Protokoll
Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai
Tid: 17.30 – 21.00
Sted: Schafteløkken
1 – Konstituering
Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.
Valg av ordstyrer og referent.
Ingrid Ophaug Dahl ble valgt som ordstyrer
Mari Heglum ble vagt som referent.
Maud Von Der Lippe (Oslo Grønn Ungdom) og Dagny Marie Sand Haarberg (Oslo
Grønn Ungdom) ble utnevnt som protokollunderskrivere.
2 – Representantskapets spørretime
Orientering var sendt inn skriftlig fra lokallag, fylkesstyret, GU, GS,
Stortingsgruppa, bystyregruppa og byråder.
INNSENDTE ORIENTERINGER FINNES HER.
Spørsmålsstillere var på forhånd bedt om å forberede sine innlegg foran hver sak.
Varslede orienteringer var: (spørsmålsstiller i parentes)
 Huken pukk & asfaltverk (Grorud MDG)
Bel Batta Torheim fra Grorud MDG orienterte og stilte spørsmål til Hanna Marcussen og
byrådet.
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, svarte på spørsmålene fra Grorud MDG.
Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling, supplerte
Anja Bakken Riise, byrådssekretær for miljø og samferdsel, supplerte.
 Asylmottak på Ila hybelshus (St.Hanshaugen MDG)
Ingunn Emdal fra St.hanshaugen MDG orienterte.
 Veterinærhøyskolen (St.Hanshaugen MDG)
Beate Folkestad Habhab fra bystyregruppa orienterte.
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, orienterte.
 Spørsmål om bystyrets stemmegivning (Karen Frivik)

Karen Frivik fra Sagene MDG stilte spørsmål om retningslinjer for bystyrets stemmegivning.
Harld Nissen, gruppelder for MDG I bystyret, svarte på spørsmålene fra Sagene MDG.
Hans Borgen fra Nordstrand MDG kom med innlegg.
Karen Frivik fra Sagene MDG kom med innlegg
Beate Folkestad Habhab fra bystyregruppa kom med innlegg.
Torkil Vederhus, leder av Oslo MDG, kom med innlegg.
Harald Nissen, gruppeleder for MDG I bystyret, kom med innlegg.
Eva Karal, fra Vestre Aker MDG stilte spørsmål.
Harald Nissen, gruppeleder for MDG I bystyret, svarte på spørsmål fra Eva Karal.
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling kom med innlegg.
Strek ble satt under Hannas innlegg.
 Evaluering/rapport om posisjoner i bystyret (Sagene MDG / Fylkesstyret)
 Adam Tumidajewicz, nestleder i fylkesstyret I Oslo MDG, innledet
 Adam svarte på spørsmålet fra Linda Ingbjør.
 Linda Ingbjør, Gamle Oslo MDG, stilte spørsmål.
 Oslopakke 3 (Lan og Harlad/Daniel Rees / Byrådet)
 Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, innledet.
Andrew Kroglund fra Ullern MDG kom med innlegg.
Bell Batta Torheim fra Grorud MDG stilte spørsmål.
Lan Marie Nguyen Berg, byråd for byutvikling, svarte på spørsmål fra Bell Batta
Torheim.
Torkil Vederhus, leder av Oslo MDG, kom med innlegg.
Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, kom med innlegg.
Harald Nissen, gruppeleder for MDG i bystyret, kom med spørsmål til Lan.
Lan svarte på spørsmål fra Harald.
Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel, stilte spørsmål til Lan.
Lan svarte på spørsmål fra Daniel.
 Fortsatt gratis kjernetid? (Morten Svensson)
 Morten Svensson, Alna MDG, innledet, og stilte spørsmål til bystyregruppa.
 Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, svarte på spørsmål.
 Digitalt verktøy til utbyggingssaker (Marta Eggertsen)
 Marta Eggersen, Nordstrand MDG, innledet.
 Einar Wilhelmsen, Østensjø MDG, kom med en kommentar.
Pause I møtet fra 19.43 til 19.47.

