Sak 6: RESOLUSJONER
Oslostyret nedsatte en resolusjonskomité bestående av Harald Nissen, Einy Langmoen og
Torkil Vederhus i forkant av årsmøtet.
Resolusjonskomitéens oppgave har vært å samle sammen resolusjonene, foreslå hvilke
resolusjoner som skal behandles og saksgang for behandling på årsmøtet.
Komiteen har lagt vekt på følgende kriterier ved utvelgelsen:
- Aktuelle Oslosaker
- Saker av nasjonal betydning
- Innspill til ny politikk for MDG
- Fordeling på ulike saksområder
Saksgang for resolusjoner
Frist for innsending av resolusjoner har vært satt til 3 uker før årsmøtet. Alle innsendte
resolusjoner er vedlagt sakspapirene, samt forslag til hvilke som skal behandles.
Fram til årsmøtestart kan medlemmer foreslå endringer av resolusjonstekstene, antall
resolusjoner, og hvilke som skal behandles.
Komiteen mener det er viktig å sørge for at alle resolusjoner får en god behandling. Det gir en
begrensning i antall resolusjoner vi kan diskutere på møtet. Komiteen har innstilt på at det skal
behandles 7 resolusjoner. De som ikke taes opp på årsmøtet blir oversendt til fylkesstyret for
videre oppfølging og vurdering. Der revolusjonskomiteen mener det er relevant har vi innstilt på
at resolusjonene sendes til videre debatt på Landsmøtet.
Ikke alle resolusjoner som foreslås behandlet er ferdig redigert. Komiteen vil ettersende
omredigerte forslag.
Komiteen har samordnet noen av resolusjonene som dekker beslektede områder. Dette kan
leses ut av overskriftene.
På årsmøtet
-

10.45-11.15 Tidspunkt for antall og hvilke resolusjoner som skal behandles.
12.00 Lunsj: Frist for endringsforslag til resolusjoner.
12.45 Etter lunsj: Endringsforslag og komiteens endelige innstilling gjøres tilgjengelig for
delegatene.
14.45 Debatt og votering om resolusjoner (90 min debatt + votering)
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Følgende resolusjoner foreslås behandlet på
årsmøtet
1) Sykkelskole i storbyer
fra Oslo Grønn Ungdom
Innstilling: Behandles, oversendes landsmøtet hvis vedtatt
2) Lovpålagte fritidsklubber fra S
 øndre Nordstrand MDG
Innstilling: Behandles, oversendes landsmøtet hvis vedtatt
3) Seksualundervisning for gutter bør styrkes fra Eivind Trædal
Innstilling: Behandles, oversendes landsmøtet hvis vedtatt
4) Vern Akerselva miljøpark fra Sagene MDG
Innstilling: Behandles
5) Kontantstøtta er grønn politikk for alle! fra Adam Tumidajewicz
Innstilling: Behandles
6) Oslo som internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensning fra Anna Kvam,
Rebekkka Skaar, Sirin Stav og Arne Olav Haabeth
Innstilling: Behandles, ivaretar også resolusjon 8 om gummigranulat
7) Småhusplanen og lokal byutvikling fra resolusjonskomiteen
Omforent forslag basert på resolusjoner innsendt fra Ullern, Nordstrand MDG om Holtet og
Margaretha Isaksen
Innstilling: Behandles

