
 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSPAPIRER  
 
 
OSLO MILJØPARTIET DE GRØNNE  

ÅRSMØTE 2019, ÅRVOLL GÅRD 

 



 

Praktisk informasjon  

Når: 2. - 3. mars, 2019, klokken 09.00 - 17.00 (Registrering starter 08.15)  
 
 
Hvor: Kulturloftet, Årvoll gård, Årvollveien 35. Årvoll er i Bjerke bydel, 11 minutter fra Carl 
Berners plass. 
 
 
Adkomst: buss 31 stopper på holdeplassen “Årvollveien”, 11 minutter fra Carl Berners 
plass, ca 100 meter unna. Den går hele døgnet. 

 
Inngang til låven er fra veien, ikke fra tunet. 
 
Servering: Enkel lunsj vil bli servert begge dagene, samt middag til festen lørdag Ta med 
drikke til middag/ fest. Alle oppfordres til å ta med kake.  
 
Sakspapirer: Det vil ikke bli trykket opp sakspapirhefter annet enn til programdebatten.  
 
Det er WiFi med stor kapasitet i lokalene.    
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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 helgen 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. 
 
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. 
 
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 næring  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 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 
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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.  
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Ordliste  

A  
B  
C  
Delegat - utsending som er valgt av fylkeslaget for å representere medlemmene på 
landsmøtet. Har stemmerett. 
Dagsorden - angir hvilke saker som skal behandles og rekkefølgen på sakene  
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 osvL  
M  
N  
Observatør - Deltaker på landsmøtet som ikke har stemmerett.  
Programkomité - Komité valgt av  årsmøtet for å utarbeide nyttsprogram som vi skal gå til 
valg på for kommende bystyreperiode, dvs. 2019-2023. Forslaget skal behandles på dette 
årsmøtet.  
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  
Æ 
Ø  
Å - så fint å være på årsmøte på Årvoll!  
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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  
Første innkalling ble sendt 4. januar. Andre innkalling med sakspapirer ble sendt ut 8. 
februar  
Forslag til vedtak: 

● Fylkesstyret innstiller på at innkalling godkjennes 

1d Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
Forslag til dagsorden med tidsplan Oslo MDG årsmøte 2019 
 
Lørdag 2. mars: 
 
08:00 Innsjekk åpner 
09:00 Velkomst ved styreleder 
09:10 Tale, byråd 
09:30 Konstituering 
10:00 Programkomiteen presenterer 
10.15 Intro, programkapitler  1-4 
10.25 Debatt, programkapitler 1-4 
11.30 Lunsj 
12.00 Tale, byråd 
12:10 Intro, programkapitler 5-8 
12:20 Debatt, programkapitler 5-8 
13:20 Intro, programkapitler 9-12 
13:30 Debatt, programkapitler 9-12 
14:30 Pause 
14.45 Intro, programkapitler 13-17 
14.55 Debatt, programkapitler 13-17 
15.50 Intro, program, saker som ikke er omtalt og form 
16.00 Debatt, andre problemstillinger 
16.30 Avslutte 

Aktivitet i området 
1730 Middag 
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Kvelden: årsmøtefest ! 

 
Søndag 3. mars:  

 
08.00 Innsjekk 
09.00 Tale av Oslo Grønn Ungdom 
09.10 Votering program 
11.30 Lunsj 
12.00 Årsmelding, regnskap, revisor 
12.15 Valg 
12.45 Handlingsplan 
13.00 Budsjett 
13.15 Sak 9, Samarbeidspørsmål, debatt og vedtak 
14.00 Møteslutt 
 
Forslag til vedtak: 

● Fylkesstyret innstiller på at dagsorden og tidsplan godkjennes 

1e Godkjenning av forretningsorden  

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN, ÅRSMØTE 2019 I MILJØPARTIET 
DE GRØNNE I OSLO 
 
Generelt  
§1 - Formalia 
Møtereglene regulerer årsmøtet i Oslo MDG 2019. Møtereglene er underlagt vedtektene. 
Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, er vedtektene 
styrende. 
 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall. 
 
Årsmøtet skal vedta dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for 
saksbehandlingen på årsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres 
med alminnelig flertall. 
 
§2 - Opptreden på årsmøtet  
På årsmøtet skal representantene opptre med respekt for hverandre og årsmøtet, på en 
måte som best mulig bidrar til at årsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og ryddig måte. 
 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen 
(jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal representanten 
som utfører dette bortvises fra salen. 
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Representasjon 
§3 - Delegater 
Ifølge lokale og nasjonale vedtekter har alle medlemmer i Oslo MDG, Oslo GU og Oslo GS 
tale- og forslagsrett. Observatører har ikke tale- eller forslagsrett.   
 
Registrerte møtedeltakere skal være til stede fra møtet er satt til det avsluttes, og har selv 
ansvar for å holde seg oppdatert om møtets gang. Dersom en deltaker midlertidig forlater 
årsmøtesalen skal vedkommende levere inn sitt stemmeskilt til tellekorpset ved utgangen, 
slik at de til enhver tid har oversikt over antall stemmeberettigede i rommet. 
 
§4 – Andre gjester 
Alle som ønsker det overværer årsmøtet fra anviste plasser som gjester, såfremt plassen 
tillater det. 

 
§5 - Lukkede dører 
Årsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde årsmøtet for lukkede dører. Et slikt 
vedtak medfører at kun betalende medlemmer har anledning til å overvære årsmøtet. 

 
Saksgang og konstituering 
§6 - Oppstart av møtet 
Årsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollundertegnere og referenter etter innstilling 
fra fylkesstyret. Deretter behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger 
årsmøtet dagsorden 

 
§7 - Ordstyrernes fullmakter 
Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av årsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 
upassende oppførsel på årsmøtet. Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i 
dagsorden (tidsbruk på saker, setting av strek for innlegg, pauser mm.). 
 
Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen 
dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på 
voteringsorden i alle saker. 
 
§8 - Referenter og protokoll 
Det velges minst en referent til å føre årsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 
hvem som hadde ordet, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling skal 
stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene 
samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene har til en 
hver tid innsyn i stemmetallene. 
 
§9 - Redaksjonskomite for resolusjoner 
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Det velges redaksjonskomite for resolusjoner. Redaksjonskomiteen har anledning til å 
komme med omforente forslag. Redaksjonskomiteen skal innstille på alle forslag som har 
blitt fremmet skriftlig.  
 
Debatter 
§10 - Innlegg 
Møtedeltakere med talerett ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er på 
to minutter. Det gis kun anledning til replikk etter strek. Retten til replikk kan innskrenkes av 
årsmøtet etter forslag fra ordstyrer, dersom dagsorden krever det. Ordstyrer skal prioritere 
første gangs talende, og kan endre rekkefølgen på talelisten for å skape en bedre 
kjønnsbalanse. 
 
En møtedeltaker kan ikke tegne seg mer enn to ganger til den samme debatten. 
 
Dersom en taler ikke respekterer taletiden skal ordstyrer påtale dette, og om nødvendig 
hindre videre tale på en måte som ikke er til å misforstå, men som heller ikke gir 
misstemning.. Hver taler skal gis beskjed fra ordstyrerbordet når det er 30 sekunder igjen av 
taletiden. Alle innlegg skal holdes fra talerstolen, og neste taler bes holde seg klar ved 
talerstolen for å spare tid. 

 
§11 - Saksinnledninger  
Til alle saker gis det anledning til en innledning av saksforbereder på inntil fem minutter. 

 
§12 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 
Møtedeltakere som ønsker å tegne seg til voteringsorden, dagsorden, møteregler eller 
saksopplysninger tegner seg ved å rekke opp stemmeskiltet med en hånd over. 
Representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og 
saksopplysning legger frem innlegget sitt til ordstyrerbordet, ikke til salen. 

 
Forslag og voteringer 
§13 - Frister 

● 02.02. gikk fristen ut for å fremme endringssforslag til vedtekter 
● 02.02. gikk fristen ut for å fremme forslag til resolusjoner 
● frist for å fremme hasteresolusjoner er ved møtestart. Redaksjonskomiteen for 

resolusjoner kan avvise hasteresolusjoner som ikke er reelle hasteresolusjoner.  
● forslag i andre saker kan fremmes frem til strek settes i debatten.  

 
Alle forslag skal fremmes skriftlig. Alle forslag skal fremmes fra talerstolen før strek settes.  
 
§14 - Avstemninger 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 
stemmegivningen er avsluttet. 
 
Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes.  
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Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 
representant krever det. 
 
§15 - Valg 
Følgende rutine gjelder for valg:  

1. Valgkomiteen (eller den ansvarlige komité) presenterer sin innstilling  
2. Frist for å melde seg som benkekandidat er to timer før valgsak. Kandidater som 

stiller til verv hvor det skal velges mer enn en person må spesifisere hvem man stiller 
mot. Dersom det gjør det:  

a. Forslagsstiller for hver alternative kandidat holder en redegjørelse for sin 
kandidat på 2 min.  

b. Hver kandidat holder valgtale på 3 min. Alle som er på valg vil få ordet. 
c. For lederposisjoner  åpnes det for en støttetale for hver kandidat på 3 min.  

3. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 
skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:  

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene 
kan overvåke opptellingen.  

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 
forkastede og blanke stemmer, er den valgt.  

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 3a.  

d. Dersom det oppstår stemmelikhet, avholdes det nytt valg. Ved fortsatt 
stemmelikhet trekkes det lodd.  

4. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 
 

Diverse 
§16 – Rusmidler og forstyrrende atferd 
Årsmøtet skal være rusfritt. Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdige drikkevarer i 
årsmøtesalen. Berusede personer vises bort fra årsmøtet. 
 
Personer som forstyrrer årsmøtet eller ved gjentatte anledninger oppfører seg ufint overfor 
andre deltakere vil bli vist bort fra årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: 

● Fylkesstyret innstiller på at forretningsorden godkjennes 

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

1g Valg av tellekorps  
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet.  

 
 

Sakspapirer Oslo MDG, årsmøte 2019  side 10 av 43  

 



 

SAK 2. Årsmeldinger  

a. Oslo Miljøpartiet De Grønne 

ÅRSRAPPORT FRA OSLO MDG 
2018 
Oslo MDG gikk inn i mellomvalgsåret 2018 med ambisjoner om å styrke organisasjonen, 
skolere sine medlemmer og starte valgkampforberedelsene fram til lokalvalget i 2019. 
 
Fra Handlingsplanen: 
Tre hovedmålsettinger: 

● Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019. 
● Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke 

medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i partiets 
politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen og 
styrke lokallagene. 

● Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i. 
 
