret for alle områdesatsinger i Oslo. Oslos 
lokalområder skal oppleves som trygge og gode steder å bo og vokse opp i. Noen av Oslos 
lokalområder har større utfordringer enn andre, både sosiale og i nærmiljøet. Disse 
utfordringene er ofte så sammensatte og komplekse at de ikke kan løses av én sektor alene. 
Byutvikling er et verktøy for sosial balanse gjennom områdesatsninger, for å bedre levekår 
og redusere utenforskap.  
 
I 2017 startet arbeidet med en ny tiårig Groruddalssatsing som skal løpe fra 2017 til 2026. 
Innsatsen fokuserer på tre hovedområder: Opprustning av nærmiljø, oppvekst og utdanning, 
og sysselsetting. I 2017 har vi også utvidet Tøyenløftet til områdene Grønland og Vaterland, 
samt forlenget satsingen i Oslo Sør. 
 
Erfaringene med medvirkning og utvikling av lokalsamfunn på innbyggernes premisser har 
vært veldig gode i Groruddalen i forbindelse med den første Groruddalsatsingen, i perioden 
2007-2016. I 2017 har vi tatt grep internt i kommunen  for bedre å samordne arbeidet med 
denne type satsinger, slik at arbeidet i indre oslo øst og i Oslo sør kan dra bedre nytte av 
erfaringene fra Groruddalen. 
 
Tredje boligsektor og arkitekturpolitikk 
Vi har startet et arbeid med å etablere en “tredje boligsektor” i Oslo - for alternative boformer 
som verken er kommunale utleieboliger eller boliger på det åpne markedet. Dette er vanlig i 
de fleste land vi pleier å sammenligne oss med, men det er lite tilbud i Norge. Så langt har vi 
fått gjennom et vedtak om at vi skal etablere et allmennbolig-prosjekt, og at byrådet skal 
arbeide videre sammen med Husbanken med å kartlegge hvordan vi en tredje boligsektor 

Sakspapirer, samlet Oslo MDG årsmøte 2018 side 23 av 63 



kan se ut under norske forhold. Vi er også i dialog med flere spennende prosjekter i Oslo, 
blant annet Tøyen Boligbyggelag.  
 
Oslo skal for første gang få en arkitekturpolitikk. Arkitekturpolitikk for Oslo skal angi en visjon 
og sette tydelige mål for å oppnå økt kvalitet i utforming av byens arkitektur og byrom. 
Arkitekturpolitikken skal vise hvordan god arkitektur kan være et mål i seg selv og et verktøy 
for å nå andre viktige politiske samfunnsmål. Arkitekturen skal sørge for gode rammer for 
menneskers liv, og samtidig fremme en god byutvikling der kvalitet, klima og mennesket står 
sentralt. 

 
I 2017 gikk arbeidet med arkitekturpolitikken i gang og vi har vært opptatt av at dette skal 
være en politikk som utformes i dialog med innbyggerne og fagmiljøer. I 2017 har det 
således vært avholdt flere offentlige seminarer og verksteder for å diskutere hva 
arkitekturpolitikken kan, bør og skal være. Kommunen har også utført intervjuer med 
innbyggere fra alle byens bydeler, for å finne ut hva mannen i gata er opptatt av. 
Arkitekturpolitikk for Oslo blir fremlagt i 2018. 
 
ByKuben - senter for byøkologi 
I 2017 opprettet vi ByKuben - Oslo senter for byøkologi, som skal bidra til at byens 
befolkning føler eierskap til, og ser muligheter i, det grønne skiftet mot nullslippsamfunnet. 
ByKuben skal vise frem Oslo som klimavennlig miljøby, utgjøre et kunnskaps- og 
innovasjonssenter og fungere som et åpent møtested for arbeid med klimavennlig 
byutvikling og bærekraftig byliv. 
 
I 2017 har ByKuben vært til stede på Facebook og stått for en rekke arrangementer. Det har 
blant annet vært avholdt en byøkologisk festival på Kjelsrud, seminar om sirkulær 
ressursbruk i Oslo (”den urbane skattejakten”), og om vi kan få til et senter for brukte 
byggematerialer i Oslo. Planen er at ByKuben skal flytte inn i fysiske lokaler i 2018. 
 
Enkeltsaker i byutvikling 
På byutviklingsfeltet har vi for øvrig fått vedtatt en rekke viktige enkeltsaker, og noen 
fortjener å nevnes her! Vi har som nevnt i den overordnede statusoppdateringen styrket 
vernet av viktige grøntområder som Bergskogen og Skøyenparken, vedtatt en 
kommunedelplan som sikrer naturen langs lysakervassdraget, og vedtatt en reguleringsplan 
for øyene som ivaretar hyttemiljøene, natur og god adgang for offentligheten. Vi har også fått 
vedtatt at kommunen skal kjøpe Gyldenløvsgate 15 og lage en ny bydelspark på Frogner! Vi 
har også fått vedtatt planen for havnepromenaden som sikrer hele sjøfronten som åpen for 
befolkningen, og vi har fått vedtatt det første veistrekket som skal få eget opphøyd sykkelfelt 
(Åkebergveien). Vi har fått vedtatt planer for  ca 500 nye studentboliger, på Grünerløkka og 
Marienlyst, og nye skoler på Hasle, Vestli, Slemdal og Voldsløkka. 
 
Vi har også fått vedtatt byantikvarens alternativ med bevaring av Bernt Ankers gate 6 og det 
gamle pakkhuset i bakgården, slik at Oslos historie og karakter bevares nå som området ved 
Torggata utvikles.  
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Utover dette behandles et stort volum av byutviklingssaker i Oslo og det etterstrebes god 
forankring av grønn politikk i alle saker. 
 

Politisk arbeid i samferdsel og miljø 
 
Med byråd, to byrådssekretærer, bystyrerepresentant og rådgiver på deltid er samferdsel og 
miljø et profileringsområde for Miljøpartiet De Grønne med høy aktivitet og synlighet. Noen 
av de viktigste sakene er allerede beskrevet i den overordnede statusoppdateringen, 
 
Kollektivtrafikk  
Vi har i 2017 fått på plass mer enn 1100 nye avganger i uka. Vi har også ferdigstilt arbeid 
med reguleringsplan for Forneubanen, og sendt planprogram for ny t-banetunnel på høring. 
Oppgradering av trikkeskinner og spor mellom Holbergs plass og Grensen ble vedtatt og satt 
i gang i år. De første elbussene ble satt i trafikk mot slutten av året. Gjennom forhandlinger 
lyktes vi også med å begrense den planlagte billettprisøkningen gjennom Oslopakke 3.  
 