Følgende resolusjoner er ivaretatt i de innstilte
8) Finne alternativer til gummigranulat på lekeplasser, skoler og barnehager fra Rebekka Skaar
Ivaretas av resolusjon 6
9) Byutvikling fra Ullern MDG
10) Revidering av Småhusplanen fra Margaretha Isaksen
11) Gjenreis Holtet som attraktivt lokalsenter fra Nordstrand MDG
Ivaretas av resolusjon 7
Følgende resolusjoner foreslås oversendt fylkesstyret for videre oppfølging
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12) Bedre byrom på Grønland fra G
 amle Oslo MDG
13) Ny bruk av stålverkshallene på Ensjø fra Gamle Oslo MDG
14) Flytt Tøyen togstasjon til Ensjø fra Gamle Oslo MDG
15) Færre busser gjennom Strømsveien og Schweigaardsgate fra Gamle Oslo MDG
16) Brynsbakken i tunnel fra Gamle Oslo MDG
17) Trondheimsveien - Fra motorvei til miljøgate fra Grorud MDG
18) Stenge Huken pukkverk 31.12.2018 fra Grorud MDG
19) Tiltak for bedre personvern for barn og unge fra Oslo Grønn Ungdom
20) Det offentlige rom, et pusterom fra Børge Roum
21) Oslo kommune bør finansiere KFUM Arena på Ekeberg fra Nordstrand MDG
22) Gi oss park i Eilert Sundts gate/Schives gate! fra Frogner MDG
23) Gi oss nye planer for sykkelvei på Bygdøy! fra Frogner MDG
24) Stopp miljø-bløffen “mobilitetshus Frogner” fra Frogner MDG
25) Oslo – Europas hovedstad for deling og samarbeid fra Børge Roum
26) Blokkuavhengig parti fra V
 estre Aker
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Resolusjon 1 Sykkelskole i storbyer fra Oslo Grønn Ungdom
Bakgrunn
I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel. Sykkelopplæringen består
gjerne av én time med teori om trafikk og en sykkelprøve. Ofte er det ingen opplæring i verken
hvordan man skal håndtere sykkelen eller hvordan man skal ferdes i trafikken.
Sykkelsatsing er en kjernesak for De Grønne. Saken er spesielt aktuell i Oslo hvor vi nå skaper
tidenes sykkelsatsning, og det er et mål i seg selv å iverksette den samme satsningen i andre
store byer i landet. Da er det også behov for økt sykkelglede og mer kunnskap om
trafikksikkerhet blant storby-innbyggerne. Derfor burde man legge ned en ekstra innsats for at
alle barn og unge i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger får en god sykkelopplæring. En
etablert sykkelskole med et godt utarbeidet undervisningsopplegg for klasser i grunnskolen
disse byene kan lære unge hvordan man ferdes i trafikken på sykkel.
Argumenter for
De grønne har et mål om å øke andel reiser med sykkel, særlig i storbyene. I dag finnes det
kompetansemål i skolen som går på å lære unge hvordan de skal oppføre seg i trafikk, men
kvaliteten i sykkelopplæringen varierer svært mye avhengig av hvilken skole man går på. For
mange unge er sykkelopplæringen ikke god nok til at elevene lærer å ferdes i trafikken. Å
oppfordre unge til å velge sykkel er en god strategi for å øke sykkelandelen på lang sikt,
ettersom unge syklister gjerne forblir syklister lenge. Dersom vi kan få flere unge til å føle seg
tryggere på sykkel i trafikken, vil terskelen for at de selv begynner å sykle jevnlig, bli mye
lavere. En sykkelopplæring som er grundig og god, og som gjør unge klare og vant til å ferdes i
trafikken på sykkel vil kunne senke denne terskelen.
Hovedfordelen ved å etablere en sykkelskole er at undervisningsopplegget ikke lenger
avhenger av skolen og lærere, men vil være lik for alle elever. Da vil det være mye enklere å
sikre at sykkelopplæringen gir elevene en mestringsfølelse av å ferdes på sykkel, i stedet for å
skremme dem bort. I dag har undervisningen ofte mye fokus på å informere om hvorfor trafikk er
farlig, men gir ikke nødvendigvis elevene verktøyene til å ferdes trygt som myk trafikant. En
sykkelskole vil kunne sørge for at alle elever i grunnskolen opplever sykkelglede og
trafikksikkerhet som vil vare livet ut.
Argumenter mot
Å starte opp en sykkelskole vil naturligvis kreve ressurser. Skolen må både planlegges og
bygges, retningslinjer og undervisningsopplegg må utarbeides og gode, pedagogiske lærere må
ansettes og læres opp. Dette vil selvfølgelig også kreve betydelige økonomiske ressurser, men
straks skolene er etablert vil de årlige kostnadene minke betraktelig. Dessuten er det viktig å
reflektere over hvilken del av undervisningen som skal falle til fordel for sykkelundervisningen.
Konklusjon
Storbykommunene må sørge for at satsingen på sykkel er til fordel for alle. Da må vi også sørge
for at unge mennesker lærer å mestre sykkel, og det sikres best ved å sørge for at
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sykkelopplæring utføres grundig som en del av allmennutdanningen. Derfor bør storbyene Oslo,
Bergen, Stavanger og Trondheim etablere egne sykkelskoler for grunnskolen.
Forslag til tiltak
● Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommune skal etablere egne sykkelskoler i
kommunen.
● Kommunene skal utrede et undervisningsopplegg for sykkelopplæringen. Dersom flere
av kommunene går inn for en sykkelskole kan disse samarbeide om opplegget.
● Sykkelskolene skal ha som overordnet mål å gjøre unge tryggere på hvordan ferdes i
trafikken, samt fremme sykkelglede. Opplegget skal sørge for at unge går ut av skolen
med kjennskap til trafikkregler og evnen til å ferdes trygt i trafikken.
● Sykkelskolen skal være en obligatorisk del av undervisningen i grunnskolen i storbyene.
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Resolusjon 2: Lovpålagte fritidsklubber fra Lars Thomte
I Oslo får fritidsklubbene midlene sine gjennom bydelenes budsjetter. De kan også søke ekstra støtte gjennom å søke om
midler gjennom ulike støtteordninger. Jeg har dessverre ikke kompetanse på dette og vet ikke hva det koster å drifte en
fritidsklubb. Det kommer jo an på åpningstider, størrelse, antall ansatte, utstyr etc., men dette bør være en forholdsvis
smal sak å finne ut av.
I en bydel med høye utgifter til barnevernstjenester må vi ha en mye større satsing på barn og ungdommer for å sørge
for at det går bra med dem fra starten, ikke bruke massevis av midler på å hjelpe dem, når ting har gått galt.. Forskning
peker på at fritidsklubber er en god investering.
Litt mer bakgrunnsmateriale fra egen bydel:
I bydel Søndre Nordstrand har vi hatt en negativ utvikling i ungdomsmiljøene over lengre tid, vi har høyest drop out-rate
fra vgs i hele Oslo, og ungdomskoleelevene scorer godt under Oslo-gjennomsnittet på nasjonale prøver. Nye elever i 8.
klasse som scorer på de to laveste mestringsnivåer er omtrent 20% høyere enn i Oslo. Dette gjelder både i regning, norsk
og engelsk, og har har vært slik i en lengre periode (ref. FAU på Holmlia skole).
Bydelen opplever utbredt salg av narkotika rundt skoler, grøntområder og senterne og opplevde i oktober et drapsforsøk
relatert til narkotikaomsetning, der en ung mann ble skutt i hodet midt i et boligfelt på Åsbråten. Disse kriminelle
miljøene rekrutterer ungdommer helt ned i 14-års alderen blant ungdom som ikke har noe bedre å ta seg til enn å
"henge" rundt skolene i bydelen. Sist sommer ble 90 personer pågrepet i en storaksjon i Oslo øst.
Tatt i betraktning at 25% av barna i bydelen lever i lavinntektsfamilier som ikke har råd til at barna deltar i organiserte
medlemsaktiviteter som koster penger, vet vi at flere barn må slutte på fotball, korps etc. I et likestillingsperspektiv ser vi
at det er jentene som må slutte først, hvis foreldre må velge mellom hvilke barn som skal få fortsette på fritidsaktiviteter.
Per i dag er fritidsklubben BUSH åpen kun fram til kl 16 mandag til torsdag og har kveldsåpent for ungdommer kun på
fredager (19-23), utover dette er det aktiviteter kun for barn opp til og med 7. klasse. Ideelt burde klubben være åpen
hver dag på kveldstid. Den andre fritidsklubben i bydelen, Lerdal fritidsklubb (aka Låven, Oslos eldste fritidsklubb,
forøvrig) har kveldsåpent to kvelder i uka. Etter skyteepisoden i høst var det forresten BUSH som tok jobben med å
arrangere dialogmøte mellom barn, ungdom, foreldre og politiet.
Det fantes tidligere flere fritidsklubber i bydel Søndre Nordstrand. Men Hallis, som ble drevet med stor suksess på
Hallagerbakken i mange år, ble lagt ned pga økonomiske nedskjæringer i 2004 uten at noen alternativer ble tilbudt
ungdommene. Nedskjæringen sammenfaller med oppblomstringen av gjengmiljøet på Holmlia. Det finnes et utall
liknende saker i Norge.
Forslag til vedtak:
Å gjøre fritidsklubber til en lovpålagt tjeneste kan gjøre at det blir lettere å tenke langsiktig i det forebyggende arbeidet
for barn og ungdommer. Det gir også et klart signal til våre unge om at vi ser dem og prioriterer dem. Derfor vil
Miljøpartiet De Grønne at det skal utredes hvordan man kan få på plass endringer som gjør fritidsklubber til en lovpålagt
oppgave for kommunene.