Styret 2018/19 
Etter årsmøtet 10. mars fikk Oslo MDG følgende styresammensetning: 
 
Leder:  Einar Wilhelmsen med i arbeidsutvalget 
Nestledere:  Sigrid Heiberg med i arbeidsutvalget 

Pål Thygesen med i arbeidsutvalget 
Økonomiansvarlig:  Vegard Setrom 
Styremedlemmer:  Einy Langmoen 
Raisa Markov 
Finn Dyrkorn 
Fra bystyregruppa Harald Nissen 
 
Varamedlem:  Anette Nistad 

Miriam Einangshaug 
Arne Olav Haabeth 
Gro Stenvik 

 
Følgende møtte som observatører på styremøtene: 
Fra Oslo Grønn Ungdom: Norunn Krokeide, Elisabet Nilsen vekslet på å møte.  
Fra september møtte Fredrik Steigedal. Fra Grønne Studenter: Ragni Olsson 
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Styrets arbeid 
Samarbeidet gjennom styreperioden har gått bra. Styret har holdt møter hver fjerde uke, 
men med opphold i ferier. Styret startet sitt arbeid med å gjennomføre et 2 dagers seminar 
på Tveten gård, med innlagt ekskursjon til Alnadalen. Første del av arrangementet 
innbefattet lokallagsledere og nestledere samt bystyrepolitikere og byråder. Andre del var 
forbeholdt styret.  
 
Styret organiserte seg for å følge opp handlingsplanen for 2019, for å utforme 
valgkampstrategi, og for å skolere medlemmer og bistå lokallag.  
 
Styret har i tråd med føringene fra årsmøtet hatt en forsiktig pengebruk, og lagt opp til å 
spare så mye som mulig til valgkampen 2019.  
 
1. Valgkampforberedelsene 
Styrets viktigste prioriteringer i perioden har vært å utvikle og få på plass en strategi for 
valgkampen 2019 samt styrke partiorganisasjonen, lokallag og bygge kompetanse hos 
medlemmene.  
 
Styret har vært opptatt av bred forankring av Oslo MDGs valgkampstrategi. Styret satte ned 
et utvalg bestående av representanter fra styret, bystyre, byråd og nasjonalleddet som 
utformet strategi. I prosessen ble det arrangert høringsmøte med lokallagene. Strategien 
ble vedtatt på representantskapet. Styret har etter dette arbeidet etter retningslinjene fra 
strategien mhp. på ansettelser og organisering av valgkamporganisasjonen. Fylkeslaget 
kunne derfor ansette valgkampansvarlig og frivilligkoordinator allerede i januar 2019.  
 
2. Lokallagssatsingen 
Styrets andre hovedprioritering har vært styrking av lokallag og medlemmer. Det er 
gjennomført en egen skoleringsrekke og ulike medlemsarrangementer.  
 
Skolering  
Høstsemesteret startet med en storsatsing på skolering for medlemmene. Hver mandag i 
seks uker (ett ble avlyst) ble det avholdt skoleringskvelder med ulike politiske tema. Stian 
Bjørnøy var sentral i planlegging og gjennomføring av denne satsingen som tok for seg 
temaene: 

1. Grønn Samferdselspolitikk i Oslo 
2. Bilfritt Byliv - slik bytter vi ut bilen med byliv 
3. Miljø, natur og friluftsliv 
4. Mediearbeid for lokalpolitikere 
5. Hvordan vinne valg i sosiale medier 

 
Medlemsmøter, befaringer og seminarer har til sammen hatt en god effekt innen skolering 
av medlemsmassen. 
 
Fylkesstyret har ikke utformet en egen vervestrategi for perioden og fram mot valget, men 
det er gjennomført ulike verveaktiviteter, blant annet ved lansering av FNs nye klimarapport 
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i oktober.  I tillegg har den ny regjeringskonstellasjonen gitt Oslo MDG et skred av nye 
medlemmer. 
 
Ansattes arbeid 
I 2018 hadde Oslo MDG 1,5 ansatte gjennom hele året. I tillegg tre praktikanter i 
varierende perioder. Praktikantene har bidratt solid i hektiske perioder, og har vært positive 
innslag i kollegafellesskapet. 
 
Fylkessekretær 
Trond Gunnar Rasmussens oppgaver har bestått i å bistå styret ved arrangementer, følge 
opp bydelslag, følge med på medlemsutviklingen og medlemsregisteret, assistere ved 
styremøter og samarbeide med frivillige og kommunikasjonsrådgiver om nettstedet. 
Fylkessekretæren er også en del av et kollegafellesskap av fylkessekretærer rundt om i 
landet. Gjensidig utveksling av erfaringer og idéer er en styrke for hele MDG. 
 
Kommunikasjonsrådgiver 
Stian Bjørnøy jobber som kommunikasjonsrådgiver. 50 % for bystyregruppa og 50 % for 
Oslo MDG, og har hatt overordnet ansvar for kommunikasjonsarbeidet i fylkeslaget og for 
MDG på rådhuset. Arbeidsoppgavene har inkludert å  være kontaktperson ut mot media, 
innsalg av nyhetssaker til media, intervjuforberedelser, produksjon/bistand ved utforming av 
leserinnlegg og kronikker, internkommunikasjon, sosiale medier for Oslo MDG, samt 
nettsaker til nettsidene. Stian sto sentralt i å organisere og gjennomføre et 
skoleringsopplegg for medlemmene. 
 
Leder (frikjøpt 20 prosent) 
Einar Wilhelmsen var frikjøpt 20 prosent for å kunne bruke mer tid på å utøve sitt verv som 
leder av Oslo MDG og drifte fylkeslaget. Han har hatt en ukentlig arbeidsøkt sammen med 
fylkessekretær, og omfattende arbeid med møteforberedelser, samt fungert som bindeledd 
mellom partiorganisasjonen og MDG på rådhuset. Styreleder har har også frontet 
fylkeslagets politikk i media.  
 
Frivillige 
Foruten frivillig innsats i styret og komiteene var enkelte oppgaver ivaretatt av frivillige som 
tok ansvar året igjennom. Særlig komiteene har hatt en stor arbeidsbyrde og 
samvittighetsfullt gjennomført lange løp fram til avlevering av innstillinger. 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. 
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Medlemsutvikling  
Ved årets utgang var det registrert 2021 medlemmer, opp fra 1913 pr 01.01.2018.  
 
Nyinnmeldte, måned for måned 
Januar 17 
Februar 10 
Mars 31 
April  19 
Mai 31 
Juni 17 
Juli 10 
August 28 
September 26 
Oktober 95 
November 71 
Desember 32  
 
Vi ser av tallene en markert økning av innmeldinger etter at statsbudsjettet og FNs 
klimarapport ble presentert 8. oktober. Effekten varte til langt inn i november. 
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Samarbeidet med rådhuset og stortingsgruppa 
 
Styreleder i Oslo MDG har deltatt jevnlig i ukentlige gruppestyremøter med 
MDG-politikerne på rådhuset. Dette har lettet mulighetene for innspill fra og samråd 
mellom fylkesstyret/lokallag og med bystyregruppa, byrådene og byrådssekretærene. 
Styret har vært opptatt av å fungere som et bindeledd mellom lokallag og 
rådhus-politikerne i viktige saker.  
 
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. Flere viktige saker ble tatt opp, og egne resolusjoner fra 
representantskapsmøter fikk oppmerksomhet i media. 
 
MDG nasjonalt oppfordret alle fylkeslag til å avholde egne folkevalgtsamlinger i 
mellomvalgsåret 2018. Det ble nedsatt en komite med medlemmer fra Oslostyre og 
lokallag, samt rådhussekretariatet for å avholde et en-dagsseminar med egne 
ressurspersoner 3. november. Dessverre måtte arrangementet utsettes på ubestemt tid, da 
det kom for få påmeldinger. 
 
Samarbeid med MDG nasjonalt 
Nærmest på oppdrag av MDG nasjonalt arrangerte vi en debatt mellom kandidatene til 
vervet som nasjonal talsperson. Farid Shariati, Ståle Sørensen og Arild Hermstad møttes til 
utspørring 2. februar. Spørsmål fra salen ble besvart av kandidatene. Møtet ble også 
Facebook-streamet, hvor det var lagt opp til at spørsmål kunne stilles også over streamen. 
 
Vi deltok med en delegasjon på 49 personer på MDGs landsmøte, og arrangerte i den 
forbindelse sykkelaksjon til Fornebu. 
 
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.  
 
Oslo Grønne Studenter: har  bidratt som deltagende observatører på styremøter, 
representantskapsmøter, og var med i delegasjonen til landsmøtet i mai. 
 
Grønt Kvinnenettverk: Grønt Kvinnenettverk og Oslo MDG arrangerte temamøte med fest 
på Sentralen i forbindelse med 8. mars.  
 
Samarbeid med de andre byrådspartiene 
AP, SV og MDG gikk sammen om 3-års bursdagsfeiring for byrådsamarbeidet på Melahuset 
fredag 19. oktober. Planlegging og gjennomføring gikk veldig bra, og flere hundre deltok 
på festen, der Oslo MDGs underholdningsbidrag var en treffende stand-up med Adam 
Tumidajewicz. 
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Arrangement 
 
I løpet av året har vi avholdt 4 representantskap, 2 lokallagsledersamlinger (en om våren og 
en om høsten), og en strategihelg for fylkesstyret, lokallagsledere og bystyrepolitikere.  
 
Det ble avholdt åpne medlemsmøter, med følgende tema: 

● “Naturen i byen” var et godt besøkt temamøte i regi av programkomiteen.  
● Marin Forsøpling og “Markalov” for Oslofjorden 
● Første møte med MDGs nye ansikt - hva vil Arild Hermstad med MDG? 
● Gi innspill til Oslopolitikken 
● Hva vil MDG med Osloskolen? 
● Oslo-programmet 2019-2023 
● Bør MDG endre dagens ledelsesmodell? 
● Sammen med Viken MDG arrangerte programkomiteen temamøte om byutvikling. 
● Bilfritt Byliv - hva er egentlig greia? 

 
I tillegg markerte vi 1. mai, Strandryddedagen og Verdens Miljødag: Bilfri Fritjof Nansens 
Plass. Grünerløkka MDG tok, på vegne av MDG, hovedansvaret for vår tilstedeværelse på 
“Mitt Grønne Oslo” De Grønne i det grønne arrangerte telttur til Lauvtjern i Østmarka. 
 
Flere lokallag har også avholdt medlems-/temamøter som var åpne for alle Oslo MDGs 
medlemmer. Ett av disse var en byvandring 1. juni, der lokallagene i Grorud inviterte til å bli 
bedre kjent med parkanlegget langs strekningen Grorud stasjon - Grorud sportsplass. 
 