Flere innbyggerforslag har blitt fremmet som reaksjon på Ruters endringer av 
holdeplasstrukturen, i form av nedleggelser. Derfor vedtok bystyret våren 2017, etter forslag 
fra byrådet,  en plan med nye prinsipper for utforming holdeplasstruktur der det ble lagt vekt 
på behov for god holdeplassdekning, spesielt i sentrum. 
 
Bompenger 
Tilleggsavtale til Oslopakke 3 om nye bomsnitt “ring 2 med armer” ble behandlet i komitéen 
etter høringsrunde. Flere av innspillene resulterte i justerte eller endret plassering av 
bomsnitt, som etter planen innføres i mars 2019. Dette vil sikre finansiering av de store 
samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus samt gi et mer rettferdig bompengesystem der 
flere bidrar, som bidrar til bedre luft, vesentlig bedre fremkommelighet og  reduksjoner i 
klimagassutslipp i regionen. 
 
Etter innføring av miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift, har vi så langt sett en 
nedgang i trafikk gjennom bomringen på mer enn 500.000 biler per måned, og over 40 % av 
nybilsalget var mot slutten av året el-biler. 
 
Klima/Klimabudsjett 
Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. I 2017 gjennomføres byens første 
klimabudsjett, og byens andre klimabudsjett ble vedtatt, mot kun Frps stemmer. Innført ny 
støtteordning for ladepunkter i borettslag.  
 
VI har trappet opp innsatsen for å fase ut oljefyr, blant annet med oljefrihjelpen som tar 
kontakt med folk og hjelper dem med å finne alternativer. Arbeid med å utvikle CO2-fangst 
på Klemetsrud fortsetter, men avhenger av statlig finansiering i revidert budsjett 2018. En 
rekke ulike tiltak innenfor mobilitet gjennomføres og er under planlegging, se blant annet 
Oslopakke 3 og sykkel.  
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Renovasjon 
 
Problemer ved leverandørbytte i 2016 etter en anbudsrunde gjennomført i 2014 førte til 
dårlige tjenester og brudd på arbeidsmiljøbestemmelser. Det var uakseptabelt og ble fulgt 
opp tett av våre ansvarlige politikere. Etter kraftig press, inkludert bøter fra kommunen, ble 
Veireno slått konkurs og Oslo kommune tok over avfallshåndteringen. 
 
Sykkel 
Det ble bygget mer enn 10 km ny sykkelvei i 2017. Oslostandarden ble vedtatt av 
Bymiljøetaten som ny veistandard for sykkelveier.  
 
Konflikt mellom kulturvern og fremkommelighet for sykkel førte til innsendelse av et 
innbyggerforslag om den planlagte sykkelveien forbi kongsgården. Det var det delte 
meninger i partiet og på årsmøtet 2017 vedtok fylkeslaget en resolusjon om å utrede andre 
alternativer, som byråden har fulgt opp. 
 
Urbant landbruk 
Tilskuddsordningen for urbant landbruk ble lansert for å stimulere til flere parseller i parker 
og bakgårder, fruktrær og dyrking av andre spiselig vekster. Kommunen fikk inn 192 
søknader fra 75 sameier og borettslag, hvorav 65 fikk støtte. I tillegg ga kommunen støtte til 
en flytende hage på Grønland, en dyrkekonteiner på Tjuvholmen og til «Tak for maten», en 
takhage på Landbrukets Hus i Schweigaardsgate.  Totalt har Oslo fått over 1500 nye 
dyrkekasser rundt omkring i byen med dette byrådet. 
 

Politisk arbeid i kultur og utdanning 
Harald Nissen er komitéleder for bystyrets komite for kultur og utdanning, og jobber derfor 
tett for å forankre grønn politikk opp mot byrådene på disse områden. 
 
Yrkesveien - Byrådets strategi for fag- og yrkesopplæring i Osloskolen 
I 2017 har komiteens arbeid vært preget av mange viktige saker på det skolepolitiske 
området. En av de viktigste sakene har vært; Yrkesveien - Byrådets strategi for fag- og 
yrkesopplæringen i Osloskolen. Hensikten med planen har vært å styrke yrkesfagenes 
stilling. De senere årene har det vært en bekymringsfull utvikling når det gjelder rekruttering 
til de mer praktisk rettede fagene. Målet med strategien har vært å øke søkningen til disse 
fagene, sikre større grad av gjennomføring av skoleløpet for elevene og legge til rette for en 
mer forutsigbar og sikrere yrkeskarriere. Målene er ambisiøse men nødvendige for å demme 
opp for den negative utviklingen innenfor feks byggfag og denne næringen i Oslo og for at vi 
skal ha nok kvalifiserte fagfolk innenfor helsefagene i årene framover. Arbeidet med 
strategien var preget av forholdsvis bred politisk enighet. I arbeidet med strategien foretok 
komiteen en rekke skolebesøk og kjørte en bred innspillsprosess. 
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Ny ressursfordelingsmodell for grunnskolen 
Bystyret har vedtatt en ny fordelingsmodell av ressurser mellom skolene, det skapte mye 
oppmerksomhet.I den nye justeringen legger man mere vekt på sosioøkonomiske forhold 
enn demografiske når man fordeler penger mellom skolene.. Nåværende byråd har tilført 
Osloskolen betydelige beløp de to siste årene. Justeringen av denne modellen omfatter bare 
en mindre del av det totale skolebudsjettet, men vakte likevel oppsikt blant de skolene som 
pga. sosioøkonomiske forhold kom dårligere ut enn tidligere på bekostning av andre skoler. 
 
Andre saker om skole og barnehage 
Bystyret har vedtatt en rekke andre saker på oppvekstområdet: 

● Strategi for læringsteknologi i Osloskolen,  
● Osloskolens arbeid for elever med dysleksi og dyskalkuli, 
● Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen,  
● Språk for læring - byrådets strategi for å styrke norskferdighetene til assistenter i 

barnehager, skoler og aktivitetsskoler i Oslo  
● Strategi for internasjonalisering i oppvekst 

 
I den fast rullerende Skolebehovsplanen 2018 - 2027 fikk vi inn en rekke nye punkter for 
hvordan skolegården kan løftes som arena for fysisk aktivitet i helsefremmende 
sammenheng. 
 