Resolusjon 3: Seksualundervisning for gutter bør styrkes fra Eivind Trædal
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#metoo har satt fokus på ukultur i brede lag av samfunnet, i arbeidsliv, kulturliv, media, politikk
og mange andre arenaer. Kampen mot seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet
og overgrep handler om mer enn lover og regler. Det handler om hva slags holdninger vi har.
For å forebygge dette, trengs enda sterkere innsats for å lære unge mennesker om
grensesetting.
Ungdommens bystyremøte har formidlet at seksualundervisningen ikke er god nok. Derfor er
det bra at byrådet har vedtatt å styrke seksualundervisningen, med særlig vekt på
grensesetting. Grensesetting handler både om å forstå andres og egne grenser, men å
oppsummere dette som "grensesetting" impliserer først og fremst at det er ditt ansvar å sette
grenser, og ikke andres ansvar å respektere dem.
Seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep rammer mennesker av
alle kjønn. Allikevel er det en klar overvekt av menn blant de som tråkker over grensen, både i
historiene fra #metoo, og i statistikken. Rapporten Ungvold 2015 viser for eksempel at unge
kvinner er langt mer utsatt for seksuelle krenkelser enn menn, og at det i hovedsak er gutter og
menn som utfører krenkelsene. Blant jenter hadde 29 prosent opplevd minst en form for
seksuell krenkelse, mens tallet for gutter var syv prosent. 97 % av jenters uønskede seksuelle
hendelser ble gjort av menn eller gutter, mens omtrent halvparten av hendelsene for gutter ble
gjort av jenter eller kvinner, og resten av menn eller gutter.
Det er tydelig at seksuell trakassering og grensesetting er et problem som krever større innsats
overfor menn. Derfor mener Miljøpartiet De Grønne i Oslo at styrkingen av
seksualundervisningen bør legge særlig vekt på å styrke undervisningen av gutter, basert på en
bredere forståelse av seksuell grensesetting.
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Resolusjon 4: Vern Akerselva miljøpark fra Sagene mdg
Bakgrunn
Akerselva er en naturarv som renner gjennom hovedstaden fra Maridalen til fjorden, gjennom
noen av de tettest befolkede bydelene i hovedstaden; Nordre Aker, Sagene, Grunerløkka og
Gamle Oslo. Parkene og grøntdragene langs elva, biomangfold og muligheter for rekreasjon er
verdier som betyr mye for Oslofolks trivsel og helse. Både mennesker, fisker og fugler nyter
godt av den kraftig forbedra vannkvaliteten. De historiske industribyggene langs elva
representerer også en viktig kulturarv og er en del av identiteten for de som har vokst opp i
Oslo, og for kommende generasjoner. Alt dette er eksempler på viktige verdier som må vernes
og tas vare på. Og kommunedelplan for Akerselva miljøpark har som mål gjøre nettopp dette,
men trues stadig av nedbygging og privatisering. Det langsiktige vernet av Akerselva miljøpark
må derfor styrkes. Et landskapsvern vil kunne ivareta byens viktigste blågrønne lunge på en
bedre måte.
Forslag
Akerselva miljøpark er under vedvarende press fra stadig nye enkeltreguleringer. Oslo MDG
mener at vernebetingelsene for byens viktigste blågrønne lunge - Akerselva miljøpark - må
styrkes. Kommunedelplanen er gammel og bestemmelsene må derfor oppdateres og skjerpes
for å sikre et strekere og reelt vern, for eksempel gjennom en byggegrense. Videre vil Oslo
MDG jobbe for at Oslo kommune tar initiativ til å endre vernestatusen til landskapsvernområde.
Dette vil styrke muligheten for å ivareta naturverdier og kvaliteter i et viktig rekreasjonsområde
med et godt bevart bygningsmiljø som forteller om norsk industrihistorie.
Oslo MDG vil:
● At føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommuneplanens
arealdel når denne revideres. Kommunedelplanen er gammel og bestemmelsene bør derfor
oppdateres og skjerpes for å sikre et strekere og reelt vern, for eksempel gjennom en
byggegrense.
● Jobbe for at Oslo kommune tar initiativ til å endre vernestatusen til landskapsvernområde.
https://www.vartoslo.no/vernet-av-akerselva-miljopark-ma-styrkes-mener-sagene-politikere-de-t
ok-seg-en-padletur-i-elva/

Resolusjon 5: Kontantstøtta er grønn politikk for alle! Fra Adam
Tumidajewicz
Kontantstøtten er under angrep, og slagmarken er vår hovedstad. Leder av Oslo FrP
ble nylig slått opp i VG med en overskrift som erklærer et prøveprosjekt som starten på
å få vraket kontantstøtta. Prosjektet skal finne sted i Oslo og støttes angivelig av
byrådet vårt. MDG Oslo kan nå bli dratt med inn i dette.
Kontantstøtta er bestridt også i MDG. Årsmøtet i Oslo stemte for å opprettholde et
strykningsforslag om kontantstøtta til landsmøtet i fjor. Flere gjentok snakkepunkter
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liksom FrP over og nevnte at partiets eget integreringsutvalg anbefalte en vraking. Men
politikken ble stående i vårt nasjonale program.
Partiets medlemmer og velgere ønsker at vi skal kjempe for kontantstøtte. Ved å bli
med på forslaget om prøveordning kan Oslo MDG ende opp med å motarbeide vår
egen stortingspolitikk. At integreringsutvalget anbefalte skroting teller for lite - samme
utvalg anbefalte et nikabforbud, som vårt fylkeslag aktivt forhindret. Ulike modeller for
ordningen kan diskuteres, men MDG ønsker primært kontantstøtte fordi den har
egenverdi. Det er prinsippet som er under angrep. Derfor er det også viktig å markere
motstand mot et innledende prøveprosjekt.
Det er viktig med integrering, arbeidslivspolitikk og likestilling. Men særlig viktig er det å
sette vår egen grønne dagsorden på hvorfor vi ønsker å bevare denne ordningen. Det
er ikke gitt at vi bringer likestilling og integrering inn i de samfunnslag som trenger det
mest ved å fjerne en enkelt støtteording. Det som er sikkert, er at noen må tale barnas
sak i dette spørsmålet!
Kontantstøtte er en god idé som underkjennes av feil årsaker. Ved å vedgi at ordningen
handler om integrering tillater vi innvandringsfiendtlige partier å sette dagsorden. Å
fjerne kontantstøtten er hverken integreringspolitikk eller feministisk politikk. Dette er
politikk som omhandler langt viktigere ting, nemlig livskvalitet, valgfrihet og fritid – for
alle!
Oslo MDG motsetter seg å være med å bygge ned kontantstøtteordningen. Det
kan stride med programmet vi vedtok på landsmøtet i 2017 som skal stå seg til
2021. Minst like lenge skal også kontantstøtten bestå.