Sommerfest på Langøyene ble gjennomført i slutten av juni til tross for dårlig vær. Faktisk 
kom over 50 deltagere og holdt ut i blesten, og hygget seg med mye god mat. 
 
Vi var representert med stand på Vegetarfestivalen 26. -27. mai sammen med Akershus 
MDG og GU, og på Globaliseringskonferansen 12. - 14. oktober. Egne løpesedler ble 
trykket for å verve folk som er bekymret for manglende klimapolitikk. Disse ble også brukt 
da MDG deltok på FIVHs (m.fl.) ukentlige protester foran Stortinget mot et statsbudsjett 
uten tilstrekkelig klimatiltak til å møte målene i Paris-avtalen.  
 
Nominasjonsmøte ble avholdt i november i samarbeid med nominasjonskomiteen som 
nedla en stor innsats i å finne gode kandidater og en bra sammensetning. 
 
Styret gav også bidrag til Oslo MDGs legendariske julebord, som ble organisert av Gamle 
Oslo MDG. 
 
Aksjoner og tilslutninger 
High Five aksjon og evt andre aksjoner  
Oslo MDG sto som medarrangør av Støttekonsert for Palestina 
Vi sluttet oss til en rekke demonstrasjoner, blant annet mot rasisme  
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Programkomiteen 
Programkomiteen for politisk program for Oslo for 2019-23 består av Torkil Vederhus, Marie 
Loe Halvorsen, Trond Wingaard, Trine Jakobsen Rydland, Harald Nissen, Stian Bjørnøy, 
Sirin Stav, Chalak Kaveh, Eva Karal, Vibeke Nenseth og Aase Marie Olafsen. 
 
Disse har nedlagt et stort arbeid, både med utarbeidelse av politikk, tilrettelegging for 
innspill og egne møter hvor medlemmer ble invitert til å gi innspill om utvalgte 
temaområder. 
 
Valgkomiteen og nominasjonskomiteen skal også takkes for omfattende og 
samvittighetsfullt arbeid. 
Valgkomiteen har bestått av Sverre Colbjørnsen Olsen (fungerende leder), Almaz Asfaha, 
Christine Bangum, Are Syvertsen, Erik Falster, Mikkel Storm Glomstein og Dagny Haaberg. 
 
Nominasjonskomiteen har bestått av leder Wenche Aas, nestleder Morten Skjæveland, 
Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom) Erik Arentz-Hansen, Ingrid Randisdatter Fjellberg, Jørund 
Hansen, Børge A. Roum. Vara: Guri Barka Martins og Elsa-Britt Enger.  
 
Oppsummering / Erfaringer fra 2018: 
Et mellomvalgsår vil normalt gi mer ro for organisasjonen til å hente seg inn etter et valgår, 
og til å satse mer på skolering og organisasjonsstyrking. Året ble likevel ganske spekket av 
egne arrangement og initiativ å følge opp, samt eksterne invitasjoner og utfordringer.  
 
Fra hovedmålsettingene for 2018 kan vi oppsummere: 

1. Være en synlig og tydelig politisk aktør 
Oslo MDGs byråder og valgtepolitikere er tydelige og synlige politiske aktører. I perioden 
har Oslo MDG, i samarbeid med de folkevalgte, også utformet politikk og utspill om 
framtidige grønne politiske løsninger og veivalg. 

2. Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon  
Gjennom skoleringer, medlemsmøter og fra en historisk bra medlemsutvikling, er vi nå en 
sterkere organisasjon enn foran noe annet valgår. Styret har vært opptatt av å bidra til at 
MDG er en effektiv og demokratisk organisasjon, og har ønsket å styrke statusen til 
representantskapet som viktig møtearena og arena for beslutninger, og mener vi har lykkes 
i dette.  

3. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i 
Oslo MDG tiltrekker seg stadig flere ressurssterke medlemmer. I 2019 er det gjennomført to 
møtekvelder for helt nye medlemmer, med stor deltagelse. Det gis mange muligheter til 
deltagelse og medbestemmelse, både i lokallagene og på fylkesnivå. Sosialt er partiet også 
en stimulerende arena for utveksling av idéer og for opprettelse av vennskap. 
 
 
FYLKESSTYRETS INNSTILLING 

● Fylkesstyret innstiller på at årsberetningen tas til orientering. 
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b. Oslo MDGs bystyregruppe og byrådsavdelingene  

Årsmelding 2018 fra Rådhus-MDG 
Årsmøtet i Oslo MDG vedtok i 2015 et program med åtte hovedsatsinger som vi jobber med 
å sette ut i live. Denne årsrapporten oppsummerer arbeidet med våre kjernesaker i 2018, i 
tillegg til et par andre saker som har vært spesielt viktige i året som har gått. 
 
Våre kjernesaker 2015-2019 
 

■ Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil 
redusere bilenes plass i byen og gi mer plass til syklister, gående og 
kollektivreisende.  

 
■ 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.  
 

■ Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige 
tiltak mot forurensing fra bl.a. biltrafikk og vedovner  
 

■ 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.  
 

■ Vi vil beholde de grønne lungene.  
 

■ Vi vil gjøre det lettere å påvirke eget nærmiljø gjennom politisk 
engasjement, blant annet ved å gi bydelene større økonomisk 
handlingsrom og mer makt.  
 

■ Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad, og også skape bedre og 
flere lokale kulturtilbud over hele byen  
 

■ Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i 
eget nærmiljø og med tilstrekkelig antall pedagoger. 

 
Samferdselspolitikk som virkelig prioriterer 
 
Gående 
I 2018 økte vi kraftig satsing på gående gjennom trafikksikkerhetstiltak og lavere fart i hele 
byen. Vi har fått på plass over 420 nye fartshumper, utvidede fortau, mange nye opphøyde 
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gangfelt og nedsetting av fartsgrensene over hele byen. Vi startet arbeidet med bilfrie 
«Hjertesoner» rundt skolene, etter forslag fra MDG i bystyret. Tiltaket går ut på å begrense 
parkering og bilkjøring for å sikre barna tryggere skolevei, til fots og på sykkel. Nå arbeides 
det med to piloter, og å utvide prosjektet til å gjelde flere skoler. 
 
Sykkel 
Det ble bygget 15 km med nytt sykkelfelt i 2018. I tillegg ble mange km med eksisterende 
sykkelvei oppgradert og det ble satt ut flere hundre nye sykkelstativ. Vi har økt standarden 
for vintervedlikehold av fortau og sykkelfelt, og vil fortsette med denne satsingen på myke 
trafikanter framover. Vinteren 2018/2019 tester vi for første gang ut vintersykling som en del 
av bysykkelordningen.  Vi har også lansert en støtteordning hvor bedrifter kan få tilskudd til 
å kjøpe el-lastesykler.  
 
Kollektiv 
Siden vi gikk inn i byråd har vi fått på plass mer enn 4000 nye avganger i uka. Arbeidet med 
Fornebubanen og ny t-banetunnel i sentrum er godt i gang, og oppgradering av 
trikkegater. Strekningen mellom Tinghuset og Grensen ble ferdigstilt på rekordtid! Høsten 
2018 ble det igangsatt flere opprustninger at gater og trikkeinfrastruktur, blant annet i 
traséen Tinghuset - Tullins gate, Storgata og Grefsenveien, som en del av trikkesatsingen. 
Arbeidet inkluderte også omfattende fornyelse av vann- og avløpsnettet under bakken. 
Gjennom forhandlinger lyktes vi med å begrense den planlagte billettprisøkningen gjennom 
Oslopakke 3 og sikret at barn frem til 6 år nå reiser gratis, og at ungdom får barnebillett 
frem til 18 år! 
 
Beboerparkering 
Våren 2018 ble beboerparkering rullet ut for fullt i de øvrige bydelene i indre by: 
Grünerløkka og Sagene, samt enkelte strøk i ytre bydeler. Frogner, St.Hanshaugen og 
Gamle Oslo fikk beboerparkering i 2017. De foreløpige erfaringene er at ordningen gir 
bedre tilgjengelighet for beboere og har kraftig redusert fremmedparkering. 
 
Bompenger 
I Oslopakke 3 avtalen sørget De Grønne og byrådet for at over 9 av 10 bompengekroner i 
Oslo går til bedre buss, trikk og bane. I tillegg sikret vi et mer rettferdig bompengesystem 
der flere deler på byrden. Sammen med andre trafikkregulerende tiltak, som 
beboerparkering og mindre gateparkering,  bidrar dette til bedre luft, mye bedre 
fremkommelighet for alle og kutt i klimagassutslipp. Ikke minst blir det tryggere for store og 
små å gå og sykle i byen, til barnehage, skole og jobb.  
 
Trafikkreduksjon 
I september 2018 passerte det nesten én million færre fossilbiler gjennom bomringene 
sammenlignet med september 2017, etter innføring av miljødifferensierte bompenger og 
rushtidsavgift.  Samtidig var det omtrent en halv million flere elbiler i bomringen, noe som 
betyr at det totalt var omtrent en halv million færre biler i bomringen. 
 
 
 

 
Sakspapirer Oslo MDG, årsmøte 2019  side 19 av 43  

 



 

Bildeling 
Våren 2018 vedtok vi at vi skal etablere 600 reserverte plasser for bildeling. Ordningen ble 
sendt ut på høring før jul 2018 og iverksettes sannsynligvis sommeren 2019. I mellomtiden 
har vi fått på plass en forsøksordning for å tilrettelegge for bildeling i 
beboerparkeringssonene, som starter i februar 2019. I 2018 ble det også igangsatt arbeid 
med en revidering av beboerparkeringsordningen med formål om å innlemme blant annet 
bildeling. 
 
Ladepunkter og ladestasjoner 
I 2018 bygger vi mer enn 600 ladestasjoner, hurtigladere og semihurtigladere. Det er en 
tredobling fra under forrige byråd. I 2017 etablerte vi en støtteordning for ladestasjoner i 
borettslag og sameier som har vært en braksuksess. I 2018 gir kommunen støtte til 
utbygging av nesten 20.000 ladepunkter. 
 
