Retningslinjer for samarbeid mellom partiorganisasjon og MDG på rådhuset
Intensjon
Dette dokumentet er et forslag til retningslinje for vedtak i representantskapet til Oslo MDG. Retningslinjene er
ment å skissere rammene for interaksjon mellom folkevalgte politikere på fylkesnivå i Oslo og den øvrige
partiorganisasjonen, herunder bydelspolitikere, fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer.
Retningslinjen skal være en pekepinn på hvordan man skal forankre beslutningene til de folkevalgte hos grasrota
i partiet den bredere partistrukturen. Man skal prioritere å lytte til alle involverte stemmer med sikte på smidig og
ubyråkratisk behandling.
Avgrensning:
Dokumentet tar utgangspunkt i partiets bystyregruppe, da forholdet mellom bystyret, samarbeidspartiene og
byrådet er definert i en annen retningslinje (se vedlegget «Saksgangen mellom byrådet og samarbeidspartiene i
bystyret»). http://oslo.mdg.no/wp/files/2016/08/RS4-Sak-3-vedlegg-Samarbeidsrutiner-byr-bys.pdf

Kartlegging av aktører, de ulike organene i Oslo MDG:
Innledende om tillitsvalgte:
Tillitsvalgte er valgt fra medlemsbasen og gitt oppgaver lokalt eller på fylkesnivå med å
drive og bygge partiorganisasjonen, tilrettelegge for politisk aktivitet, forankre politikken
gjennom programarbeid og sikre demokratisk representasjon gjennom nominasjons- og
valgprosesser.
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Oslo fylkeslag -- har en koordinerende rolle gjennom sin tette kontakt med
bystyregruppa og byråder, samt koordinerende og informerende oppgaver overfor
lokallag, komiteer, ressurspersoner og aktive medlemmer.
MDGs lokallag -- er viktige medspillere og berettigede interessenter i lokale saker som
berører dem. De kan spille inn sin politikk gjennom sitt arbeid i lokale komiteer og i BU i
høringsperioden, samt overfor MDGs representant i storfraksjonene når saken når dem.
Videre kan bydelslagene samarbeide med bystyrerepresentantene når saken til slutt
skall vedtas.

Innledende om folkevalgte:
De folkevalgte er valgt personlig, og representerer først og fremst velgerne og Oslos
innbyggere. De er gitt tillti til å styre ut ifra sin kapasitet og overbevisning, men må
imidlertid ta hensyn til en rekke føringer. Partiets arbeidsprogram og prinsipprogram,
byrådets plattform eller resolusjoner og presederende vedtak danner hovedgrunnlaget
for beslutningene til de folkevalgte. I tillegg kommer føringer fra landsmøtet i MDG,
årsmøtet i Oslo MDG og representantskapet i Oslo MDG. Disse kan supplere og endre
partiets politikk.
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MDGs bystyregruppe -- har et stort ansvar i å holde seg orientert om sakene i sine
respektive fagområder, samt søke råd hos berørte og lytte til innspill fra bydelene. I
arbeidet i fraksjonene* og i gruppemøtet må det være høy bevissthet om å trekke inn
lokalpolitikere, partiets ressurspersoner og aktive som følger de enkelte sakene.
MDGs byrådsmedlemmer -- er i likhet med bystyrerepresentanter valgt av folket. Den
tilliten de dermed er gitt må hele tiden veies opp mot partiet ønsker og vedtatte politikk i
løpende politisk arbeid. Siden fagbyrådene er inne i sakene på et tidlig tidspunkt, må de
i større saker sikre innspill fra lokallag/fylkesstyre før det sendes på høring.

Retningslinje for samarbeid mellom partiorganisasjon og MDG på rådhuset

side 1

Samråd, lokallag
/ lokalpolitikere/
andre aktive

Epost til
byrådssekretærer

MDGs Bydelspolitikere
Både BU-representanter og komitémedlemmene har i utgangspunktet velgernes tillit,
men må forholde seg til lokalt politisk program og samarbeidsavtaler. De har videre et
ansvar for å kommunisere ut til det lokale styret og andre aktive og berørte. De har også
mulighet til å rådføre seg med våre folk på rådhuset, men må passe på å gjøre dette i
tide og i de faser i saksgangen der påvirkningsmulighetene er størst*.

Ansatte:
Byrådssekretærene er åpne for innspill som det er ønskelig at aktuelle byråd tar hensyn
til. Innsendere må vurdere om dette kan få mer vekt ved å fremmes gjennom lokallag,
evt. repskap eller løftes fram i diskusjonsfora.
Bystyregruppas sekretær og rådgivere
Gruppesekretæreren har rutiner for å varsle bydeler som blir berørt av byutviklingssaker
som er til behandling. Lokallag kan kontakte gruppesekretæren og rådgiverne for å be
om råd om saksgang og påvirkningsmuligheter
Fylkeslagets sekretær og kommunikasjonsrådgiver
Disse kan konsulteres for råd om organisasjon og hvem som er rette folk å kontakte.