Vi er også fornøyd med at vi har fått på plass en strategi for internasjonalisering i oppvekst- 
og kunnskapssektoren. 
 

Kulturpolitikk 
På kulturområdet har arbeidet med årets budsjett vært noe av det viktigste. Gjennom MDGs 
deltakelse i budsjettarbeidet har vi fått styrket støtten til allmenne kulturformål med 
betydelige midler. Dette har vært helt nødvendig for å løfte Oslo som kulturby. Tradisjonelle 
institusjoner som Oslo Nye,Black Box, Kunstnernes Hus har fått betydelig støtte av 
kommunen. Mange nye aktører som aldri før har fått støtte er nå inne og vi har sikret det 
viktige nysatsningen Vega Scene og Fellesverkstedet.  
 
I året som kommer vil planforslag scenekunst og plan for kunstfeltet i Oslo bli viktige. 
 
Også i 2017 var komiteen med på lage innstillingen til Oslos Kunst- og kulturpriser. 
 

Politisk arbeid i finans 
Finanskomiteen dekker arbeidet til mange byråder, både finansbyråden, byråd for næring og 
eierskap og til dels byråd for byutvikling (tomtekjøp og salg) svarer til finanskomiteen. I 
sektoren har de grønne en bystyrerepresentant (Shoaib Sultan) og en byrådssekretær 
(Torkil Vederhus med Einar Wilhelmsen som vikar i deler av perioden).  
 
Budsjett, skatt og investeringer 
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Den viktigste og største oppgaven i finans er å behandle budsjett og revideringer av det. 
Oslo kommune har hatt gode år med økende skatteinngang og budsjetter med kraftig økning 
i tilbudet til Oslos innbyggere på kollektiv, skole, barnehager og eldreomsorg, i tillegg til en 
rekke mindre satsinger. Satsingene er beskrevet av de andre sektorene. Noe av inntektene 
har blitt hentet fra en moderat eiendomsskatt hvor vi i 2017 økte bunnfradraget fra 4 
millioner til 4.6 millioner som en konsekvens av at boligprisene økte markant i 2015 og 2016, 
men nå ser ut til å være på vei tilbake. 
 
Store investeringer i nye skoler, sykehjem, omsorgsboliger, ny infrastruktur som trikker og 
vannrenseanlegg, opprydding på Langøyene og kulturbyggene gjør at vi ser ut til å få en 
økning i gjelden til Oslo kommune. Til nå har vi takket være ekstraordinære avdrag på gjeld 
og god økonomistyring klart å unngå økning, men størrelsen på gjelda er uansett innenfor 
fornuftige rammer og utgjør ikke en stor begrensning på kommunens handlingsrom sett opp 
mot de store forbedringer investeringene gir. 
 
Digitalisering og informasjonssikkerhet 
Oslos innbyggere skal få et heldigitalt møte med kommunen, gjennom smartere, mer 
samordnende og universelt utformede tjenester. Byrådet har startet arbeidet med å  skape et 
godt fagmiljø sentralt i kommunen som kan bidra med å sikre at kommunens ansatte er klare 
for å skape dette heldigitale møtet og sikre at kommunen blir en attraktiv IKT-arbeidsgiver. 
 
Byrådet har også gjennomført en betydelig styrking av informasjonsikkerhetsarbeidet i 
kommunen ved å lage et sentralt miljø som rådgir ulike etater fortløpende. Dette har vist seg 
å være prekært for å få på plass store hull som har blitt avdekket fra tidligere. 
 
Inkluderingsarbeid 
Vi fikk i 2017 opprettet råd for kjønns og seksualitetsmangfold ledet av vår egen Henrik 
Walter-Johnsen og fikk også tilslutning til et privat forslag fra Shoaib om kjønnsnøytrale 
toaletter, og et forslag om lokal innsats mot ekstremisme og radikalisering. Komiteen har 
også hatt ansvar for en gjennomgang av Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av 
flyktninger og integrering av nyankomne flyktninger.  
 
Eierskap og salg av deler av Hafslund 
Komiteen gjennomførte også en høring om kommunens eierskap i energisektoren, etterfulgt 
av den største krafttransaksjonen gjennomført i Oslo gjennom oppkjøp av Hafslund Nett og 
90% av produksjonen, samt delt eierskap med Fortum i Hafslund Varme og 
energigjenvinningsanlegget Klemetsrud AS. Som del av dette ble Hafslund Marked (salg av 
strøm) solgt i sin helhet til Fortum. Kommunen sikret slik kontroll over naturressursene, mens 
markedsdelen blir helt privat. En god grønn løsning.  
 
Sist men ikke minst har vi har hatt gode forslag fra ungdommens bystyremøte, hvor jeg vil 
trekke frem ett om å eliminere matsvinn. 
 

Politisk arbeid i helse og sosialsektoren 
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Eivind Trædal er Miljøpartiet De Grønnes representant i helse og sosialkomiteen, og jobber i 
stor grad opp mot byråd for eldre, helse og arbeid og til dels byråd næring og eierskap 
 
I 2017 har arbeidet i helse og sosial vært preget av to større saker: Plan for aldersvennlig 
by, og planen for en trygg og mangfoldig eldreomsorg. I begge saker har MDG gitt 
innspill underveis, blant annet til hvordan vi kan se tilrettelegging av byrom og av tjenester 
for de eldre i sammenheng med grønn omstilling av byen, og hvordan prosjekter som bilfritt 
byliv kan ta høyde for utfordringene til eldre og folk med nedsatt funksjonsevne. Dette var 
også tema for årets komitéreise, som gikk til Manchester og Leeds. I 2017 startet for 
eksempel prosjektet med "rosa busser" opp, et tilbud for eldre for å komme seg lett rundt i 
byen.  
  
Den nye planen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble også avgitt i 2017, men blir 
ikke behandlet før nå i 2018.  Komiteen har også fulgt Helse Sør-østs planer for nytt 
lokalsykehus og ny storbylegevakt, og blitt informert om det løpende arbeidet.  
 
De reduserte mengdene med ankomne flyktninger har redusert presset på dette området. 
Både rekommunalisering og fattigdomsbekjempelse har skapt debatt i året som har gått, 
etter kritiske oppslag om nedleggelse av St. Hallvardshjemmet og om effekten av 
områdeløft. Begge er eksempler på tiltak med bred politisk og faglig støtte, som allikevel er 
sårbare for kritikk.  
 