Resolusjon 6: Oslo som internasjonal foregangsby i kampen mot
plastforurensning fra Anna Kvam, Rebekka Skaar, Sirin Stav, Arne
Haabeth
Begrunnelse
Plastprodukter er en av vår tids største miljøproblemer. En rapport fra World Economic Forum
anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Dette er forventet å dobles innen
2030 og firedobles innen 2050. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i
havet innen 2050. Den marine forsøplingen har utviklet seg til et stort problem over hele verden,
også i Norge, Nord-Europa og Arktis.
Når plasten brytes ned, bidrar den til et nytt problem: Spredning av mikroplast. Dette betyr at de
største plastmengdene i havet ennå ikke er brutt ned til mikroplast. Vi kan dermed forvente at
problemet med små plastpartikler som havner i næringskjeden, er sterkt økende.
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Det er ingen tvil om at vi trenger internasjonalt samarbeid for å løse plastproblemet. Norge har
gått i front for å etablere en global nullvisjon for plastforsøpling. Men det er ikke nok å jobbe
internasjonalt. Som klimaproblemet krever plastproblemet handling her og nå.
Det gjøres for lite for å begrense plastforurensningen nasjonalt. Oslo bør gå foran og vise vei for
andre byer og land i verden selv om regjeringen svikter. Med De Grønne i byråd gjøres det
allerede mye for å begrense plastforurensningen, men som Europas miljøhovedstad må vi ha
enda større ambisjoner: Oslo skal være en internasjonal foregangsby i kampen mot
plastforurensning.
Oslo Miljøpartiet De Grønne vil:
1. Øke støtten til lokale frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av marint
søppel, for eksempel strandryddeaksjoner og fiske og dykke etter “spøkelsesgarn”.
2. Legge til rette for at alle kommunale virksomheter kildesorterer plastavfall, og be staten
endre avfallsforskriften slik at det blir lovpålagt for næringsaktører å sortere plast.
3. Fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater i Oslo innen 2020. I tillegg vil vi
umiddelbart stille strengere krav til vinterdrift av kunstgressbaner, gjennom en lokal
forskrift.
4. Ytterligere øke bevilgningene til veivasking, og stimulere til valg av metoder for
veivasking som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
5. Øke piggdekkavgiften
6. Benytte ny teknologi for å mer effektivt samle inn piggdekkavgift, og ta initiativ overfor
statlige myndigheter slik at tilgjengelig teknologi kan brukes i tilknytning til
bompengeinnkreving
7. Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte
veiene på en kostnadseffektiv måte.
8. Gjøre det enklere å melde fra om marin forsøpling, for eksempel via bymelding.no
9. Stille krav til bruk av bioplast og resirkulerbar plast i kommunens innkjøp, og fase ut bruk
av ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk i kommunens
virksomheter innen 2020.
10. Opprette en kommunal tilskuddsordning for innlevering av marint søppel.
11. Oppgradere kommunens avløpssystemer og påby bruk av best tilgjengelig teknologi for
å filtrere ut mer mikroplast i avløpsanlegg.
12. Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall
på sjøbunnen ved hjelp av undervannsdroner.
13. Utrede muligheten for etablering av en marin renovasjonstjeneste langs kysten av indre
Oslofjord.
14. Gjennomføre pilotprosjekt i samarbeid med seilforeninger og båthavner om miljøvennlig
båtvask, som reduserer behovet for forurensende bunnstoff.
15. Jobbe for en fjordlov for Oslofjorden, etter modell av markaloven.
16. Jobbe for at kommunen gis myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik
Miljødirektoratet har anbefalt.
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17. Løfte plastforsøpling i internasjonale by-partnerskap, som for eksempel storbynettverket
C40.
18. Få bedre kunnskap om hvorvidt det er mikroplast i Oslos drikkevannskilder, og eventuelt
iverksette nødvendige tiltak for å redusere mengden mikroplast.
19. Finne alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner, lekeplasser, skoler og
barnehager.
Anna Kvam, Frogner MDG
Arne Haabeth, Frogner MDG
Rebekka Skaar, Østensjø MDG
Sirin Hellvin Stav, Sagene MDG