Eksisterende møteplasser:
Repskapvedtak
har stor tyngde
mellom
årsmøtene
→
Repskapmøter tar
opp større saker

Lokallagslederne
må dernest holde
sine lokallag
orientert.
Årsmøtet har
mest makt.

Representantskapsmøter
Formål: Hovedfunksjonen er å være et organisatorisk og politisk ledd som kan avgjøre
viktige saker mellom to årsmøter. Likevel, angående saker som er til aktiv behandling i
byrådet og bystyret, må det forutsettes at våre folkevalgte og byråd handler utifra den
aktuelle partipolitikk. Repskapvedtak bør ikke binde opp saker som er under behandling.
Møtet sikrer Miljøpartiet De Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati.
Møtet er åpent for alle medlemmer i Oslo. Hvert lokallag er representert med stemmerett
basert på medlemsantall. Bystyregruppa, byråd, fylkesstyre, GU, GS og fylkets
stortingsrepresentanter møter også med stemmerett.
Lokallagsledermøter
Formål: informasjons- og idéutveksling, rådføring og dyktiggjøring innen utvalgte politiske
tema. Fylkesstyret inviterer byråder til å delta og ta opp et aktuelt tema. Her er en god
mulighet til å utveksle meninger og søke løsninger.
Oslos årsmøte
formål: Oslo MDGs øverste organ, vedtar program, behandler vedtekter, velger
tillitsvalgte og legger overordnede føringer for organisatorisk og politisk arbeid gjennom
handlingsplaner og andre saker (som resolusjoner) .
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Eksisterende kommunikasjonskanaler og formelle
påvirkningskanaler gjennom saksgang*.
Berørt lokallag
varsles for
konsultasjon

Varsling til berørte bydeler
Bystyregruppas sekretær sender ut varsel til lokallagsleder og lokalpolitikere som er
berørte av byutviklingssaker som skal opp i komitéen. Dette gjelder byutviklingssaker.
Her har lokallag mulighet til å påvirke gjennom kontakt med:
1.

Bystyregruppas ukentlige gruppemøter der politikken vi fører i bystyret
samordnes. Lokallag kan her inviteres i tilfeller der viktige lokale saker skal
behandles. Det påhviler sekretariatet et særlig ansvar å orientere og innkalle
lokallag i slike tilfeller.

2.

Til hver av bystyrets fem komiteer har MDG en representant som er ansvarlig
for MDGs arbeid med sakene i komiteen i samarbeid med sekretariatet.
Representanten deltar i storfraksjonen for hver komite sammen med AP og SV,
og tar opp saker innenfor komiteens ansvarsområde her. Storfraksjonene
avgjør de fleste saker før byrådet sender saken til bystyret. Det er på dette
punktet muligheten for å påvirke er størst. Det er representantenes og
sekretariatets ansvar å rådføre seg med partiorganisasjonen og berørte lokallag
om viktige saker. Fraksjonene* kan utvides med partifolk fra berørt lokallag
dersom saken spesielt berører bydelen.

Medvirkning
gjennom
deltagelse på
gruppemøte
Påvirke gjennom
kontakt med
partiets
komitémedl.
Påvirke gjennom
deltagelse i
fraksjonene

Orientering / beslutningspåvirkning fra lokalpolitikere til byråd / bystyregruppe

Varsle om
standpunkt eller
dissens i
bydelshøring
Resolusjoner

Dersom bydelspolitikere opplever å bli nedstemt i høringsrunder eller frykter at deres
hørinssvar vil drukne i saksgangen, må relevant byråd / bystyrerepresentant varsles om
MDGs standpunkt eller dissens i høringssvaret. Her er det også mulig å varsle byråder
fra andre partier, gitt at vi vet de er enige.
Bydelspolitikere bør, der det er mulig, bringe viktige saker fram på årsmøtet og søke
oppslutning om dem gjennom resolusjonsforslag. Disse kan få mer vekt dersom de først
er vedtatt på lokallagets årsmøte.

Noen ord om forankring
For at et endelig vedtak skal være godt forankret, må det være i samsvar med partiprogram, samarbeidsavtaler
eller vedtak fra årsmøter. Videre vil forankringsverdien bli høyere om berørte parter blir tatt med på råd tidligst
mulig i prosessen. Bydelslag og -politikere må varsles og tas med på råd.
Noen ord om timing, frister og hastesaker
Høringsfrister setter strenge rammer for lokal påvirkning. Høringer ute i bydelene, med komitébehandling og
BU-vedtak, vil i ulik grad fremme grønn politikk etter hvor stor MDG-representasjonen er. Liten representasjon
kan ofte kompenseres ved å være ekstra godt forberedt til komite- og BU-møter.
Merk: Det er få som er tidlig ute for å påvirke en sak, og disse har større sjans for å få gjennomslag enn de
mange som er seint ute.

* om fraksjonenes arbeid, se vedlegg: tidslinje over hvordan saker behandles og når man kan påvirke.
https://drive.google.com/file/d/0B8Bwdfm37AyidmdiMmVILWVzOWs/view?usp=sharing
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