En viktig oppgave i året som kommer er å identifisere slike saker i god tid og bidra til en god 
og opplyst debatt om tiltakene vi gjennomfører. Det kommende året vil også bli preget av 
den nye rusmeldingen, som blant annet vil ta utgangspunkt i regjeringens nye og positive 
linje i ruspolitikken.  
 

Organisering på rådhuset 
 
For byrådet er organisering i stor grad gitt av kommunens styringsystem. Byrådet har 
kommet betydelig på vei med å gjennomføre det som kanskje er den mest ambisiøse 
byrådserklæringen Oslo har sett noensinne. Bystyregruppa har fulgt opp dette med nye 
oppspill til politikk og forankringsorgan i gjennomføringen.  
 
Bystyregruppen har i 2017 prioritert de to politiske feltene samferdsel og miljø og byutvikling. 
Med fem representanter har vi dekket alle bystyrets fem komiteer. Ansettelsesprosessene 
for byrådssekretær, politisk rådgiver og gruppesekretær skjedde etter åpne 
utlysningsprosesser.  
 
Høsten 2017 opprettet bystyregruppa gruppestyret, som binder bystyrerepresentantene, 
byrådene og fylkesleder sammen i ett organ. I 2018 er det også startet opp med faste 
ledermøter mellom byrådene, gruppeleder i bystyregruppa og fylkesleder. Dette ser vi på 
som viktige organisatoriske grep for å knytte ulike deler av partiapparatet tettere sammen og 
sikre god informasjonsflyt. 
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Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget er bystyrets mulighet til å utøve kontroll med forvaltningen av Oslo 
kommune. Gjennom forvaltningsrevisjoner og regnskapsrevisjoner gjennomgås kommunen 
og det kommer forslag til forbedringer. Av aktuelle revisjoner å trekke frem som er foreslått 
av MDGs medlem i kontrollutvalget, er revisjon av bydelens parkdrift og fremkommelighet. I 
løpet av første halvår startes det også opp en forvaltningsrevisjon av klimaregnskapet som 
forventes til behandling i løpet av 2018.  
 
Forankring av bilfritt byliv 
Det er nedsatt en referansegruppe for Bilfritt byliv i partiet, med representanter fra de berørte 
lokallagene, i tillegg til Grønn Ungdom, Grønne Studenter, Oslo-styret og de mest relevante 
komitémedlemmene i bystyregruppa. Referansegruppen vil møtes jevnlig for å diskutere 
veien videre i prosjektet og for å bedre informasjonsflyten mellom lokallagene og Rådhuset.  
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c. Oslo Grønn Ungdom 
Årsmelding Oslo Grønn Ungdom 
 
Styret 
Oslo Grønn Ungdom avholdt årsmøtet sitt 30. september 2017. Sittende styre består av 
leder Christine Evjen, nestleder Emily Nerland, sekretær Norunn Krokeide, økonomiansvarlig 
Elisabeth Nilsen, styremedlemmene Embrik Berge, Dagny Marie Sand Haarberg og Lydia 
Øfsti Nesje og de aktive varamedlemmene Maud von der Lippe, Baste Brynsrud og Hauk 
Sitre. Vi startet sesongen med en påtroppingshelg på en hytte i Oslomarka, og har som 
hovedregel styremøte annenhver uke. 
 
Medlemmer 
Oslo Grønn Ungdom er svært ofte på skolebesøk for å verve nye medlemmer. I løpet av 
våren 2017 reise vi rundt må mange skoler, i tillegg til at vi sto på Oslo Vegetarfestival. I 
løpet av valgkampen vervet vi på alle videregående skoler i Oslo i tillegg til flere andre 
arenaer. I januar startet vi igjen opp med ukentlige skolebesøk og skal i løpet av året 
besøke alle videregående skoler i Oslo igjen. Per 22. januar 2018 var medlemstallet på 272, 
som er en over en fordobling fra året før. 
 
Valgkamp 
I valgkampen var Oslo GU representert på alle videregående skoler i Oslo, i tillegg til en 
rekke andre skoler, debatter, aksjoner og arrangementer. Grønn Ungdom oppnådde 8,6% i 
skolevalget i Oslo, og vi ble størst på blant annet Oslo By Steinerskole og Oslo 
Katedralskole. 
 
Representasjon 
Oslo Grønn Ungdom er representert på styremøter i Oslo MDG ved Emily Nerland, og på 
representantskap ved Emily Nerland, Christine Evjen og Dagny Sand Haarberg. Vi er også 
representert på Grønn Ungdoms landsstyre ved Christine som representant og Emily som 
observatør. 
 
Politikk 
På årsmøtet i september vedtok vi en resolusjon om redusert arbeidstid, og i senere tid 
vedtok fylkesstyret en resolusjon om styrket personvern for barn og unge og en om 
borteboerstipend. I skrivende stund planlegger vi også å behandle en resolusjon om styrket 
sykkelopplæring i skolen. Vi er også i gang med å forberede en prosess for å komme frem til 
Oslo Grønn Ungdom sitt forslag til Oslo-lista 2019 i tillegg til å utnevne en ungdomskandidat. 
Videre samarbeider vi jevnlig med de andre ungdomspartiene. 
 
Ekstern kommunikasjon 
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Fylkesstyret er ofte å se på trykk, og disse innleggene deles alltid på vår facebook- side. Per 
22. januar har vi 2531 likes på facebook og 995 følgere på instagram. I tillegg oppdateres 
nettsidene jevnlig. Lik og del:) 
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SAK 3. Regnskap, budsjett og valg av revisor  
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Fylkesstyrets innstilling 
 

● Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 
● Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018-2019 
● Årsmøtet gjenvelger Geir Rogne som revisor for regnskapsåret 2018 

 

SAK 4. Vedtektsendringer  
§ 16 Endring av vedtektene 
  
§ 16.1 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært 
årsmøte og må følge med endelig innkalling til dette. Endring av vedtektene krever et 
flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

 

 Forslag 1 

Forslagsstillere Martin Nielsen 

Forslagstype Strykningsforslag 

Gammel tekst § 4.2 Faste medlemmer og varamedlemmer til fylkeslagets styre må dessuten ha betalt kontingent 
også for foregående år. 