4 – Ekebergsletta: kommende prosess
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, innledet og orienterte.
Det ble åpnet for diskusjon og innspill fra salen.
Einy Langmoen, Nordstrand MDG, kom med innlegg.
Hans Borgen, leder for Nordstrand MDG, kom med innlegg.
Sindre Fjeldstad, Oslo GU, kom med innlegg, og stilte spørsmål til
gruppeleder for bystyregruppa, Harald Nissen.
Tom Rasmussen, leder i St.hanshaugen MDG, kom med innlegg.
Adam Tumidajewicz, Oslo fylkesstyret, kom med innlegg.
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, kom med innlegg.
Harald Nissen svarte på spørsmål fra Sindre Fjeldstad.
3 – Filipstad: kommende prosess (Inkluderer også punkt om Middelthuns
gate 17 (høyhuset på Majorstua)
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, orienterte. Saken om Middelthuns gate
ble strøket.
Det ble åpnet for diskusjon og innspill fra salen.
Linda Ingbjør, Gamle Oslo MDG, kom med innlegg.
Elsa-Britt Enger, Oslo fylkesstyre, kom med innlegg.
Adam Tumidajewicz, Oslo fylkesstyre, kom med innlegg.
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, kom med innlegg.

5- Budsjett Oslo 2017
Torkil Vederhus, leder av Oslo MDG og byrådssekretær for finans, orienterte om
budsjettprosess for 2017.
Det ble åpnet for spørsmål fra salen.
Det var ingen spørsmål.
6 – Groruddalen og AU
Se brev fra lokallagene i groruddalen her – Vedtak om inklusjon av SV og MDG i

BU/AU-arbeidet til AP. Inkluderer spørsmål om godtgjørelse til observatører i AU.
Harald Nissen, gruppeleder for MDG I bystyret, orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål fra salen.
Det var ingen spørsmål.
Det ble ikke fattet noe vedtak I denne saken.
7 – Orientering fra Nominasjonskomitéen
Ved nominasjonskomitéen.Se her for komitéens egen mandat-tekst her.
Inkluderer retningslinjeforslag fra Nordstrand MDG. Redegjøres for av rep. fra
lokallaget.
Kristian Nordmann, leder av nominasjonskomiteen, orienterte.
Det ble åpnet fra spørsmål fra salen.
Det var ingen spørsmål.
Hans Borgen, leder av Nordstrand MDG, redegjorde for retningslinjeforslag fra
Nordstrand MDG.
Hans Borgen presenterte forslag til vedtak fra Nordstrand MDG:
1. For å sikre en jevn kjønnsrepresentasjon anbefaler Oslo MDG at det blant
de fire toppkandidatene er to kvinner og to menn. Videre anbefales det at
det blandt de fire toppkandidatene er minst en ungdom.
2. For å sikre en god behandling av listeforslag ber Oslo MDG om at
nominasjonskomiteen gjennomfører en høringsrunde med et listeforslag der
minst de 10 øverste kandidatene foreslås I numerert rekkefølge. Etter
denne høringsrunden sender komiteen ut sitt enderlige forslag.
Det ble åpnet for debatt om forslagene:
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, kom med innlegg.
Geir Storli Jensen, Grunerløkka MDG og medlem av nominasjonskomiteen,
kom med innlegg.
Det ble satt strek under Geirs innlegg.
Kristoffer-Robin Haug, Bjerke MDG, kom med innlegg.
Endringsforslag fra Kristoffer-Robin Haug:

Forslag 1 skal endres til formuleringen “ at det blandt de fire
toppkandidatene er jevn fordeling mellom kjønn”.
Torkil Vederhus, leder av Oslo MDG, kom med innlegg.
Hans Borgen, leder av Nordstrand MDG, kom med svarreplikk.
Votering I 3 runder:
Runde 1: Votering over endringsforslag fra Kristoffer-Robin Haug til forslag 1 fra
Nordstrand MDG:
Endringsforslag fra Bjerke ble vedtatt
Runde 2: Votering over forslag 1 fra Norstrand MDG:
Forslag 1 ble vedtatt med endringer.
Runde 3: Votering over forslag 2 fra Nordstrand MDG:
13 stemmer for
17 stemmer mot.
Forslag 2 falt.
Vedtak som følger:
For å sikre en jevn kjønnsrepresentasjon anbefaler Oslo MDG at det blant de fire
toppkandidatene er jevn fordeling mellom kjønn. Videre anbefales det at det
blandt de fire toppkandidatene er minst en ungdom.

Møtet ble hevet 21.17.

Protokollunderskrivere har godkjent protokollen.