Oslo sentrum innenfor Ring 1 fri for privatbiler 
Bilfritt byliv er et av byrådets høyest prioriterte prosjekter. I 2018 ble resten av de ordinære 
parkeringsplassene i sentrum fjernet, samtidig som det ble lagt bedre til rette for personer 
med nedsatt funksjonsevne, håndverkere, varelevering. I 2018 ble også kjøremønsteret i 
sentrum endret, slik at det ikke lenger er mulig å bruke sentrumskjernen for gjennomkjøring 
nord-sør og øst-vest. Fridtjof Nansens plass ble åpnet for mennesker og stengt for 
privatbiler. Ombygging av Dronningens gate gikk i gang, slik at den får bredere fortau. 
Planen for utbygging av Øvre Slottsgate til gågate ble ferdigstilt. I tillegg ble bylivspilotene 
videreutviklet.  Områdereguleringen for gater og byrom i sentrum har vært på høring, og 
kommet til politisk behandling - og bystyret har vedtatt mål og strategier for byliv i sentrum. 
Disse dokumentene danner grunnlaget for den permanente omleggingen av sentrum. 
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.  
 
Ren Osloluft 
I 2018 la byrådet fram en ny handlingsplan mot luftforurensing som ble vedtatt av bystyret i 
mars. Den inneholder flere nye tiltak, som elektrifisering av øybåtene, strengere miljøkrav til 
levering av varer og tjenester i kommunen, samt tilrettelegging for elektrisk nyttetransport i 
sentrum. Byrådet har også videreført viktige tiltak som støtte for utskifting av gamle 
vedovner. Det er ti år siden forrige gang lufta var så ren som den var i fjor. Det skyldes i 
hovedsak at biltrafikken går ned, at stadig flere går, sykler og reiser kollektivt, og at vi ser 
en rekordvekst i bruk av elbil. I 2018 bygger vi mer enn 600 ladestasjoner, hurtigladere og 
semihurtigladere. 
 
Marka 
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. 
Byrådet har i 2018 vedtatt nye retningslinjer for forvaltning av kommunens skoger, som 
sørger for mer vern og å gjøre naturen villere.  
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Grønne lunger 
Byrådet publiserte i 2018 Oslos første “grøntregnskap”. Grøntregnskapet viser hvor mye 
som er regulert til grønt (så som parker) i Oslo by, og også hvor stor del av Oslos 
byggesone som faktisk er grønt (dvs. dekket av vegetasjon). Dette gir mulighet for å måle 
utviklingen i grøntstrukturen jevnlig , slik at tiltak kan komme på plass for å sikre og styrke 
det grønne. Regnskapet viste at nesten 50% av Oslos byggesone er grønn, og at Oslo by er 
den grønneste hovedstaden i Norden. Regnskapet viste også at grøntverdier mange steder 
er under press av utbygging, men også at byutvikling og transformasjon av områder kan 
styrke grøntverdier om det gjøres på en god måte - feks. med nye parker og 
bekkeåpninger.  
 
Byrådet satte hensynet til Østensjø miljøpark først, og sa nei til utbygging av 112 boliger på 
den gamle Eterfabrikken i Østensjø. Østensjø miljøpark er en unik grønn oase i Oslo, som er 
flott for rekreasjon og har et yrende fugleliv og viktig biologisk mangfold. Dette var en 
viktig sak for oss lokalt i valgkampen!  
 
Langs Akerselva mangler det er turdrag nord for Bentsebrua, hvor den gamle industritomta 
til Lilleborg i Treschowsgate 16 har ligget som en stygg kloss i årtier. Her ville en utbygger 
bygge 260 leiligheter, men byrådet sa nei og regulerte heller tomta til skole og grøntdrag 
med tursti langs elva. Dette blir en viktig styrking av Akerselva miljøpark, og er en seier for 
lokallaget. 
 
Klosterenga er en viktig park i bydel Gamle Oslo, og i flere årtier har planene for 
gjennomføring av Bård Breiviks skulpturpark samt bekkeåpning ligget klar uten finansiering. 
Lokallaget har jobbet aktivt med saken og byrådet sikret i 2018 endelig de nødvendige 
midlene til opparbeidelse av parken, med broer over en gjenåpnet bekk, opparbeidelse av 
turveier og vegetasjon.  
 
Påvirke eget nærmiljø 
Byrådet har etablert et boligsosialt og utviklingsprogram (Bosin) under Byråden for eldre, 
helse og arbeide som skal sørge for at prosjekter som skal få søtte må ha innbyggernes 
behov og medvirkning i fokus. Satsninger skal ha for eksempel har råd bestående av 
beboere i kommunene. Under byutvikling har det vært medvirkningsprosesser utover det 
loven krever i større plansaker - og ikke minst: i arbeidet med kommuneplanen har det vært 
åpnet for medvirkning langt utover det som har vært før, der alle innbyggere har fått SMS 
med informasjon om at de kan gi innspill til kommuneplanen, og hvert eneste innspill har 
blitt svart ut. Økt områdeplanlegging styrker også muligheten til å påvirke sitt eget 
nærmiljø. 
 
Oslo kommunes budsjetter er nå blitt gjort tilgjengelig i søkbar form på nettsidene til 
kommunen. I saker som har med næring og eierskap å gjøre har det vært rundebordsmøter 
og åpen dialog slik at det er letter å komme i kontakt med byråden for næring og eierskap. 
For å styrke lokaldemokratiet har prinsippet om lokalt selvstyre blitt lovfestet i 
kommuneloven som trådte i kraft 1. juni 2018.  
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Kulturhovedstad og barnehage og skole 
Det har vært en jevn strøm av saker til behandling i KOUK i 2018. Noen saker det har vært 
viktig for MDG å få igjennom i komiteen for flertallsvedtak i bystyret har vært: Strategi for 
scenekunst for barn og unge (for MDG har det vært viktig at barn og unge skal få tilgang på 
kultur utrykk av høy kvalitet), Oslo kommunes kunstordning (sikre at de offentlige rommene 
og kommunale bygg blir utsmykket på en kunstnerisk god måte, at det offentlige får mest 
mulig igjen for de 52 millionene de bruker og at kunstnernes interesser blir ivaretatt) og 
Studieveien – byrådets strategi for studieforbedrende utdanningsprogram (sikre at 
osloelevene tidlig i skoleløpet får god veiledning om utdanningsmuligheter enten i praktisk 
eller teoretisk retning). 
 
I 2018 behandlet KOUK Skolebehovsplanen for 2019 – 2028. I denne planen foreslås alle 
investeringer i skolebygg og utearealer for de kommende årene. Planen har store 
budsjettmessige konsekvenser. I forrige skoleplan foreslo MDG at vi skulle få en egen 
satsning på skolegårdene. I skolebehovsplanen som ble behandlet i 2018 var det kommet 
inn egne konkrete tiltak for skolegårdene. Det vil gjennomføres en omfattende kartlegging 
og investeres i oppgradering. Skolegården er i dag det viktigste stedet for fysisk aktivitet for 
barn og unge og grønn folkehelsepolitikk i praksis. 
 
Den saken som tok mest tid i KOUK i 2018 var striden om ytringsfrihet i osloskolen. 
Komiteen gjennomførte en egen høring om saken. Tematikken var opp på alle komitemøter 
i 2018 og skapte til tider meget høy temperatur og sterke politiske spenninger. 
  
En annen sak som også skapte debatt var utvidelse av utearealene til Bolteløkka skole. Her 
fikk MDG og de andre byrådspartiene ved hjelp igjennom et vedtak om at Oslo kommune 
skulle kjøpe en nabotomt for å utvide skolegården. Det er første gang Oslo kommune har 
gått til dette skrittet for å sikre utearealene til skoleelevene. 
 
Som tidligere år delte KOUK ut kultur- og kunstnerprisene for 2018.  
 

Andre viktige saker for oss i 2018 
Kommuneplanen 
Kommuneplanen for Oslo gir de overordnede føringene for hvor og hvordan byen vår skal 
utvikle seg mot 2040. I 2018 avga byrådet sitt forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
med byutviklingsstrategi. For første gang legges det her til grunn at Oslo skal bli en grønn 
nullutslippsby i nær fremtid, gjennom en byvekst basert på grønn mobilitet og med gode 
nærmiljøer som gjør kortreist liv enkelt. Et annet viktig tema var medvirkning; byutviklingen i 
Oslo skal skje på innbyggernes premisser og ikke utbyggernes. Byrådet gjennomførte en 
omfattende høringsprosess hvor alle byens innbyggere ble varslet på sms og bedt om å gi 
innspill. Videre legger kommuneplanforslaget til grunn at kommunen skal sitte i førersetet 
når det skal planlegges for utvikling av større områder og at slike planer skal utarbeides 
med gode medvirkningsprosesser hvor det er åpent hvor høyt og tett det skal bli. 
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Kommuneplanen bygger videre på byutviklingsgrep som har vært sentrale i 
byutviklingspolitikken i Oslo de siste tiårene: Byvekst skal i hovedsak skje innenfra-og-ut og 
langs banenettet vedmed 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.Innbyggernes medvirkning i byutvikling 
skal styrkes, ved at kommunen i større grad selvtar et større ansvar for å planlegger 
områder som skal utvikles og legger til rette for gode medvirkningsprosesser.  
 
Områdesatsinger: Satsing i særlig utsatte områder 
Noen av Oslos lokalområder har større utfordringer enn andre, både sosiale og når det 
gjelder nærmiljø. Disse utfordringene er ofte så sammensatte og komplekse at de ikke kan 
løses av kommunens vanlige tilbud. Derfor trengs ekstra satsinger for å snu negative trender 
i særlig utsatte områder. I satsingene identifiseres tiltak i samråd med lokale krefter, for å å 
møte lokale behov og forløse lokale ressurser - dette er god, grønn grasrotspolitikk! I 2018 
vedtok byrådet en områdepolitikk, slik at dette arbeidet kan utføres på en mer systematisk 
måte i fremtiden. Vi har nå områdesatsinger i Groruddalen, Oslo indre øst (Tøyen og 
Grønland) og i 2018 forlenget byrådet satsingen i Oslo sør og tok grep for bedre å kunne 
trekke på de gode erfaringene fra Groruddalssatsingen. 
 
Tredje boligsektor 
Vi har kommet godt i gang med 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 et 
lite tilbud i Norge. Det er i 2018 gjennomført et omfattende utredningsarbeid i samarbeid 
med Husbanken. Det er avholdt workshops og innhentet kunnskapsgrunnlag i samarbeid 
med mange av de viktigste aktørene i Oslo. Målet er å avlevere en sak til bystyret i 
begynnelsen av 2019. 
 
ByKuben - senter for byøkologi 
I 2018 flyttet ByKuben- Oslo senter for byøkologi inn i lokalene i Myntgata. 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. Det er avholdt mange arrangementer i løpet av året, blant annet sommerfest og 
byens desidert mest hyggelige julemarked. 
 