Ny tekst  

Begrunnelse Bestemmelsen er der for å hindre kupp, men er overflødig i en såpass stor og robust organisasjon 
som Oslo MDG er nå. Det er langt mer sannsynlig at bestemmelsen er til hinder for at høyt 
kvalifiserte kandidater velges til styret på grunn av en ren forglemmelse og/eller at de er 
nyinnmeldt, enn at den vil sikre organisasjonen fra kupping. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 

 Forslag 2 

Forslagsstillere Styret i Oslo MDG 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Gammel tekst  

Ny tekst Nytt punkt §7.X Dersom leder eller nestleder fratrer før funksjonstidens utløp, utnevnes en ny 
person fra styrets medlemmer til dette vervet av representantskapet etter tilleggsinnstilling fra 
valgkomiteen. 

Begrunnelse Vedtektene bør kunne håndtere en situasjon hvor leder eller nestleder fratrer. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 
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 Forslag 3 

Forslagsstillere Styret i Oslo MDG 

Forslagstype Endringsforslag 

Gammel tekst     
§ 9.2 Valgkomiteens sammensetning 
Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter 
innstilling fra nominasjonskomiteen. Det skal tilstrebes geografisk spredning i komiteen. 
 
og     
§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal tilstrebes geografisk spredning i 
komiteen. 

Ny tekst § 9.2 Valgkomiteens sammensetning 
Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter 
innstilling fra nominasjonskomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komitéen. 
 
og    
§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komitéen. 

Begrunnelse     
Slik det fremstår i dagens vedtekter fremheves geografisk spredning over alle andre hensyn. Dette 
burde, sammen med alder, kjønn, etnisitet og så videre håndteres i komiteenes mandat og 
valgkomiteens retningslinjer, ikke i fylkeslagets vedtekter. 
 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 
 

 Forslag 4 

Forslagsstiller Kjersti Aspheim 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Gammel tekst  

Ny tekst Nytt punkt § 7.8 : En GK kontakt med personlig vara 

Begrunnelse  

Styrets 
innstilling 

Vedtas ikke. 
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 Forslag 5  

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Endringsforslag 

Gammel tekst § 11.3 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag i to 
omganger. Første høring bør skje senest 6 måneder før årsmøtet, mens siste høring skal skje 
senest 3 måneder før årsmøtet 

Ny tekst § 11.3 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag minst en 
gang, første høring bør skje minst 6 måneder før årsmøtet. 
 

Begrunnelse Gjennom arbeidet og forankring av milepælsplan har programkomiteen lagt opp til en høring fra 1. 
juli til 1. oktober før endelig utkast kommer til 1. desember. Dette er også vedtatt av 
representantskapet. Dette sees på som bedre enn to høringer i denne omgang da det sikrer gode 
muligheter for gode innspill og at endelig utkast er klart i god tid før årsmøtet. Den foreslåtte 
vedtektsendringen er mer fleksibel og åpner for flere høringer, men krever ikke det. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 

 Forslag 6  

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Tillegg (Nytt ledd i paragraf 11 før dagens 11.3 (skyver 11.3-5 ett hakk ned)) 

Gammel tekst --  

Ny tekst § 11.x Programkomiteen skal fremme forslag til lokalpolitisk program til årsmøte i lokalvalgsår 
innen fastsatte frister. Forslaget skal være forankret godt med innspill fra partiets ulike organer. 
Programkomiteen har også ansvar for å sikre koordinering med programarbeid i bydelene. 

Begrunnelse Det står ingenting i dagens program om hva programkomiteens hovedoppgave er. Dette er et 
forsøk på oppsummere det. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 
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 Forslag  7 

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Tillegg: (Ny paragraf før dagens 11.4:) 

Gammel tekst -- 

Ny tekst § 11.x Programkomiteen fungerer som redaksjonskomite for innkomne endringsforslag i 
forbindelse med behandling av lokalpolitisk program på årsmøtet. Endringsforslag til programmet 
som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn senest en uke før før årsmøtet, og fremmes 
av minst tre medlemmer eller et formelt organ tilknyttet Oslo MDG. 
 
..Hvis dette vedtas foreslås det at paragraf 11 endrer navn til "Lokalpolitisk program og 
programkomité" 

Begrunnelse Årsmøtet er et stort organ med mange deltagere, og det er viktig at det er lett å ha oversikt over 
hva som stemmes over. Alle medlemmer har mulighet til å sende inn innspill til programmet fra og 
med februar 2018. Representantskapet har signalisert at de er enige med programkomiteen i at 
det er fornuftig å derfor begrense muligheten til å sende inn endringsforslag til endelig forslag til 
program noe ved å gjøre to ting: 
1) Sette en frist i forkant av møtet som gjør det mulig å sammenstille og få oversikt over innkomne 
endringsforslag som er lettfattelig for møtedeltagerne og sikrer en god debatt 
2) Kreve flere forslagstillere for å sikre at forslagene har blitt diskutert av flere før de sendes inn 
 
Representantskapet vedtok også at programkomiteen skal være redaksjonskomite på årsmøtet, 
det innebærer at programkomiteen har ansvar for å sammenstille endringsforslag, foreslå 
voteringsorden og innstille på hvilke endringer som bør vedtas av årsmøtet. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 
 
 

 Forslag  8 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg nytt punkt etter 7.1 

Gammel tekst  

Ny tekst Styret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og 
forberede og innstiller saker for landsstyremøter og representantskap. 

Begrunnelse  Bra å vedtektsfeste noe av styreansvaret og styrearbeidet for å sikre arbeidsfordeling. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 
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 Forslag  9 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg nytt punkt etter 7.2 

Gammel tekst  

Ny tekst Styret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og 
forberede og innstiller saker for landsstyremøter og representantskap. 

Begrunnelse  Bra å vedtektsfeste noe av styreansvaret og styrearbeidet for å sikre arbeidsfordeling. 

Styrets innstilling Vedtas. 

 
 

 Forslag  10 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg (nytt punkt etter 7.2) 

Gammel tekst  

Ny tekst §7.X Hvis leder eller en av nestlederne/nestleder fratrer før funksjonstidens utløp eller blir 
forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, utnevnes en ny person fra 
styrets medlemmer til dette vervet, av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. 

Begrunnelse  

Styrets innstilling Vedtas. 