Resolusjon 7: Miljøpartiet De Grønne og småhusplanen — en felles
resolusjon fra Margaretha Isaksen, Nordstrand MDG og Ullern MDG
Grønn byutvikling betyr å ta vare på velfungerende lokalsamfunn, levende
grøntkorridorer og legge til rette for mangfold og trivsel der folk bor.
Blått, borgerlig lederskap i 18 år kombinert med stor befolkningstilvekst i Oslo har gått spesielt
hardt ut over småhusområdene. Småhusplanen, som første gang ble vedtatt i 1997, hadde til
hensikt å sikre villaområdenes særlige kvaliteter og trygge at nødvendig utbygging og fortetting
skulle skje med kvaliteter som tilførte lokalområdet bomessig verdi. I praksis viste det seg at
viljen til å gi utbyggere dispensasjon var større enn den politiske viljen og evnen til å verne og ta
vare på godt fungerende bomiljøer. Planen ble revidert i 2006 og i 2013. I 2016 kom en
oppdatert veileder til hvordan småhusplanen skulle praktiseres. Gode intensjoner har det altså
vært mange av, men når det har kommet til handling har stort sett kommersielle utbyggere fått
dispensasjon til å ture fram etter eget forgodtbefinnende. Det har gått spesielt hardt utover
steder som er blitt utpekte til knutepunkt- eller bymessig fortetting. MDG bør se på dagens
praktisering av Småhusplanen og behovet for tydeligere og strengere regler.
Det er våre politikere som har ansvaret for og makt til å sikre gode lokalmiljøer.
Mange av nybyggene har vært planlagt og godkjente av forrige byråd. Men etter at MDG nå har
hatt byrådsmakt i to år, er tiden inne til å etterlyse synlige resultater av grønn byutvikling også i
småhusområdene, enten det er fortetting i hager eller bygging av blokker ved knutepunkt. Hva
gjelder bygging av blokker med mange leiligheter, må krav til lysforhold, arkitektur, materialbruk,
nærhet til grøntarealer og lekeplasser, og mulighet for meningsfylt sosial samhandling
prioriteres..
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Vinderen og Holtet er triste eksempler på hvordan gamle lokalsentre gjennom kommersiell
utbygging fullstendig har mistet sitt særpreg. De framstår i dag som sjarmløse og rotete,
fungerer dårlig som utstillingsvindu for grønn byutvikling.
Vi ønsker at MDG skal ha det sosiale mennesket i fokus ved utbygging.
Vi ønsker generelt:
● framtidsrettede og helhetlige grønn arkitektur som åpner for nye boformer, som sikrer
infrastruktur og grøntarealer, og som muliggjør forskjellige segment av beboere inkludert
enslige, barnefamilier og eldre
● krav om miljøsertifisert kvalitet på byggematerialer
● økt bruk av miljøgater
● aktiv bruk av byplanlegger, arkitekter og plansmier
Vi ønsker spesielt å:
● utvikle en Skøyenplan med menneskevennlige byggehøyder, gode grøntområder og
gode transportløsninger
● redusere planområdet for Smestad-reguleringen
● bevare Gamle Røa og gjøre det til en grønn møteplass
● unngå ytterligere utbygging av Husebyskogen og Merradalen
● sikre Kikkut-kollen og andre grønne løkker for framtida
● gjenopprette Holtet som et trivelig lokalsentrum ved å legge til rette for småbedrifter,
stille høye krav til arkitektur , stoppe den sist presenterte utbyggingen ved trikkelinja og
anlegge park på Juletretomta
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Følgende resolusjoner er ivaretatt i de innstilte
Resolusjon 8: Finne alternativer til gummigranulat på lekeplasser, skoler og
barnehager
Fra Rebekka A. Skaar
Materialet som ofte brukes som underlag på lekeplasser i Oslo er gummigranulat og
gummimatter. Granulatet og mattene er laget av syntetiske materialer og resirkulerte
bildekk, som ikke brytes ned i naturen og dermed bidrar til forsøpling og ikke minst
mikroplast i havet. Slike materialer kan inneholde helseskadelige stoffer, og bør unngås
steder barn leker. Gummimattene er heller ikke spesielt holdbare, topplaget slites av etter
en tid, og det underliggende gummigranulatet forvitrer og spres utover. Det er ikke lenge
siden de fleste lekeplasser hadde underlag av jord, gress eller sand, så man kan lure på
hvorfor det er skal være nødvendig å bruke miljøskadelige materialer.
Steinkjer MDG har jobbet for å bruke av naturmatterialer på lekeplasser:
(http://steinkjer.mdg.no/nyhet/om-miljogifter- og-rismelen- aktivitetspark/ )
Oslo MDGs årsmøte vedtok i 2017 følgende resolusjon angående gummigranulat på
kunstgressbaner: «at Oslo kommune skal sette igang et prøveprosjekt med bruk av
miljøvennlige og naturlige alternativer til miljøskadelige gummigranulater, som for
eksempel kork, og igangsette andre tiltak mot avrenning av granulater ut i naturen.»
Det er ingen grunn til at dette ikke skal gjelde lekeplasser også.
Oslo MDG vil derfor be byrådet om å utrede bruken av gummiunderlag og
gummigranulat på skoler, barnehager og offentlige områder, og hvordan man
kan hindre avrenning av granulater i naturen.
Oslo MDG ber byrådet sørge for alternativer til gummigranulat og
miljøskadelige materialer på nye lekeplasser.
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Resolusjon 9: Byutvikling fra Ullern MDG
Årsmøtet i Ullern MDG 2018 ber bystyregruppa og byrådene våre arbeide for:
1. en kommuneplan hvor småhusplanen blir gjeldende for etablerte villaområder og som
sikrer de blå-grønne aksene i byen
2. en Skøyen-plan med menneskevennlige byggehøyder, gode grøntområder og gode
transportløsninger
3. et redusert planområde for Smestad-reguleringen
4. å sikre Kikkut-kollen og andre grønne løkker for framtida – og øke grøntarealene i takt
med veksten i byen

Resolusjon 10: Revidering av Småhusplanen fra Margaretha Isaksen
Jeg mener at Mdg bør se på dagens praktisering og tolkning av Småhusplanen, og behovet
for tydeligere og strengere regler.
Årsak: Praktisering og tolkning av dagens Småhusplan fungerer ikke etter hensikten.
I 2013 ble Småhusplanen revidert, og der heter det bl. annet:
« Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsestruktur skal videreføre denne.
Der bebyggelse i nærområdet har en enhetlig avstand til vei skal denne avstand
opprettholdes.»
Disse regler blir stadig neglisjert. Dispensasjoner ser ut til å være regelen fremfor
unntaket. Utbyggere med makt og kapital styrer byutviklingen og får PBE og politikerne
med seg. Utbyggere er primært interessert i en ting; profitt og kapital, og bryr seg lite om
trivsel, estetikk og tilpassing til eksisterende bebyggelse.
Hensikten med Småhusplanen var bl. annet å bevare grønne områder og gamle hager som
representerer biologisk mangfold i ytre by.
Utbyggere og arkitekter er interessert i maksimal utnyttelse av areal. Skjønn blir overlatt til
saksbehandler i PBE. Det er dårlig miljøpolitikk å rive gamle, solide hus.
Mdg ønsker å representere det såkalte grasrotdemokratiet. Da burde de ha fått med seg at
det er opprør blant byens befolkning, ikke bare i vestlige bydeler, men over hele byen.
Spesielt barnefamilier vil ikke bo tett i høyblokker.
Hvis ikke Mdg forlater sitt prinsipp om å bygge høyt og tett, må de regne med å miste
mange stemmer over hele byen. Høyblokker er ikke miljøvennlige. Flate tak med en event.
grønn flekk, skaper store utfordringer med lekkasjer i fremtidens ekstremvær.