Klima 
Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. I 2018 gjennomføres byens andre 
klimabudsjett. I 2018 gikk Oslo i gang med sine første utslippsfrie byggeplasser, vi 
tredoblet utbyggingen av nye ladestasjoner i gatene og realister oppgradering av flere 
trikkegater. En rekke ulike tiltak innenfor mobilitet gjennomføres og er under planlegging.  
 
Klimabudsjettet er under stadig forbedring og mange byer og internasjonale organisasjoner 
er interessert i dette som et verktøy for å drive seriøs og systematisk styring i 
klimapolitikken. I 2018 ble byråd Berg invitert til FNs Klimapanel sin første konferanse om 
byer for å presentere Oslos arbeid med klimabudsjett. I tillegg har en rekke byer kommet til 
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Oslo for å lære om klimabudsjett. I 2018 startet Oslo opp et initiativ om fossilfrie 
anleggsplasser i nettverket for byer C40, for å dele av vår erfaring med å gjøre 
anleggsvirksomhet fossilfritt.  
 
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 i februar 2017. Siden 
da har byrådet arbeidet med å gjøre avfallsinnsamlingen mer robust, noe som har resultert i 
en nedgang i antall klager i 2018.  
 
Urbant landbruk 
En tilskuddsordningen for urbant landbruk i borettslag og sameier ble lansert i 2017 og 
videreført i 2018. I tillegg har Oslo kommunen støttet og satt i gang en lang rekke urbant 
landbruksprosjekter i 2018, blant annet arbeidsmiljøtiltak og tiltak som har gitt ungdom 
sommerjobb. Eksempler på dette er dyrkeaktivitetene i Vaterlandsparken og miljø- og 
kretsløpssenter i Sofienbergparken sommeren 2018.  
 
Hilsen 

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 
Sindre Buchanan, byrådssekretær for miljø og samferdsel (fra november 2018) 
Torkil Vederhus, byrådssekretær for finans (fram til september 2018) 
Harald A. Nissen, gruppeleder og komitéleder for kultur- og utdanningskomitéen 
Beate Folkestad Habhab, bystyrerepresentant i helse- og sosialkomiteen 
Eivind Trædal, bystyrerepresentant i byutviklingskomiteen 
Shoaib Sultan, bystyrerepresentant i finanskomiteen 
Marion Godager Tveter, bystyrerepresentant i samferdsels- og miljøkomiteen 
Lillian Bredal Eriksen, politisk rådgiver for byutviklingskomiteen  
Sirin Hellvin Stav, politisk rådgiver for samferdsels- og miljøkomiteen  
Stian Bjørnøy, kommunikasjonsrådgiver 
Trine Jakobsen Rydland, gruppesekretær  

 
FYLKESSTYRETS INNSTILLING 

● Fylkesstyret innstiller på at årsmeldingen tas til orientering. 
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c. Oslo Grønn Ungdom  

Årsmelding Oslo Grønn Ungdom 
Styret 
Oslo Grønn Ungdom avholdt årsmøtet sitt 1. september 2018. Sittende styre består av 
leder Christine Evjen, nestleder Daniel Bjørn Norum, sekretær Agnes Svelland, 
økonomiansvarlig Ingvill Kristine Skau Jensen, styremedlemmene Borgar Nilsen og Nora 
Selnæs og varamedlemmene Fredrik Steigedal, Emma Stubberud, Juni Berg-Nielsen og 
Helena Bugge. I tillegg satt Nathaniel Steinhaug og Alma Holtvedt i styret i starten av 
perioden. Vi startet sesongen med en påtroppingshelg på en hytte i Oslomarka, og har som 
hovedregel styremøte annenhver uke.  
 
Medlemmer 
Oslo Grønn Ungdom skal sette igang hyppig skolebesøk utover våren igjen for å verve nye 
medlemmer. I løpet av våren 2018 reiste rundt på en rekke skoler, i tillegg til at vi var 
representert på Oslo Vegetarfestival. Per 7. februar var medlemstallet på 268 medlemmer.  
 
Representasjon 
Oslo Grønn Ungdom er representert på styremøter i Oslo MDG ved Fredrik og på 
representantskap ved Rauand Ismail, Fredrik og Ingvill. Vi er også representert på Grønn 
Ungdoms landsstyre ved Christine som representant og Daniel som observatør.  
 
Politikk 
På årsmøtet i september vedtok vi blant annet en resolusjon om ja til pils i park, stasjonære 
griller i parker, resirkulering også på øyene og flere søppelkasser, en resolusjon om 
minimumsstandarder for ungdomsklubbene og en om å ansette ungdom som leksehjelp.  
 
Ekstern kommunikasjon 
Fylkesstyret er ofte å se på trykk, og disse innleggene deles alltid på vår facebook- side. Til 
valgkampen har vi ansatt Lage Nøst som kommunikasjonssjef, og vi jobber særlig med å 
profilere Rauand som ungdomskandidaten vår. Per 7. februar har vi 2604 Facebook og 1005 
følgere på instagram. Lik og del:) 
 
FYLKESSTYRETS INNSTILLING 

● Fylkesstyret innstiller på at årsmeldingen til Oslo GU tas til orientering. 
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SAK 3. Regnskap, budsjett og valg av revisor 

Sakspapirer finnes her: 

Årsregnskap 2018 
Økonomisk beretning 2018 
Budsjettforslag 2019 

Fylkesstyrets innstilling 
● Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018
● Årsmøtet vedtar foreslått budsjett for 2019
● Årsmøtet gjenvelger Geir Rogne som revisor for regnskapsåret 2019

SAK 4. Vedtektsendringer 

Fylkesstyret har ikke ikke innstilt på vedtektsendringer, og det er ikke kommet inn forslag til 
vedtektsendringer innen fristen.  

SAK 5. Resolusjoner 

Årsmøtet skal behandle politisk program for valget 2019, og fylkesstyret ønsker mest mulig 
fokus på denne prosessen, og at politiske veivalg og avklaringer tas som en del av 
programarbeidet. Det er ikke kommet inn forslag til resolusjoner innen fristen 2. februar. 
Årsmøtet kan velge å behandle foreslåtte hasteresolusjoner innkommet før møtestart, eller 
oversende dem til neste representantskap eller til fylkesstyret.  
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SAK 6. Fordelingsnøkkel, landsmøtedelegater og 

representantskap 

Landsmøtedelegater: 
Også i 2018 økte Oslos andel av den totale medlemsmassen i MDG. Oslo MDG er nå 
tildelt 52 delegatplasser til Landsmøtet 2019, opp fra 49 i fjor. I tillegg er andelen 
medlemmer bydelene imellom endret noe. Fordelingen av de 35 plassene ser slik ut: 
 

  Alna  1 

  Bjerke  1 

  Frogner  3 

  Gamle Oslo  5 

  Grorud  1 

  Grünerløkka  5 

  Nordre Aker  3 

  Nordstrand  2 

  Sagene  4 

  St. Hanshaugen  3 

  Stovner  1 

  Søndre Nordstrand  1 

  Ullern  1 

  Vestre Aker  2 

  Østensjø  2 

  Sum, bydelslag  35 

  Grønn Ungdom  4 

  Fylkesstyret  7 

  Byråd  2 

  Bystyregruppe  3 

  Grønne Studenter  1 

  Sum, Oslodelegasjonen  52 

 
Det tilligger årsmøtet i Oslo MDG å vedta fordeling av delegater til landsmøtet.  
Forslag til vedtak: 
Oslo MDG fordeler delegater til landsmøte basert på utregning etter foreslåtte nøkkel.  
35 plasser til fordeling mellom lokallagene, og resten til fordeling mellom fylkesstyret, 
stortingsrepresentant, byråd, bystyregruppe, Oslo GU og Oslo GS. 
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Representantskap 
Fra i fjor til i år er fordelingen av medlemmer lokallagene imellom forskjøvet noe, men ikke 
nok til å endre på fordelingen av plasser i representantskapet. Fordeling av 
representantskapsplasser er eksplisitt definert i vedtektene. 
 

§ 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. 

 

 Alna  1 

 Bjerke  1 

 Frogner  3 

 Gamle Oslo  3 

 Grorud  1 

 Grünerløkka  3 

 Nordre Aker  3 

 Nordstrand  2 

 Sagene  3 

 St. Hanshaugen  3 

 Stovner  1 

 Søndre Nordstrand  1 

 Ullern  1 

 Vestre Aker  2 

 Østensjø  2 

   30 
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Forslag til vedtak: 
Delegatfordeling til representantskap, utregnet etter forordninger i vedtektene, tas til 
orientering. 
 

SAK 7. Programdebatt og vedtak  

Eget dokument, komiteens andreutkast, finnes her: 
https://oslo.mdg.no/wp/files/2018/12/Oslo-MDGs-program-2019-23-ANDREUTKAST-2.pdf 
 
Frist for innsending av endringsforslag til program er 23. februar. Vi gjør oppmerksom på 
det må være minst tre forslagsstillere eller et partiorgan som står bak innsendte forslag.  
 
Oppdatert oversikt over endringsforslag er lenket til fra nettsiden for møtet: lenke til 
forslagsskjema 
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SAK 8. Valg 

Valgkomiteens arbeid 
 
Valgkomiteen har bestått av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Leder og to 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 Sverre Colbjørnsen Olsen (fungerende leder), Almaz Asfaha, 
Christine Bangum, Are Syvertsen, Erik Falster, Mikkel Storm Glomstein og Dagny Haaberg. 
 
I den første fasen av arbeidet intervjuet vi alle sittende styremedlemmer og sittende 
nominasjonskomite medlemmer 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. 40 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. 
 
Kvalifikasjoner 
Det er en rekke kriterier som er viktige for sammensetningen av et nytt styre og ny 
nominasjonskomite. Kompetanseområder, kapasitet, nettverk, samarbeidsevner og 
motivasjon er alle viktige faktorer. I år har valgkomiteen særlig lagt vekt på to forhold: 
kontinuitet i styret og arbeidskapasitet. Når det gjelder nominasjonskomite har vi i tillegg 
lagt på forståelse for partiet og forståelse for nasjonalt politisk arbeid.  
 
Valgkomiteen er av den oppfatning at sittende styret har jobbet bra med å forbedre 
kommunikasjonen mellom Rådhuset og organisasjonen for å kunne gjennomføre vellykket 
valgkamp høsten 2019. Vi har derfor lagt særlig vekt på å få sittende styre til å ta gjenvalg. 
4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer tar gjenvalg noe som er fantastisk mulighet for 
Oslo MDG. Videre har vi lagt stor vekt på arbeidskapasitet. Siden det meste av arbeidet i 
fylkeslaget må utføres av fylkesstyremedlemmene på frivillig basis, er det viktig at de som 
velges har tilstrekkelig tid og god organisasjonsforståelse. 
 
