Til styret i Oslo MDG og Oslo representantskap

Om observatører i bydelenes Arbeidsutvalg (AU)
Miljøpartiet De Grønne er et parti i posisjon i Oslo, men for oss som er folkevalgte i
Groruddalen oppleves det ikke slik.
Som kjent fikk Arbeiderpartiet rent flertall ved valget i alle de fire Groruddalsbydelene (med
unntak av Bjerke, der de inngikk et samarbeid med Rødt). Arbeiderpartiet bruke sitt flertall i
Groruddalen til å gi seg selv alle lederposisjoner i de fire bydelene Stovner, Grorud og Alna,
og flertall i både arbeidsutvalg og komiteer. Ingen av partiene Arbeiderpartiet samarbeider
med i byråd fikk fast plass i de lokale arbeidsutvalgene (AU) eller andre posisjoner av
betydning. I bydelene Bjerke og Grorud valgte Arbeiderpartiet å gi Rødt en fast plass i
Arbeidsutvalget (AU), samtidig som Arbeiderpartiet valgte å holde sine
byrådssamarbeidspartnere SV og MDG utenfor alle posisjoner og AU.
Arbeidsutvalget (AU) har plass til fem medlemmer og ved konstitueringen av BU-ene valgte
AP å ta tre av disse plassene til seg selv for å sikre eget flertall. I Bjerke valgte MDG å ikke
samarbeide videre med AP bl.a. på grunn av manglende representasjon i AU.
Det er altså slik i dag at ikke alle innvalgte partier er representert med et fast medlem i
bydelenes AU. For å bøte på dette er det en ordning der BU oppnevner «politiske
observatører» fra de andre partiene som ikke får fast plass i Arbeidsutvalget (AU).
Det presiseres her at alle folkevalgte møter er åpne for publikum, og at hvilken som helst
borger i prinsippet kan observere et politisk møte og hvilken som helst innbygger i den
enkelte bydel kan ta ordet og si sin mening i åpen halvtime. Oppnevnelsen av observatører
blir derfor en slags kvasiordning som gir øvrige folkevalgte ”rett” til å observere AU-møtet,
med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dette praktiseres noe ulikt i de 15 bydelene.
Forskjellen mellom en politisk oppnevnt observatør og innbyggere er at ved lukking av møter
vil den politiske oppnevnte observatøren i de fleste tilfeller kunne bli sittende i møtet, skulle
vi gjerne tro, men nei her er praksis bydelene i mellom svært ulik. Den strengeste praksisen er
nok i Bydel Bjerke der også de folkevalgte observatørene blir kastet på gangen ved lukking av
folkevalgte møter og der det heller ikke er vanlig å protokollføre observatørens deltakelse og
innspill i møtene (!). Med andre ord, en ganske ubrukelig ordning.
Det er praksis i de fleste bydeler at politiske observatører i AU får betalt møtegodtgjørelse i
likhet med faste medlemmer. Det skulle da bare mangle. Men i Groruddalsbydelene Alna,
Bjerke, Grorud og Stovner som styres av Arbeiderpartiet får heller ikke observatørene noe
møtegodtgjørelse for de møtene de er oppnevnt av BU til å delta i.
Det oppleves dypt urimelig at oppnevnte observatører i enkelte bydeler ikke får godtgjørelse
for deltakelse i folkevalgte organer de er oppnevnt til, mens i de fleste andre bydeler i Oslo er
dette en selvfølge. Dette skaper et A og B lag av folkevalgte i Oslo og gjør at flere
observatører velger å ikke prioritere disse møtene.
At ikke alle valgte partier er skikkelig representert i alle folkevalgte organer der viktige
beslutninger tas er både uheldig og svært udemokratisk. Spesielt problematisk er det når saker

som forslås i komiteene eller BU vises til AU og der AU bestemmer at saker fra andre partier
ikke skal realitetsbehandles slik det finnes eksempler på fra bl.a. Grorud.
Vi vil med dette be Oslo MDG om å ta initiativ overfor Arbeiderpartiet og bystyret for å få
ryddet opp i dette snarest, slik at alle partier vil være skikkelig representert i AU, på samme
måte som MDG har bidratt til at alle partier er representert i Bystyrets forretningsutvalg.
Vi er kjent med at nytt bydelsreglement skal behandles til høsten, men ønsker uansett at inntil
et nytt og forhåpentligvis bedre reglement er på plass, at MDG tar en alvorsprat med AP om
disse forhold, og ber dem vise større samarbeidsvilje overfor deres samarbeidspartier ute i
bydelene og som sikrer MDGs stemme i AU.
Byrådserklæringens og Arbeiderpartiets mantra om styrking av lokaldemokratiet bør vise seg
i praksis ute i bydelene og ikke kun ved opphøyelse av egne titler mv. Om AP sentralt virkelig
står ved byregjeringserklæringen om styrking av lokaldemokratiet, og som vitterlig styrkes
når også mindretallet får en fullverdig stemme, burde det også være flertall i bystyret for å
sikre alle partier i alle byens bydelsutvalg en plass i AU. Et absolutt minstekrav bør være at
alle folkevalgte skal ha lik godtgjørelse for sin innsats.
Vi mener at det haster og at MDG-sentralt i Oslo nå bør stille opp for sine folkevalgte ute i
bydelene. Ved revidering av bydelsreglementet bør alle innvalgte partier sikres lik behandling
og en fullverdig plass i AU.
Inntil dette er på plass vil vi på det sterkeste oppfordre ledelsen i Oslo MDG og den politiske
ledelsen i Rådhuset til å ta et initiativ overfor motpart Arbeiderpartiet med følgende krav om:
a. lik praksis for observatører i alle bydeler.
b. at alle folkevalgte skal ha møtegodtgjørelse for sin deltakelse i politiske organ de er
blitt oppnevnt til.
c. å legge til rette for at alle byrådssamarbeidspartienes stemmer sikres med en fullverdig
plass i de lokale Arbeidsutvalgene (AU).
d. å sikre observatørenes rett til å delta i lukkede møter i AU.
e. at observatørenes deltakelse og innspill i AU-møtene protokollføres.
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