Resolusjon 11: Gjenreis Holtet som attraktivt lokalsenter! fra Nordstrand
MDG
Nordstrand MDG oppfordrer Oslo kommune til å gjenreise Holtet
som attraktivt lokalsenter ved å
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1.Legge trikkelinjen i kulvert under Kongsveien
2. Legge til rette for myke trafikanter og spesielt ta vare på barna ved
Bekkelaget skole 30 meter fra trikkeovergangen ved å gjennomføre
at Kongsveien blir miljøgate. Det innebærer en fartsgrense på 30
km/timen og fysiske hindringer, f.eks. innsnevring til et felt.
3. Ta ansvar for helhetlig og gjennomført grønn arkitektur ved
byutvikling, som sikrer infrastruktur og muliggjør forskjellig segment
av beboere, både enslige, barnefamilier og eldre. Det må også sikres
mulighet for rimelige leieboliger.
4. Stimulere det lokale næringslivet ved bl.a. å oppfordre til
samarbeide om disponible parkeringsplasser slik at de står bedre i
konkurranse mot kjøpesentrene.
5. Se på muligheten for lokale til møteplass som
samfunnshus/ungdomsklubb
Holtet har siden begynnelsen av forrige århundre hatt en funksjon som lokalt nærsenter.
Det har vært håndverkere, bank og fra 1935 et samfunnshus i Kongsveien 104 der det
var kino med 375 sitteplasser. Matvarebutikken Jacobs&#39; på Holtet ble etablert i 1926, og
har vært et fyrtårn for kvalitet og kundeservice i norsk dagligvarebransje langt inn i 21.
århundre.
I 1995 vedtok bystyret “Strategi for fortetting i ytre by” der Holtet ble utpekt som et av
”Steder egnet for bymessig fortetting”
I planen står det at hovedformålet er &quot;å forbedre trafikksituasjonen i stasjonskrysset,
tilrettelegge for etablering av utearealer/park, skape et godt fungerende offentlig
uterom, og tilrettelegge for etablering av boliger, kontor og forretninger. &quot;
Dette er over tjue år siden. Kommersielle utbyggere var raske til å kjøpe opp gamle
eplehagevillaer, og pr i dag er mye av Holtets tidligere boligidyll erstattet av tettstående
boligblokker der leilighetene har blitt populære investeringsobjekt for eldre ektepar.
Hele utbyggingen har skjedd uten overordnet politisk styring, og området fremstår nå
som sjarmløst og rotete.
Trafikksituasjonen på Holtet har den gått fra ille til verre. Nordstrandplatået blir av
mange som bor syd for Oslo brukt som alternativ innfartsåre til E6 og Mosseveien. En
stor del av denne trafikken svinger ned til byen via Kongsveien.
Kongsveien er erklært å være miljøgate. Hvis det blir gjennomført vil det være et opplagt
løft for butikkene og barneskolen som ligger 30 m fra krysset.
Miljøgate skal pr definisjon være en del av et tiltalende uterom og tilrettelagt for myke
trafikanter. I dag er mangler det skilt om hastighetsbegrensning, og finnes ingen fysiske
hindre for å påvirke bilister til å senke farten.
Det passerer i snitt en trikk hver 2 1/2 minutt over Kongsveien. I tillegg har Ruter
bestemt at skal Holtet være base for 43 av de nye trikkene som kjøpes inn. Det betyr at
trikker fra hele byen vil komme inn i Holtet sentrum hver kveld for å stalles opp, og
kjøre ned igjen på morgenene.
Nordstrand Bydelsutvalg har flere ganger bedt om at trikken legges i en kulvert under
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Kongsveien slik som f.eks. T-banen gjør ved Ullevål Stadion og Makrellbekken. Når vi nå
vet at trikketettheten blir mangedoblet ved bygging av Holtet Base er denne
investeringen enda mer påkrevet.
Det rødgrønne byrådet har erklært at politikerene igjen skal overta det overordnede
ansvaret for at byutvikling skjer på helhetlige premisser som skal berike lokalområdet.
Nordstrand MDG oppfordrer Oslo kommune til å sørge for en framtidsrettet byutvikling
på Holtet. Det betyr en byutvikling som til rette for småbutikker og verksteder, men også
stille krav til utbyggere om å lage et grønt, menneskevennlig og miljøvennlig lokalsenter
der en blandet befolkning kan leve og trives.

Følgende resolusjoner foreslås oversendt
fylkesstyret for videre oppfølging
Resolusjon 12: Bedre byrom på Grønland fra Gamle Oslo MDG
Grønland er i dag avskåret fra Akerselva av Nylandsveien. Nylandsveien bør fjernes, slik at det
kan opparbeides et lyst, grønt og attraktivt byområde mellom Olafiagangen – Lakkegata og
Akerselva. Biltrafikken som går gjennom Nylandsveien, Vahls gate og Lakkegata må også
reduseres for å skape bedre byrom på Grønland. Akerselva bør åpnes hele veien frem til
Schweigaards gate.

Resolusjon 13: Ny bruk av Stålverkshallene på Ensjø fra Gamle Oslo MDG
Stålverkshallene på Ensjø brukes i dag til bilindustri, med støy som er skjemmende for naboene. Det er til sammen fem haller med over 10 000 m2 til rådighet.
Hallene har et potensiale for ny bruk som ville kommet området og lokalbefolkningen til gode, som flerbrukshaller, kulturarena, fellesverksted, mathall, og så videre. Oslo
kommune bør jobbe for at Stålverkshallene får en eller flere nye bruksområder og gjøres
tilgjengelig for lokalbefolkningen på Ensjø. Om nødvendig bør de kjøpes ut.

Resolusjon 14: Flytt Tøyen togstasjon til Ensjø fra Gamle oslo MDG
Tøyen stasjon er i dag en av de dårligst utnyttede togstasjonene langs Gjøvikbanen, og ligger så godt bortgjemt ved Keyserløkka at mange slettes ikke vet at
den finnes. Ved å flytte stasjonen ca 800 meter sør til Ensjø T-banestasjon vil
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den både bli enklere å finne, og ha bedre korrespondanse med annen kollektivtransport.

Resolusjon 15: Færre busser gjennom Strømsveien og Schweigaardsgate
fra Gamle Oslo MDG
Vedtak:
Gamle Oslo MDG ber Bystyregruppa fremme et forslag i Bystyret om at Plan og bygningsetaten
pålegger regionbussene å kjøre i tunellene, ikke ned Strømsveien og Schweigaardsgate. Dette
vil
forbedre lokalmiljøet med øyeblikkelig virkning — uansett hvor bussterminalen(e) på sikt vil
ende
med å ligge.

