Sak 4: Slik lager vi Osloprogrammet 2019-2023
Forberedt av: Programkomiteen

Bakgrunn
Programkomiteen til Oslo MDG har i oppdrag å bidra til at partiet får et best mulig program til
lokalvalget i Oslo 2019. For å få til det er vi opptatt av å ha en gjennomsiktig og god
milepælsplan som hele organisasjonen er klar over. Denne saken foreslår en slik milepælsplan
som kan godkjennes av representantskapet
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Fase 1: Åpen debatt og innspill (våren 2018)
Fra januar foreslår vi at partiet diskuterer og skriver innspill til programmet, basert på
eksisterende program og nye problemstillinger i byen vår. I denne saken er det også
programkomiteens oppgave å bidra til en bredest mulig debatt om hva som er god grønn politikk
for byen vår. Programkomiteen vil arrangere debatter og bidra til diskusjon i offentligheten over
ulike tema, og håper også at lokallag og andre vil bidra med sitt.

Fase 2: Høringsperiode (sommer og tidlig høst 2018)
Basert på innspillene i fase 1 lager programkomiteen et ferdig høringsutkast til starten av juli,
som så diskuteres i partiet. Formelle høringsinnspill behandles i partiets ulike organer og
sendes inn til fram til 1. oktober. Programkomiteen vil i denne fasen også jobbe med å
presentere/forklare og fasilitere debatt om programmet i lokallag og andre organer.

Fase 3: Endringsforslag og debatt om endelig forslag (årsskiftet 2018-19)
Endelig programforslag fra programkomiteen sendes ut 1. desember 2018. Basert på erfaringer
fra den nasjonale programmet har programkomiteen i samråd med styret noen forslag for å
gjøre innspurten mer oversiktlig for alle medlemmer:
- Endringsforslag må fremmes av et lokallag/annet organ eller en gruppe på minst 5
medlemmer.
- Frist for endringsforslag til programmet foreslås å settes en uke i forkant av årsmøtet.
- Programkomiteen er redaksjonskomite og sorterer, rydder og foreslår innstilling på
endringsforslag
Det arrangeres egne medlemsmøter hvor man diskuterer og ser på hverandres endringsforslag i
forkant av frist for å levere endringsforslag. Alle endringsforslag bør være tilgjengelig å lese for
alle så fort som mulig etter innsending.

Fase 4: Behandling av program på årsmøtet (mars 2019)
På årsmøtet behandles programmet av alle medlemmer, man voterer og diskuterer innkomne
endringsforslag.

Forslag til vedtak:
Representantskapet tilslutter seg foreslått milepælsplan, mer spesifikt:
- Høringsperiode fra 1. juli til 1. oktober
- Endelig programutkast legges fram 1. desember
- Endringsforslag til årsmøtet bør bare kunne fremmes av lokallag/annet organ tilknyttet
Oslo MDG eller en gruppe på minst 5 medlemmer
- Frist for endringsforslag til programmet før behandling på årsmøtet bør være i forkant
- Programkomiteen er redaksjonskomite i forbindelse med behandling av programmet på
årsmøtet.