 
 

 Forslag  11 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg (nytt punkt etter 7.2) 

Gammel tekst  

Ny tekst §7.XX Styret har et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder(e) 

Begrunnelse Styret har etablert en praksis med  et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder(e) de siste 
årene. Hvis man ønsker å fortsette med det, er det bra t å få vedtekstfestet dette 

 

Styrets innstilling Vedtas. 
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SAK 5. Fordelingsnøkkel landsmøtedelegater og representantskap 
Grunnet økt medlemsandel, er Oslo MDG tildelt 49 delegater til landsmøtet 2018, en økning 
på tre personer. I tillegg er andelen medlemmer bydelene imellom endret noe. Ved en ny 
utregning, ser fordelingen av de 34 plassene slik ut: 
 
Årsmøtet til Oslo MDG vedtar etter vedtektene representantskapsdelegater og 
landsmøtedelegater. Fordeling av representantskapsplasser 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 èn 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.  
 
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 49 
delegater, tre flere enn i fjor, disse foreslås å gis til lokallagspotten som dermed får tre ekstra 
delegater sammenlignet med representantskapet. 
 
Endringene i medlemstall medfører at Frogner og  Vestre Aker øker til tre og Søndre 
Nordstrand til to landsmøtedelegater. 
Frogner får en representant til i representantskapet, og Gamle Oslo mister en delegat (se 
neste side). 
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Forslag til vedtak: 
Oslo MDG fordeler delegater til landsmøte etter foreslåtte nøkkel. Delegatfordeling til 
representantskap basert på vedtektene tas til orientering. 
 
Landsmøte: 34 plasser til fordeling mellom lokallagene, og resten til fordeling som 
sist. 
 
Lokallag LM  

Alna 1  

Bjerke 1  

Frogner 3  

Gamle Oslo 4  

Grorud 1  

Grünerløkka 4  

Nordre Aker 3  

Nordstrand 2  

Sagene 3  

St. Hanshaugen 3  

Stovner 1  

Søndre Nordstrand 2  

Ullern 1  

Vestre Aker 3  

Østensjø 2  

  34 

Grønn Ungdom 3  

Fylkesstyret 6  

Byråd 2  

Bystyregruppe 3  

Grønne Studenter 1  

  15 

Sum  49 
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Representantskap: 15 grunnmandat og 15 plasser til fordeling etter Sainte-Laguës 
modifiserte metodte 
 

 

Betalende 
Medlemmer 
31.12.2017 

Grunn
mandat 

Ekstra 
mandat 

Fordeling 
2018 

Forrige 
år 
(2017) endring 

01 Gamle Oslo 224,00 1 2 3 4 −1 

02 Grünerløkka 212,00 1 2 3 3 0 

03 Sagene 191,00 1 2 3 3 0 

04 St hanshaugen 163,00 1 2 3 3 0 

05 Frogner 142,00 1 2 3 2 1 

06 Ullern 51,00 1  1 1 0 

07 Vestre Aker 123,00 1 1 2 2 0 

08 Nordre Aker 156,00 1 2 3 3 0 

09 Bjerke 56,00 1  1 1 0 

10 Grorud 38,00 1  1 1 0 

11 Stovner 14,00 1  1 1 0 

12 Alna 55,00 1  1 1 0 

13 Østensjø 114,00 1 1 2 2 0 

14 Nordstrand 94,00 1 1 2 2 0 

15 Søndre 
Nordstrand 62,00 1  1 1 0 

SUM 1695,00 15 15 30 30  
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SAK 6. Resolusjoner 
Se eget dokument. 

SAK 7. Valg 

a. Styret  
Valgkomiteens arbeid 
Valgkomiteen har bestått av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Tre av medlemmene 
trakk seg av personlige årsaker i den første delen av arbeidet. Alle de gjenværende 
medlemmene og varamedlemmene har derfor deltatt for fullt i arbeidet. 
Valgkomiteen har bestått av Martin Nielsen (leder), Sabina Syed, Sara Blichner, Solveig 
Arnesen, Haakon Brænden, Sindre Fjeldstad og Almaz Asfaha. 
 
I den første fasen av arbeidet intervjuet vi alle sittende styremedlemmer samt en del andre 
sentrale personer i fylkeslaget for å danne oss et bilde av lagets behov. I tillegg har vi hatt 
telefonintervjuer med alle lokallagsledere. I den andre delen av arbeidet har vi intervjuet 
kandidater til verv og personer som har blitt spilt inn av andre som aktuelle til verv. Til 
sammen har vi gjennomført ca 60 fysiske intervjuer i tillegg til en rekke telefonsamtaler. 
 
Oslo MDG er i en heldig situasjon hvor mange ønsker å stille seg til disposisjon for partiet. 
Det har vært langt flere gode kandidater som har stilt seg til disposisjon enn det har vært 
verv som skulle fylles. 
 
Kvalifikasjoner 
Det er en rekke kriterier som er viktige for sammensetningen av et nytt styre. 
Kompetanseområder, kapasitet, nettverk, samarbeidsevner og motivasjon er alle viktige 
faktorer. I år har valgkomiteen særlig lagt vekt på to forhold: brobygging mellom Rådhuset 
(byråder og bystyregruppen) og organisasjonen (fylkesstyret og lokallagene) og 
arbeidskapasitet. 
 
Valgkomiteen er av den oppfatning at kommunikasjonen mellom Rådhuset og 
organisasjonen må bli bedre frem mot valget i 2019. Vi har derfor lagt særlig vekt på å finne 
styremedlemmer som kan bygge broer mellom lokallagene, fylkeslaget, folkevalgte i 
bydelene og Rådhuset og bidra til bedre intern kommunikasjon, koordinering og samhold 
mellom alle organisasjonsleddene. Videre har vi lagt stor vekt på arbeidskapasitet. Siden 
brorparten av arbeidet i fylkeslaget må utføres av fylkesstyremedlemmene på frivillig basis, 
er det viktig at de som velges har tilstrekkelig tid. 
 
I tillegg har valgkomiteen lagt vekt på å innstille på en ledertrio som sammen med 
fylkessekretæren har kompletterende kompetanse og sammen fremstår som en samlet og 
sterk ledelse av fylkespartiet. 
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Spredningshensyn 
I tillegg til kriteriene nevnt over er det ønskelig med et styre som gjenspeiler 
medlemsmassen med tanke på spredning i kjønn, alder, ytre/indre by, øst/vest og tilnærming 
til politiske og organisatoriske spørsmål. Valgkomiteen mener det innstilte styret har en god 
spredning med tanke på de fleste kriterier, men erkjenner at Oslo vest er dårlig representert i 
styret. Vi mener imidlertid at representasjon må vurderes over en lengre tidsperiode og dette 
er til å leve med for en enkelt valgperiode. Det er ikke symptomatisk at vestkanten er 
underrepresentert i fylkesstyret over tid, senest på årsmøtet i fjor ble det f.eks valgt to 
nestledere som begge er fra Vestre Aker. 
 