Resolusjon 16: Brynsbakken i tunnel fra Gamle Oslo MDG
Bane NOR er i ferd med å regulere så kalt retningsdrift i Brynsbakken. Tiltaket er ment å gi økt
kapasitet til flere tog på Oslo S. Tiltaket er et enormt inngrep og betyr enkelt sagt at det skal
bygges
to nye jernbanespor mellom Vålerengaparken og Enebakkveien. Dette medfører at en del
gammel
bebyggelse på Vålerenga må rives, nærmere bestemt området som kalles "Hylla". I tillegg vil
byggeperioden påvirke uteområdet til Vålerenga skole.
Vedtak:
Be Bane NOR utrede minst to andre alternativ som gir samme kapasitetsmessige gevinst,
hvorav et
av dem er tunnel.
Behandling: Sendes til Byråd for byutvikling. Eventuelt til bystyregruppa, slik at de kan utarbeide
et
forslag i bystyret.

Resolusjon 17: Trondheimsveien - Fra motorvei til miljøgate fra Grorud
MDG
Grorud MDG arrangerte i mai i fjor et folkemøte om nedgradering av Trondheimsveien, med
innlegg fra fagpersoner fra Ruter, Statens Vegvesen og NMBU samt byrådssekretær Daniel
Rees og lokalpolitikere. Publikum møtte opp mannsterkt (det var nesten 100 deltakere på
folkemøtet!) og viste stort engasjement for saken.
Nedgradering av Trondheimsveien har vært en skrivebordsplan i en årrekke. Det er alvorlig
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og uakseptabelt at så mange bor i områder med svært høy luftforurensing. Bedre
framkommelighet for gående, syklende og kollektiv vil redusere støy og luftforurensing fra
dagens trafikkerte vei. Trafikksituasjonen på Trondheimsveien berører innbyggere i bydel
Bjerke, Grorud og Stovner - ca. 90 000 mennesker i alt.
På bakgrunn av de muligheter som ble skissert av forskerne/fagpersonene fra møtet, ønsker
Grorud MDG å sette i gang et prøveprosjekt hvor:
● Fartsgrensen på Trondheimsveien settes ned.
● Trondheimsveien omdisponeres ved at et bilfelt i hver retning gjøres om til
kollektivfelt. (På sikt bør det også vurderes å bruke disse kollektivfelt som trasé for
trikk til Tonsenhagen.)

Resolusjon 18: Stenge Huken pukkverk 31.12.2018 fra Grorud MDG
Huken pukkverk har forsynt Oslo med pukk og grus, asfalt og betong i flere generasjoner,
selv om det ligger innenfor markagrensen. Anlegget har skapt belastning i form av
tungtrafikk, støv, støy og asfaltlukt, samt utrygg skolevei. Helt siden 60-tallet har kommunen
lovet innbyggerne nedleggelse av pukkverket. Nå har det blitt satt i gang planlegging av
etterbruk og det telles ned til stenging 31.12.2018.
I Grorud bydel er det tverrpolitisk enighet om endelig nedleggelse.
Grorud MDG foreslår at:
● Oslo MDG ber byrådet forsikre endelig stenging av Huken pukkverk til den planlagte
datoen