Hele ledertrioen tar gjenvalg. Dette anser valgkomiteen som en styrke i et valgår. Dette er 
en ledertrio som sammen med fylkessekretæren har kompletterende kompetanse og 
sammen fremstår som en samlet og sterk ledelse av fylkespartiet. 
 
Sittende nominasjonskomite har gjort solid innsats med listen til lokalvalget i 2019. Derfor 
har det vært viktig med kontinuitet og supplering med nye som har lang erfaring i 
forskjellige deler av partiet.  
 
Spredningshensyn 
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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 i perioder. Det er ikke symptomatisk at vestkanten er 
underrepresentert i fylkesstyret over tid. Vi tok direkte kontakt med medlemmer i 
vestkantbydeler, men dessverre var det ingen som ønsket å prioritere fylkesstyret i år. 
 
Vi mener at det er også er god spredning på kjønn og alder. i fylkesstyret har vi innstilt 6 
kvinner og 5 menn, noe som tilsier 55 % kvinner. I nominasjonskomiteen har vi 4 menn og 4 
kvinner.   
 
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 
vinne valget i 2019. 
  

a) Valg til Oslostyret 
 

Innstilling: 
 
Valgkomiteen har innstilt på et styre med én leder og to nestledere. 
 
Leder: Einar Wilhelmsen (44) gjenvalg 
Einar har vært fylkesleder i år. 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. Han er 3.kandidat i bystyret i Oslo. Til daglig arbeider han i Zero. Vi 
tror Einar har vært meget god leder av Oslo MDG, og med sin erfaring og nettverk gjør han 
til en ideell brobygger mellom Rådhuset og lokalleddet i MDG. 
 
Nestleder: Sigrid Heiberg (30) gjenvalg 
Sigrid har vært nestleder i fylkesstyret i år. Hun har hatt hovedansvar for blant annet 
oppfølging av lokallagene. Sigrid har bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner, bl.a. 
ICAN hvor hun arbeidet i forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris. Sigrid har også 
jobbet 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 dette viktige 
valgåret. 
 
Nestleder: Pål Thygesen (30) gjenvalg 
Pål har vært varamedlem i bystyret siden 2015 og har vært nestleder i fylkesstyret i år. Pål er 
utdannet jurist og har tidligere vært generalsekretær i Grønn Ungdom. Vi tror Pål kan 
fortsette å bidra til å styrke forbindelsen mellom bystyregruppen og organisasjonen. Fra 
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hans tid i Grønn Ungdom vet vi at han er god på å involvere mange i så vel politiske som 
organisatoriske prosesser som er nyttig i valgår. 
 
 
 
Styremedlem: Einy Langmoen (61) gjenvalg 
Einy Langmoen har flere styreperioder bak seg og er også aktiv i Nordstrand MDG hvor hun 
sitter i Bydelsutvalget. Einy har vært medlem av MDG siden 2012, og styremedlem siden 
2013. Til daglig jobber Einy som musiker. Hun er uredd og opptatt av å sette dagsorden, 
og har stort pågangsmot og engasjement. 
 
Styremedlem: Miriam Einangshaug (24) gjenvalg, ny rolle 
Miriam Einangshaug kom fra Trøndelag til Oslo for to år siden. 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 i 2017, og er også nestleder i Gamle 
Oslo MDG. Til daglig studerer hun beredskap. Vi mener at Miriam er viktig ressurs i 
fylkeslaget med stor arbeidskapasitet. 
 
Styremedlem: Arne Haabeth (43) gjenvalg, ny rolle 
Arne Haabeth er leder for Frogner MDG og har allerede markert seg i lokalmedia. Han 
brenner for en grønnere Oslo, og spesielt en grønnere vestkant. Han er også 10.kandidat i 
bystyret i Oslo. Han har over 20 års arbeidserfaring fra finans og energi. Nå jobber han 
frivillig som rådgiver i stortingsgruppen. Valgkomiteen mener at Arne er viktig ressurs i 
Oslostyret som kommer med nye perspektiver og er en god lagspiller. 
 
Styremedlem: Aurora Salmelid (24) ny 
Aurora Salmelid har en bachelor i filosofi og jobber til daglig som organisasjonsrådgiver i 
Spire. Hun har vært medlem av partiet siden 2015 og var aktiv i valgkampen i 2017. Aurora 
bor på Etterstad. Hun har utallige timer med standerfaring og liker å organisere større 
arrangementer og veilede frivillige. Valgkomiteen tror at Aurora kan bidra med 
organisasjonsbygging og oppfølging av lokallagene. 
 
 
1.varamedlem: Anette Nistad (33) gjenvalg 
Anette Nistad er tidligere leder av Trondheim MDG og aktiv i Grønt Kvinnenettverk. Hun 
har allerede vært vara i fylkesstyret i et år og ønsker å fortsette i samme rolle. Vi tror Anette 
kommer med nyttig perspektiv i fylkesstyret med sine erfaringer fra Trondheim og GK. 
 
2.varamedlem: Anna Serafima Svendsen Kvam (23) ny 
Anna er bosatt i Sagene bydel. Annas bakgrunn i partiet er variert. Anna har blant annet 
vært nasjonal talsperson for Grønn Ungdom stortingskandidat i Rogaland. Det siste året har 
hun vært styremedlem i Frogner MDG, og sittet i nominasjonskomiteen for St.Hanshaugen 
MDG. Hun har erfaring med, og er motivert for, å jobbe med medlemspleie, 
lokallagsoppfølging og politisk utadrettet virksomhet.  
 
 

 
Sakspapirer Oslo MDG, årsmøte 2019  side 32 av 43  

 



 

3.varamedlem: Lars Thomte (46), ny 
Lars Thomte er 46 år og bor på Bjørndal i Søndre Nordstrand. Han ble medlem i 2014, og 
ble aktiv i forbindelse med valgkampen i 2015. Han har vært aktiv i lokallaget og er nå 
lokallagsleder. Til vanlig jobber han som E-commerce manager. Lars har 
organisasjonserfaring fra Norsk Organisasjon for Terrengsykling. Valgkomiteen tror at Lars 
kan være stor organisatorisk ressurs med stor gjennomføringsevne i Oslostyret.   
 
4.varamedlem: Herman Søndenaa (28), ny 
Herman har tidligere vært leder for Ås Grønne Studenter, og Østensjø MDG. Herman har 
en mastergrad i akvakultur, og jobber til daglig som rådgiver i en fagforening med 
bioteknologi og havbruk. Han har sittet i valgkomiteen til Grønne Studenter i 2 år, og var 
medlemsansvarlig i Østensjø MDG i 2016 og 2017. Vi mener at Herman kan være stor 
ressurs i Oslostyret med sin organisasjonserfaring.  
 
 
 

b) Valg av nominasjonskomité 
 

Innstilling: 
 
Utfra en helhetsvurdering av kompetanse og en rekke ulike spredningskriterier mener vi at 
vår innstilling er det beste mulig for nominasjonskomite som kan jobbe med en solid liste til 
stortingsvalget i 2021.  
 
Valgkomiteen har innstilt nominasjonskomite med en leder og resten av rollene konstituerer 
komiteen seg selv. 
 
 
Leder: Jørund Hansen (30) gjenvalg, ny rolle 
Jørund var medlem av nominasjonskomiteen til Oslo MDG i 2017-2019. Han er utdannet 
politisk sosiolog og har arbeidserfaring særs fra Afrika i land sør for Sahara. Han jobber i 
dag med organisasjon- og ledelsesutvikling i humanitær sektor. Valgkomiteen mener at 
Jørund vil være ypperlig leder fordi han har en god del erfaring med rekrutteringsprosesser 
og god oversikt over partiet. 
 
Komitemedlem: Børge A. Roum (34) gjenvalg 
De Grønnes sosiale medier-ansvarlig i 2013 og 2014, vara i Oslostyret en tid, og medlem i 
nomkom for Oslo nå i nyeste runde. Børge bidrar med det meste og har mange hjertesaker. 
Han har bidratt mye i programprosesser. Utenfor partiet jobber han i Syklistenes 
Landsforening. 
 
Komitemedlem: Guri Barka Martins (24) gjenvalg, ny rolle 
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Guri er opprinnelig fra Rogaland, men har bodd i Oslo de siste 4 årene og bor i dag på 
Sagene. Har vært aktiv i partiet siden 2013, mest gjennom Grønn Ungdom: blant annet som 
fylkesleder i Rogaland og som sentralstyremedlem. Nå har hun permisjon fra studiene i 
Sosiologi for å være generalsekretær i ungdomspartiet! Guri har mye organisatorisk erfaring 
å bidra med inn i nom.kom.-arbeidet, så vel som et ungt perspektiv på stortingslista. 
 
Komitemedlem: Lillian Bredal Eriksen (48), ny 
Lillian er 48 år gammel og bor i Søndre Nordstrand med mann og 2 barn på 11 og 15 år. 
Hun ble med i MDG i 2010 og har deretter hatt ulike verv som blant annet styreleder og 
som medlem i nominasjonskomité og programkomité. De siste årene har hun arbeidet for 
bystyregruppa i Oslo som politisk rådgiver. Lillian er utdannet politisk samfunnsgeograf og 
har variert bakgrunn fra yrkes- og organisasjonslivet. Valgkomiteen mener at Lillian vil være 
viktig ressurs i nominasjonsarbeidet til stortingsvalget i 2021.   
 
Komitemedlem: Lars Viko Gaupset (34), ny 
Lars er oppvokst i Trondheim og har mastergrad i Peace and Conflict Studies ved UiO. 
Jobbet som partisekretær i MDG de siste fire årene, men gir seg på landsmøtet. Har en 
god del erfaring med rekrutteringsprosessen og har vært med å utarbeide retningslinjene 
for nominasjonsprosesser vi har i dag. Valgkomiteen mener at Lars har veldig god oversikt 
over partiet og kan være viktig ressurs over det viktige arbeidet vi kommer til å ha ved 
stortingsvalget i 2021. 
 
Komitemedlem: Ingunn Emdal (31), ny 
Ingunn har bodd i Oslo siden 2014, bor nå på Ammerud i Grorud bydel. Medlem av partiet 
siden 2011 og har blant annet jobbet som regionsekretær, programsekretær og sekretær 
for Une Bastholm på partikontoret. Sitter nå i lokallagsstyret til Grorud og i MDGs nasjonale 
valgkomité. Jobber som organisasjonsrådgiver i Fortidsminneforeningen. Valgkomiteen 
mener Ingunn kommer til å være viktig ressurs i komiteen med sine organisatoriske 
ferdigheter og arbeidskapasitet.  
 