Valgkomiteen har fått noen innspill som dreier seg om at det er på tide at Oslo MDG får en 
kvinne som leder, siden de fire siste årsmøtene har valgt mannlig leder. Valgkomiteen er 
enig i at det hadde vært fint med en kvinnelig leder, men mener likevel at dette ikke er et 
hensyn som kan tillegges avgjørende vekt. Vi mener at det heller ikke på dette feltet er noe 
som taler for et symptomatisk problem hvor kvinner i Oslo MDG ikke får ledende posisjoner, 
all den tid begge våre byråder samt listetopp til Stortinget er kvinner, verv som har betydelig 
mer synlighet og politisk makt enn fylkesledervervet. 
 
Utfra en helhetsvurdering av kompetanse og en rekke ulike spredningskriterier mener vi at 
vår innstilling er det beste mulige styret til å fortsette å videreutvikle organisasjonen og 
forberede valgkampen i 2019. 
 
Innstillingen 
Valgkomiteen har innstilt på et styre med én leder og to nestledere. 
 
Leder: Einar Wilhelmsen (43) 
Einar er BU-representant i Østensjø og har vikariert seks måneder som byrådssekretær i 
byrådsavdeling for finans og to måneder i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Til daglig 
arbeider han i Zero. Vi tror Einar sin erfaring og nettverk gjør han til en ideell brobygger 
mellom Rådhuset og lokalleddet i MDG. 
 
Nestleder: Sigrid Heiberg (29) 
Sigrid Heiberg har bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner, bl.a. ICAN hvor hun det 
siste halvåret har arbeidet i forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris. Frem til valget 
arbeidet hun som kommunikasjonsrådgiver i Oslo MDG. Sigrid har et stort nettverk innen 
politisk, media og organisasjonsliv og stor arbeidskapasitet. Vi tror at Sigrid sin 
organisatoriske og strategiske teft vil være viktig for å bygge opp fylkeslaget organisatorisk i 
tiden som kommer. 
 
Nestleder: Pål Thygesen (30) 
Pål Thygesen er tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom og varamedlem i bystyret hvor 
han den siste tiden har møtt temmelig ofte. Han har også bakgrunn fra Elevorganisasjonen. 
Vi tror Pål sitt kan bidra til å styrke forbindelsen mellom bystyregruppen og organisasjonen. 
Fra hans tid i Grønn Ungdom vet vi at han er god på å involvere mange i så vel politiske som 
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organisatoriske prosesser, og håper at denne tilnærmingen nå også vil komme Oslo MDG til 
gode. 
 
Styremedlem: Einy Langmoen (60) – gjenvalg 
Einy Langmoen har flere styreperioder bak seg og er også aktiv i Nordstrand MDG hvor hun 
sitter i Bydelsutvalget. Til daglig jobber Einy som musiker. Hun er uredd og opptatt av å sette 
dagsorden, og har stort pågangsmot og engasjement. 
 
Styremedlem: Vegard Setrom (29) – gjenvalg 
Vegard Setrom har vært en klippe i styret siden 2014, og har skjøttet økonomien til 
fylkeslaget med stødig hånd siden da. Han har flyttet til Nesodden men likevel stilt seg til 
disposisjon for å fortsette arbeidet i Oslo MDG. Vegard jobber til daglig som lærer. 
 
Styremedlem: Raisa Markov (27) – gjenvalg 
Raisa Markov  representerer også kontinuitet og tar nå fatt på sin tredje periode i styret. Hun 
jobber til daglig på partikontoret nasjonalt og representerer i så måte også en bro til det 
nasjonale leddet. Hun er også aktiv i De Grønne Glitrende (nettverk for skeiv politikk i MDG). 
Raisa er kjent for sin stå-på-vilje og store arbeidskapasitet, og gir mye av sin tid og energi til 
partiet. Hun er også en gledesspreder som lett får andre med seg. 
 
Styremedlem: Finn Dyrkorn (51) 
Finn Dyrkorn har i en årrekke vært lokallagsleder på Stovner, Oslo MDG sitt minste lokallag. 
Finn er kjent som en blid og engasjert mann som også har et skarpt analytisk blikk. Han har 
næringslivserfaring, bl.a. som gründer av flere bedrifter og fra styreverv. Vi håper Finn kan 
bidra til å bringe Groruddalen til MDG og MDG til Grorruddalen. 
 
1. varamedlem: Anette Nistad (32) 
Anette Nistad er tidligere leder av Trondheim MDG og aktiv i Grønt Kvinnenettverk. Hun har 
nylig flyttet til Oslo og er klar for å brette opp ermene og bidra også her. Vi håper at hennes 
erfaringer fra et annet lag kan bringe inn nye ideer og perspektiv til fylkesstyret. 
 
2. Varamedlem: Miriam Einangshaug (23) 
Miriam Einangshaug kom fra Trøndelag til Oslo i fjor. Hun la ned en utrettelig innsats i 
valgkampen, særlig med arbeid på sosiale medier. Hun har fortsatt  å jobbe frivillig med 
kommunikasjon for Oslo MDG etter valgkampen, og er også engasjert i Gamle Oslo MDG. 
Til daglig studerer hun beredskap. 
 
3. varamedlem: Arne Haabeth (42) 
Arne Haabeth er nyvalgt leder for Frogner MDG og har allerede markert seg i lokalmedia. 
Han brenner for en grønnere by, og spesielt en grønnere vestkant. Når han ikke bruker tiden 
sin på MDG arbeider han med fornybar energi. 
 
4. varamedlem: Gro Stenvik (51) 
Gro Stenvik ble aktiv i partiet under valgkampen og brukte mesteparten av tiden sin til den. 
Hun bor på Løren og brenner for å spre budskapet om MDG og å involvere medlemmene 
som ambassadører i dette. Til daglig arbeider hun i administrasjonen i NrK. 
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b. Valgkomité 
Innstilling til valgkomite 2018 
Nominasjonskomiteens arbeid: 
For å finne kandidater ble representantskapet invitert til å komme med forslag samt at vi 
hadde en generell utlysning gjennom den interne Facebookgruppen til fylkeslaget. Dette 
resulterte dessverre i et lavt antall kandidater, og nominasjonskomiteen har derfor tatt 
direkte kontakt med en rekke aktuelle kandidater samt rådført med den sittende valgkomite 
for å få innspill på kriterier og kandidater. 
 
Det har vært lagt spesielt vekt på at kandidatene har arbeidskapasitet og motivasjon for 
jobben, samt at de har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Det har vært viktig å få 
en blanding av kandidater med ulikt nettverk, noen med lang erfaring mens andre med nyere 
historie i partiet. Vi har etterstrebet en god spredning mellom bydeler, alder og kjønn. 
Nominasjonskomitéen har stor tro på at kandidatene i innstillingen utgjør en gruppe velegnet 
til å innstille på det styret som skal lede Oslo MDG gjennom neste valgkamp! 
 
Nominasjonskomiteen har bestått av: Wenche Aas (leder), Morten Skjæveland (nestleder). 
Nora Heyerdahl, Erik Arentz-Hansen, Ingrid Randisdatter, Børge A. Roum, Guri Barka 
Martins (vara) Elsa-Britt Enger (vara). Jørund Hansen som også er medlem av komiteen har 
vært permisjon under dette arbeidet. 
 
Innstillingen (som er enstemmig): 
Leder: Sara Marie Blichner (28 år), gjenvalg, ny posisjon 
Sara ha vært et aktivt medlem i partiet siden 2012. Hun har sittet i arbeidsutvalget og vært 
leder av valgkomiteen til Grønn Ungdom, hun har vært vara til sentralstyret i MDG og sittet 
som medlem i Grønt kvinnenettverk. Sara har utdanning i matematikk, filosofi og meteorologi 
og er i gang med en doktorgrad i meteorologi/klimavitenskap på UiO. Sara har både erfaring 
og gode ledelse- og samarbeidsegenskaper til å lede valgkomiteen inn mot det viktige 
valgåret i 2019. 
 
Medlem: Haakon Brænden (51 år), gjenvalg 
Haakon har vært lokallagsleder for Nordstrand MDG og er medlem av Bydelsutvalgets 
helse- og sosialkomite. Haakon har arbeidet med ledelse og administrasjon i sykehus nesten 
20 år og har vært folkevalgt til Bydelsutvalget og fylkesleder i et annet Oslo-parti. Til daglig 
jobber Haakon som seniorrådgiver i A-2 Norge AS. 
 
Medlem: Almaz Asfaha (28 år), gjenvalg, ny posisjon 
Almaz har vært styremedlem i MDG St. Hanshaugen og representerer MDG i helse- og 
sosialkomitéen i bydelen, men har nylig flyttet til Sagene hvor hun er nyvalgt varamedlem til 
styret der. Almaz er til daglig prosjektkoordinator i Norske Kvinners Sanitetsforening og har 
organisasjonserfaring fra en rekke organisasjoner, bl.a. SAIH, LNU og Frivillighet Norge. 
 
Medlem: Sverre Colbjørnsen Olsen (31 år), ny 
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Sverre er et relativ nytt og engasjert medlem av MDG og lokallaget på Alna. Han er 
selverklært tastaturkriger på Twitter og Facebook og en engasjert vintersyklist. Han har en 
økonomiutdannelse og erfaring som bl.a. barista og butikksjef. Nå jobber Sverre som 
logistikkonsulent i Norsk Medisinaldepot. 
 
Medlem: Christine Bangum (23 år), ny 
Christine var frivilligkoordinator for Oslo MDG under valgkampen i 2017, hun har vært 
internasjonal kontakt og sittet i arbeidsutvalget for Grønn Ungdom. Hun er utdannet 
statsviter, studert utenrikspolitikk og jobber for tiden som trainee på den norske ambassaden 
i London. Hun er tilbake i Oslo til sommeren. 
 
Medlem: Mikkel Storm Glomstein (37 år), ny 
Mikkel var partisekretær i MDG fra 2011 til 2014. Han har vært medlem av partiets 
sentralstyre og vært lokallagsansvarlig i Oslo MDG. Han er nyvalgt varamedlem til styret i 
St.Hanshaugen. Han har studert idéhistorie og kunsthistorie, i tillegg til regiutdanning. Han 
var initiativtaker bak Norsk klimanettverk i 2009 og med å organisere 350.orgs aktiviteter i 
Norge. Mikkel jobber som manusforfatter og regissør. 
 
Medlem: Dagny Sand Haarberg (19 år), ny 
Dagny er styremedlem i Oslo Grønn Ungdom. Hun går Vg3 på Edvard Munch VGS, og 
kommer mest sannsynlig til å begynne på folkehøyskole til høsten. Hun er likevel motivert for 
å legge ned et godt stykke arbeid i valgkomiteen. Dagny har mesteparten av sin 
organisasjonserfaring fra Grønn Ungdom, og kommer til å fungere som Oslo GUs 
representant i valgkomiteen. 
 
1. vara: Erik Falster (33 år), ny 
Erik er har vært aktiv i Oslo MDG under valgkampene i 2015 og 2017 og er medlem av 
lokallaget i Nordre Aker. Han har sittet i studentparlamentet i Tromsø og i valgkomiteen for 
Studenthuset Driv. Erik er utdannet historiker og jobber som utvikler, for tiden hos Fete 
typer+Savant. 
 
2. vara: Lise Margrethe Nilssen ( 45 år), ny 
Lise har vært styremedlem i Sagene MDG og sittet i helse- og mestringskomitén i bydelen 
før hun flyttet til Gamle Oslo. Lise har jobbet frivillig som fotograf ved flere MDG 
arrangementer og i valgkamper. Hun er utdannet filmviter og produksjonsleder, og hun har 
bl.a. produsert flere dokumentarfilmer, og hun har jobbet som kommunikasjonsarbeider i 
flere organisasjoner. 
 
3. vara: Are Syvertsen (50 år), ny 
Are er styremedlem i lokallaget i Gamle Oslo og hatt ansvar for en del av synligheten på 
sosiale medier. Are er førsteamanuensis på den norske filmskolen og har utdannelse innen 
både demokratibygging og filmvitenskap. 
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SAK 8. Handlingsplan for Oslo MDG 2018-19 
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 
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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. 
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