 
1.varamedlem: Gro Stenvik (52), ny 
Gro Stenvik ble aktiv i partiet under valgkampen i 2017 og brukte mesteparten av tiden sin 
til den. I år har hun vært vara i fylkesstyret og fått god oversikt over partiet. 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. 
  
2.varamedlem: Anders Skyrud Danielsen (29), ny  
Anders er utdanna epidemiolog og jobber til vanlig i Kreftregisteret. Anders har vært med i 
partiet siden 2011 og bor i Gamle Oslo. Han har tidligere vært generalsekretær i Grønn 
Ungdom i tillegg til rådgiver for Rasmus Hansson i stortingsgruppa. Vi mener at hans 
erfaring fra stortingsgruppen vil være viktig erfaring i arbeidet med nominasjonsprosessen 
frem til Stortingsvalget i 2021.  
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c) Valg på valgkomité 

Innstilling til valgkomite 2019 
 

Nominasjonskomiteens arbeid:  
For å finne kandidater hadde vi en 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, og bevare kontinuitet i arbeidet. Vi er derfor veldig glad for at flere av komiteens 
medlemmer ønsket gjenvalg. 
  
Nominasjonskomiteen har bestått av: Wenche Aas (leder), Morten Skjæveland (nestleder). 
Nora Heyerdahl, Erik Arentz-Hansen, Jørund Hansen, Ingrid Randisdatter, Børge A. Roum, 
Guri Barka Martins (vara) Elsa-Britt Enger (vara). 
 
Innstillingen (som er enstemmig): 
  
Leder: Sverre Colbjørnsen Olsen (32 år), gjenvalg, ny posisjon 
Sverre har vært fungerende leder av valgkomiteen de siste månedene, og han har tatt 
denne jobben på strak arm. Han bor på Alna og 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: Janne Schønheyder (70 år), ny 

Janne er styreleder i Ullern MDG, og hun er observatør i helse- og sosialkomite i bydelen. 
Hun har vært aktiv i partiet i flere år og tatt ansvar for å drive de siste valgkampene lokalt på 
Ullern. Janne er en aktiv pensjonist og har en lang karriere bak seg som produksjonssjef i 
NRK.  
 
Medlem: Are Syvertsen (51 år), gjenvalg, ny posisjon  
Are har vært styremedlem i lokallaget i Gamle Oslo i flere perioder hvor han har hatt 
spesielt ansvar for sosiale medier. Are er førsteamanuensis på den norske filmskolen og har 
utdannelse innen både demokratibygging og filmvitenskap.  
 
Medlem: Kari-Anne Isaksen (32 år), ny 
Kari-Anne er byrådssekretær for Lan i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Kari-Anne har 
en master i samfunnsgeografi. Hun har jobbet med klimaproblemet i mange år, bla 
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gjennom engasjement i organisasjonen Spire og som rådgiver i Klima- og 
miljødepartementet. Kari-Anne bor i Gamle Oslo.  
 
Medlem: Erik Falster (33 år), gjenvalg, ny posisjon  
Erik bor i Vestre Aker og har vært aktivt medlem  i Oslo MDG de seneste årene. 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. 
 
Medlem: Juni Berg-Nielsen (14 år), ny 
Juni er Oslo Grønn Ungdom (GU) sin kandidat. Juni har tross sin unge alder allerede 
markert seg som en dyktig og lovende ungdomspolitiker, hun er vararepresentant til 
fylkesstyret til Oslo GU. Til daglig er hun elev på Marienlyst skole.  
 
1. vara Siri Klemetsaune (36 år), ny 
Siri bor på Ensjø og har vært styremedlem i lokallaget på Gamle Oslo i flere perioder, det 
siste året som nestleder, og hun har også vært medlem av nominasjonskomiteen. Hun har 
en Mastergrad I Biomedisin og jobber til daglig som avdelingsingeniør på Statens 
Legemiddelverk. 
 

2. vara: Mikkel Storm Glomstein (38 år), gjenvalg, ny posisjon 
Mikkel var partisekretær i MDG fra 2011 til 2014. Han har vært medlem av partiets 
sentralstyre og vært lokallagsansvarlig i Oslo MDG. Mikkel er styremedlem t i 
St.Hanshaugen. Han har studert idéhistorie og kunsthistorie, i tillegg til regiutdanning. 
Mikkel jobber som manusforfatter og regissør. 
 
3. vara: Mari Heglum (31 år), ny 

Mari har har vært aktivt medlem i Oslo MDG i flere år, hun har sittet i fylkesstyret i to 
perioder og var frivilligkoordinator i valgkampen i 2015. Hun har omfattende 
organisasjonserfaring fra bl.a. UngOrg, Amnesty, Velferdsti. Mari er utdannet statsviter, og 
hennes masteroppgave handlet om “Miljøpartiet de Grønnes vei mot Stortinget”. Hun 
arbeider til daglig i Proba samfunnsanalyse. 
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SAK 9. Hvem vi skal gå til valg med? 

 
Fylkesstyret innstiller til Miljøpartiet de Grønnes årsmøte i Oslo å fatte følgende vedtak: 
 
De Grønne i Oslo er stolte over det grønne gjennomslaget og gode samarbeidet vi har fått 
i byråd sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Men fire år er ikke nok, 
det er fortsatt store ugjorte oppgaver som står igjen. Derfor ønsker vi å fortsette 
byrådsprosjektet for å kunne gjøre Oslo enda grønnere og lede an til å bli verdens første 
nullutslippsby. 
 

Bakgrunn for fylkesstyrets innstilling  
 
 
I 2015 fikk Oslo et nytt byråd utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
Sosialistisk Venstreparti. Byrådsplattformen var basert på bærekraft, rettferdighet og 
fellesskap, og slo fast at klimatiltak ikke er noe som skal gjennomføres et annet sted, til en 
annen tid og av noen andre. I år er Oslo hele Europas miljøhovedstad.  
 
I byråd har De Grønne i Oslo jobbet for at det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg i 
hverdagen, at de som forurenser må betale og at plassen i gatene våre skal fordeles 
rettferdig. Vi er stolte over det grønne gjennomslaget og gode samarbeidet vi har fått i 
byråd sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Men fire år er ikke nok, det 
er fortsatt store ugjorte oppgaver som står igjen 

.  
Her er noe av det vi har fått til: 
 
Klima og luft 

● Vi har fremskyndet forrige byrådets klimamål med 20 år i tråd med Parisavtalen, og 
vedtatt at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby innen 2030. 

● Klimautslippene ble redusert med 8 % fra 2015 til 2016. 
● Vi har innført klimabudsjett for å styre klimapolitikken.  
● Vi har gjennomført en rekke tiltak som gjør at Oslolufta i 2018 for første gang siden 

2001 var under de lovpålagte grenseverdiene også for NO2.  
 
Sykkel 

● Vi har 10-doblet utbyggingstakten på sykkelvei og er i rute til å bygge 60 km i løpet 
av denne bystyreperioden, som en start på arbeidet med å gjøre Oslo til en 
sykkelby. 

● Vi har innført høyeste standard for  vinterdrift på 120 km prioritert veinett, der både 
fortau, sykkelfelt og veien blir brøytet fortløpende. 

● Vi har bidratt til å sette fart på elsykkelmarkedet med tilskuddsordninger til private 
elsykler, elvaresykler og nå til elvaresykler for bedrifter. 

● Vi har etablert omtrent 1800 nye sykkelstativer, og har åpnet et nytt sykkelhotell på 
Oslo S. 

 
 

Sakspapirer Oslo MDG, årsmøte 2019  side 37 av 43  

 



 

 
Kollektiv 

● Vi har gjort det gratis for barn under seks år å reise kollektivt, og økt grensen for 
barnebilletter til 18 år, slik at barnefamilier enklere kan reise kollektivt. 

● Vi har økt driftstilskuddet til kollektivtrafikken åtte ganger mer enn i forrige 
bystyreperiode, som sikrer tusenvis av flere avganger og gjør det lettere å velge 
miljøvennlig. 

● Vi gjennomfører den største oppgraderingen av trikken i nyere tid, med nye 
universelt utformede trikker, og flotte, nye bilfrie gater. 

● Vi har fått Fornebubanen klar til byggestart, og fått fart i planlegging av ny 
T-banetunnel gjennom sentrum, trikk på Ring 2 og til Tonsenhagen, og bane mot 
Ahus. 

● Vi har innført egne eldrebusser i flere bydeler som gjør at eldre enklere kan delta i 
samfunnet, samtidig som vi tester fremtidens kollektivtransport.  

● Vi har fått de første elektriske bussene ut i Oslos gater, og i år kommer 70 nye.  
● Vi har bestemt at Nesoddbåten skal gå på strøm fra og med i år. 

 
Bil 

● Vi har satt en stopper for Oslo kommunes støtte til svære og ulønnsomme 
motorveiprosjekter på E18, E6 og i Groruddalen. (Og venter på at regjeringen tar til 
fornuften).  

● Vi har tredoblet investeringene i gateladere for elbil, og vi har gitt støtte til 
ladeinfrastruktur i borettslag som muliggjorde over 20.000 ladepunkter i 2018.  

● Vi har gjort det dyrere å kjøre fossilbil og gamle lastebiler, slik at det i 2018 var over 
4 millioner færre passeringer gjennom bomringen enn i 2017.  

● Vi har innført beboerparkering, slik at bileiere må betale for plassen de bruker, 
samtidig som det blir mindre attraktivt med fremmedparkering.  

● Vi har frigjort 700 parkeringsplasser i sentrum, og fjernet muligheten for å kjøre 
gjennom sentrum med bil. Slik gir vi gatene tilbake til folk, og skaper økt byliv og 
bedre fremkommelighet for gående og syklister. 

● Vi har økt antall HC-parkeringsplasser i sentrum, og etablert en egen ordning med 
parkeringsplasser for håndverkere som har oppdrag i sentrum. 

● Vi etablerer nå de første plassene dedikert for bildelingsordninger. 
● Vi har innført støtteordninger for elbillading på bedrifter og hjemme hos 

håndverkere. 
 
Byutvikling  

● Det overordnede målet i kommuneplanen er nå at Oslo skal bli en grønn 
nullutslippsby det er godt å leve i. 

● Vi har gjennomført tidenes mest inkluderende prosess rundt ny kommuneplan, slik at 
alle vet om og har kunnet komme med innspill til planen. 

● Vi sikrer nå en byutvikling på innbyggernes, ikke utbyggernes premisser, med mer 
kommunal planlegging av utviklingsområder i dialog med innbyggerne. 

● Vi har fått utarbeidet og vedtatt planer for utvikling av byområder med nye parker, 
bekkeåpninger og gode offentlige torg på Breivoll, Frysja, Furuset, Jordal, Løren, 
Stovner-Rommen, Vollebekk og Økern. 

● Furuset har blitt kommunens forbildeområde (FutureBuilt) for klimavennlig 
byutvikling, med en plan som legger opp til gode byrom, boområder og å styrke 
blågrønn struktur - samt 50% reduksjon av klimagassutslipp. 
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● Vi har lagt til rette for økt boligbygging, noe som har bidratt til å redusere den 
galopperende boligprisveksten og gi flere mulighet til å bo i Oslo. 

● Vi har ferdigbehandlet og vedtatt over 450 nye studentboliger. 
● Vi har startet opp et arbeid for en ny kommunal boligpolitikk hvor kommunen mer 

aktivt legger til rette for at det bygges rimelige boliger over hele byen.   
● Vi har etablert fossilfri drift som standard for kommunale byggeplasser, og 

gjennomfører nå de første helt utslippsfrie anleggsplassene.  
● Vi er i full gang med å ta gatene i sentrum tilbake til fotgjengere, syklister og byliv. 
● Vi har gjort om Fridtjof Nansens plass fra en trafikkert bilvei til et torg med gratis 

sitteplasser 
● Vi bygger i år om tre gater i sentrum til gå- og fotgjengerprioriterte gater. 
● Oppgradering av Storgata til enbilfri paradegate forbeholdt kollektivtrafikk og med 

brede fortau og små torg for byliv er i gang. 
● I år starter oppgradering av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka til en bilfri 

paradegate forbeholdt kollektivtrafikk og med brede fortau og gatetun, og vi 
beholder stoppestedet på Schous plass. 

● Vi har kjøpt og åpnet opp Myntgata 2 i Oslo sentrum for folk flest, og til til 
sommeren blir det en ny park og lekeplass her - midt i sentrum. 

● Vi har etablert Bykuben som senter for byøkologisk innovasjon.  
● Vi har etablert 18 nye blomsterenger på restareal i byen. 
● Vi har gitt støtte til rundt 2500 nye dyrkekasser, støttet 12 drivhus, 5 hønsehus, 19 

kompostbinger og 3 hydroponiske dyrkingssystemer gjennom støtteordningen for 
urbant landbruk. 

● Vi har gjennom skolebehovsplanen satt av midler til en systematisk gjennomgang og 
opprusting av skolegårder. 

 
Naturvern 

● Vi har sagt nei til aktivitetssoner i Oslo-marka og fjernet dem fra kommuneplanen. 
● Vi har vedtatt en helhetlig plan for bevaring av Ekeberg, og startet en prosess med 

staten for å få til et statlig vern av Ekebergsletta. 
● Vi har sagt nei til et boligprosjekt på Eterfabrikken, av hensyn til Østensjø miljøpark. 
● Vi har omregulert lagertomta Treschowsgate 16 på Sagene til skole og nytt 

grøntområde langs Akerselva, og kommunen er i gang med å kjøpe tomta.  
● Vi har omregulert Gyldenløvesgate 15 på Frogner til bydelspark og kommunen er i 

gang med å ekspropriere tomta. 
● Vi har regulert og sikret viktige grøntområder for biologisk mangfold på Berg, 

Lindeberg, Montebello, Skøyen, Tåsen og Voksenkollen.  
● Vi har vedtatt kommunedelplan for Lysakervassdraget, som ivaretar grøntverdiene. 
● Vi har vedtatt en reguleringsplan for øyene som sikrer allmennheten tilgang, og 

ivaretar naturmangfold og de historiske hyttemiljøene.  
● Vi er igang med å forbedre forholdene på øyene - blant annet nytt vann- og 

avløpssystem på Hovedøya, og sikring av gammelt avfall og tilrettelegging med ny 
strand og badeliv på Langøyene. 

● Vi har styrket arbeidet med å restaurere kommuneskogen for å sikre rikere 
naturopplevelse og økt biologisk mangfold, og har siden 2015 gått i gang med å 
omdanne areal tilsvarende 150 fotballbaner fra industriskog til mer naturlig skog. 

● Vi har fredet rovdyrene våre fra lisensjakt i kommuneskogen. 
● Vi har styrket satsingen friluftsliv med mange hundre millioner kroner til 

tilrettelegging på øyene, i parker og der folk bor, og i marka.  
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● Vi har utarbeidet et eget grøntregnskap for Oslo, som måler hvor grønt det er i byen 
slik at vi kan sikre at det grønne Oslo ikke bygges ned.  

● Vi har bestemt at Oslo kommune i løpet av i år skal fase ut bruken av unødvendig 
engangsplast. 

 
Kultur 

● Vi har sikret at offentlige lokaler og arealer gjøres tilgjengelige for kulturaktiviteter 
og tilrettelagt for rimelige lokaler for profesjonelle kunstnere. Kulturlokaler bygges i 
alle nye skolebygg. Vi har satt i gang rehabilitering av aterlierhuset Grunerløkka 
lufthavn, startet arbeidet med å rehabilitere de stengte hallene på Hausmania og 
tilrettelagt Myntgata for profesjonelle kunstnere.  

● Vi har økt støtten til aktørene på det profesjonelle scenekunstfeltet. Black Box 
Teater, Det andre teater, Kloden, Grusomhetens teater samt Vega scene. 

● Vi har støttet opp om det frivillige musikk- og kulturlivet i bydelene. 
● Vi har sørget for etableringen av Vega scene, som et helt nytt kulturbygg i Oslo for 

scenekunst og dokumentarfilm. 
● Vi har arbeidet for realisering bibliotekfilialer i alle bydeler og fått til 10 meråpne 

bibliotek.  
● Vi har arbeidet med en aktiv utsmykningspolitikk for byens parker og offentlige rom, 

og satte i fjor av 52 millioner til dette.  
● Vi har initiert en ny kunstplan for Oslo som blir vedtatt våren 2019.  
● Vi har arbeidet for økt støtte til gratis- og alkoholfrie festivaler og arrangement.  
● Vi har sørget for at Frogner Hovedgård fikk 37 millioner til begynnende restaurering.  
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SAK 10. Handlingsplan for Oslo MDG 2019-2020 

Oslo MDGs hovedprioriteringer  
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo, og i 2019 er handler det om 
å gjøre et så godt valg som mulig. For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende 
og mobiliserende organisasjon. I perioden 2019-2020 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:   
Gjennomføre vår største valgkamp noen gang, og være ærlige og tydelige med velgerne 
Evaluere valgkampen og stake ut en vei videre som legger grunnlaget for et godt 
stortingsvalg i 2021. 
Være et spennende parti å være engasjert i, hvor alle er trygge og utviser god 
rolleforståelse.  
 
1. Valgkamp 
Valglista vedtatt av nominasjonsmøtet valgte kandidatene våre. Valgkampstrategien vedtatt 
av representantskapet fastslår de viktigste prinsippene for fylkeslagets organisering i 
valgkampen. Dette årsmøtet vedtar politikken vår. Samlet gir disse vedtakene rammene for 
hvordan vi skal jobbe i valgkampen.  
 
Innenfor rammene av vedtakene som er gjort i organisasjonen, skal kandidater, tillitsvalgte, 
frivillige og ansatte skape en heidundranes valgkamp som vi ikke har sett maken til. Der 
andre prater, er vi et parti som handler. Det er de fleste fornøyd med, men vi har også fått 
mektige fiender. For å vinne valgkampen må vi derfor ha mer aktivitet enn noen gang. Vi 
må svare bedre for våre valg enn noen gang. Valgkampen vil stå og falle på at alle 
medlemmene i Oslo Miljøpartiet De Grønne stiller opp i lokallagene sine, i fylkeslaget og i 
andre grupper og sprer det glade budskap. 
 
2. Partidemokrati og internkommunikasjon 
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god 
kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.  

1. Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta 
politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som 
har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er 
høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for 
at delegatene er forberedt.  

2. I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, 
bystyregruppa og Oslos stortingsrepresentant.  

3. Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, bydelsfolkevalgte, fylkeslag, 
rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet. 

4. Fylkesstyret skal jobbe for en kultur som skaper trygghet, jobbe for å forebygge 
grenseoverskridende handlinger og håndtere slike tilfeller i tråd med partiets 
retningslinjer.  

5. Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget. 
6. Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.  
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7. Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre 
viktige hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post. 

8. Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en 
god måte i bydelsutvalg og på Rådhuset. 

9. Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får 
mulighet til dette. 

10. Fylkesstyret skal drifte en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å 
kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.  

 
3. Medlemspleie og engasjement 
Også etter valgkampen skal Oslo Miljøpartiet De Grønne sørge for at medlemstilbudet gir 
god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial 
arena for alle medlemmer. Da er det viktig å skape inkluderende arenaer og et godt 
medlemstilbud.  

1. Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. 
Lokallagene oppfordres til å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye 
medlemmer kontaktes, ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer 
både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig ansvar for å kontakte 
og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.  

2. Alle medlemmer, særlig de mest profilerte,  har ansvar for å ta godt imot og 
inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter. Fylkesstyret 
og de mest profilerte medlemmene våre har et særlig ansvar for å ta kontakt med 
og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før.  

3. Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye 
medlemmer. 

4. Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsmøter i lokallagene. 
5. Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo-politikk. 

 
4. Organisasjonsbygging og drift 
Valgkampen er en enorm oppgave for partiet, og vi skal ivareta organisasjonen også når 
den er ferdig. For å ruste organisasjonen for fremtiden er det viktig med ansvarlig drift og 
opprustning av fylkeslaget og lokallagene. 

1. Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare penger i 2020.  
2. Fylkesstyret skal sikre en grundig evaluering av valgkampen, både når det gjelder 

drift av organisasjonen og annet arbeid. 
3. Fylkesstyret skal samle lokallagene etter valget som en del av evalueringen. 

Samlingen skal gi rom for både evaluering og planer for fremtiden.  
4. Fylkesstyret skal følge opp, og lage en samling for nyvalgte bydelsfolkevalgte etter 

valget for å sikre kompetanseoverføring og opplæring. Fylkesstyret skal ta initiativ til 
å etablere nettverk av  bydelsfolkevalgte for erfaringsutveksling og politikk. Nyvalgte 
skal ha tilgang på erfarne partikollegaer i forhandlingsfasen. 

5. Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og 
medlemsmøter. 
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