Resolusjon 19: Tiltak for bedre personvern for barn og unge fra Oslo Grønn
Ungdom
Bakgrunn
Retten til personvern er forankret i Grunnloven. Også barn og unge har rett til et verdig
personvern. I Barnekonvensjonens artikkel 16 heter det at “alle barn har rett til eit privatliv”.
Den raske teknologiske utviklingen reiser stadig nye etiske spørsmål knyttet til personvern.
Særlig barn og unge er påvirket av denne utviklingen. Store mengder opplysninger om barn
i skole og barnehage blir innhentet og lagret på nett. Ansatte i utdanningsinstitusjonene får
ved innlogging på en læringsplattform eller skoleadministrativt system tilgang til
personopplysninger om mange barn. Ergo er gode personvern- og databehandlingsrutiner i
institusjonene viktigere enn noen gang.
Også foreldreovervåking blir lettere med ny teknologi. GPS-klokker og internettkontroll er
eksempler på velment foreldreovervåking som i verste fall blir alvorlige overtramp på
bekostning av barnas personvern. I tillegg er det en sikkerhetsrisiko knyttet til overvåking av
barn, ved at uvedkommende kan få tilgang på sensitive data.
Flere skoler og barnehager har de senere årene valgt å investere i kameraovervåkning av
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sine uteområder, blant annet for å avdekke hærverk, narkotikasalg og mobbing. Dette er
problemer som i utgangspunktet bør bli håndtert på en måte som ikke går utover
personvern. Videoovervåkning er en stor inngripen i barnas privatliv, og et tillitsbrudd.
Barn og unge er ekstra sårbare for personvernbrudd. Foreldre, skole, kommune og stat
bryter stadig barnekonvensjonen om barns rett til privatliv. Forslagsstiller mener at Oslo
MDG bør være tidlig på banen med konkrete tiltak for å beskytte barn og unges rettigheter
på dette feltet.
Et tankekors er at barn og unge er de mest aktive brukerne av sosiale medier som facebook,
google og snapchat, og derfor blir kraftig overvåket uansett. Forslagsstiller mener at
storselskapenes masseovervåking krever en grundigere politisk behandling, og ikke hører
hjemme i denne resolusjonen.
Forslag til vedtak
Oslo MDG mener:
● At foreldreovervåkning av barn, som avlyttings- og sporingsutstyr og
internettkontroll, skal være forbudt.
● At foresatte skal få informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen av.
● At all kameraovervåkning på skoler og barnehager i undervisningstiden skal forbys.
● At IKT-ansvarlige ved utdanningsinstitusjoner skal ha kompetanse på barns
personvern og rettigheter.
● At skolene ikke skal ha mulighet til å hente ut privat data fra elevenes skole-pcer.
● At innlogging til digitale læringsplattformer som itslearnig og fronter, krever en
sterkere autentisering enn brukernavn og passord.
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Resolusjon 20: Det offentlige rom, et pusterom fra Børge Roum
Ifølge en studie fra 2016 slipper hver nordmann ut 10,3 tonn co2-ekvivalenter – tre
ganger mer enn verdensgjennomsnittet og langt mer enn hva jorda tåler om vi skal
unngå en oppvarming over to grader – og ca 60% av utslippene kommer fra privat
forbruk[1]. Dette er uforenelig med en levelig klode, med mindre alle andre, i hovedsak
fattigere, land skal rette opp i alle problemene vi har tjent oss søkkrike på å bidra til. For
Miljøpartiet De Grønne er det ikke akseptabelt, vi har større tro på Norge.
Det finnes én sektor som mer enn noen har som hovedoppgave å øke forbruket.
Reklamen. I et samfunn hvor «alle» har mer enn dekket sine behov gjør man i stor grad
det ved å spre dette budskapet: Det du har og er er ikke godt nok! Ikke eksplisitt, men
det er ofte det bakenforliggende budskapet. Dette er skadelig for folks kroppsbilde,
selvtillit og livskvalitet.
Reklamen krever stadig mer av våre mest dyrebare ressurser: tid og oppmerksomhet.
Ikke bare i media, på internett, i butikker og i postkassen – reklamen opptar også stadig
mer plass i det offentlige rom. Det er ingen selvfølge at reklame skal prege og påvirke
oss hvor enn vi retter blikket. Byrommet er vårt alles felles eie, og bør være et pusterom
hvor vi kan leve våre liv uten å bli bombardert med budskap om at vi må kjøpe stadig
mer for å leve opp til samfunnets forventninger.
Reklame er en kilde til inntekt, men det øker også samfunnets utgifter, gjennom økt
klima- og miljøpåvirkning fra produksjon, frakt og kasting av stadig flere ting vi ikke
trenger, samt gjennom den negative påvirkningen det har på folks psyke og livskvalitet.
I et av verdens rikeste land mener De Grønne Oslo at det er en for høy pris å betale.
Miljøpartiet De Grønne Oslo vil derfor at Oslo kommune:
- Jobber for å begrense mengden reklame i det offentlige rom, bl.a. på kollektivtransport
og holdeplasser.
- Utforme etiske retningslinjer for å styre hva slags reklamer som tillates hos Sporveiene
og andre offentlige aktører.
- Innføre en fullstendig stans i utvidelsen av antall reklameskilt, -skjermer, -veggfoliering
o.l. på kollektivholdeplasser.
- Gjøre det til en hovedregel at ingen skal få uadressert reklame i postpassen (opt-in).
- Utrede alternative modeller for finansiering av kollektiv- og bysykkelsystemet slik at vi
kan stå klare til å la reklamekontraktene løpe ut uten problemer.
- Frede hustak og fasader fra oppføring av nye (lys)reklamer og jobbe for å fjerne
eksisterende (lys)reklamer som ikke er spesifikt fredet.
- Utrede flere mulige tiltak for å redusere mengden reklame i det offentlige rom.
[1] https://gemini.no/2016/02/forbruket-vart-verst-for-miljoet/
Resolusjonsforslag til MDG Oslos årsmøte 2018, Børge A. Roum
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Resolusjon 21: Oslo Kommune bør finansiere KFUM Arena på
Ekebergsletta
Resolusjon:
Nordstrand MDG oppfordrer politikerene i Oslo Kommune til å se på muligheten
for at KFUM Arena kan finansieres med kommunale midler. Dette vil redusere
KFUM sitt behovet for areal, og kan gjøre det mulig å bevare den viktige
randsonen.
I august 2016 vedtok bystyret etter byrådets innstilling en storstilt arenautbygging på
Ekebergsletta. Til tross for lokal motstand, flere massive underskriftskampanjer mot
tiltaket og et tydelig punkt om vern i MDG sitt Osloprogram (s.14), valgte byråden å
inngå et kompromiss der utbygging av KFUM ble byttet mot å få byrådets støtte til en
søknad om statlig vern av resterende del av Ekebergområdene.
Forutsetningen for å godkjenne KFUM Arena, som gjennom kompromisset ble atskillig
større enn i Plan-og bygningsetaten (PBE) sin anbefaling, var at utbyggingen av
Idrettens hus og Ekeberghallen/ Bækkelaget Sportsklubb sitt nybygg skulle nedskaleres
tilsvarende .
I behandlingen i bystyret 14. desember 2016 fravek AP sine representanter byrådets
innstilling og stemte sammen med med Høyre, FrP og KrF for en fullskalert og atskillig
større utbygging både på Idrettens Hus, Ekeberghallen/Bækkelaget Sportsklubb sitt
bygg og KFUM Arena.
Det mest problematiske med KFUM utbyggingen er dimensjonene. For å finansiere
bygging og drift av anlegget vil bygget romme privatdrevet svømmehall og
treningsstudio. I tillegg blir det rom for 120 kontorplasser som skal leies ut.
Vi mener et slikt bygg på Ekebergsletta er en tragedie og et slag i ansiktet på alle de som
har stått opp for sletta gjennom mange år. Det er særlig trist at den spesielle randsonen,
som både er vesentlig for den visuelle opplevelsen av sletta og bidrar til biomangfold på
Nordstrand, skal ofres for å gi plass til kommersiell utleie på kommunal grunn.
Hvis Oslo kommune finansierer en utbygging som tilfredsstiller KFUM sitt behov for
barn og unge, bør utbyggingen kunne begrenses fysisk slik at den essensielle randsonen
av trær rundt Ekebergsletta kan spares. I tillegg er det naturlig at det er kommunen som
er byggherre når det bygges anlegg på kommunal tomt som er regulert til friområde.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/4Rx4o/Sier-ja- til-nytt- idrettsanlegg-forEkeberg-blir- vernet-for- godt
https://www.oslohoyre.no/oslohoyre/idretten-vant- frem-pa- ekeberg/
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/idrettshall-skaper- byradssplid-i- oslo1.13273902
https://www.noblad.no/debatt/kfum-hallen/ekebergsletta/hvorfor- skal-kfumfamiliearena-ha- 2250-tribuneplasser- pa-ekebergsletta/o/5- 56-81652
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fotavtrykk 13 000 kvm, byggehøyde 19 m

Innsendte resolusjoner fra Frogner MDG
(Omskrevet etter vedtak på lokallagets årsmøte 24/01/18)

Resolusjon 22: Gi oss park i Eilert Sundts Gate/Schives Gate! Fra Frogner
MDG
Det finnes et grønt-område ved hjørnet Eilert Sundts Gate og Schives Gate. Det er regulert
som park av Byrådet i 2016 og fungerer i dag som «ekstra» hage for Eilert Sundts Gate 2.
Miljøpartiet De Grønne i Oslo ønsker fremgang med planer for å anlegge dette som en
formell park. Byråd Hanna Marcussen uttalte i Aftenposten des. 2016 at det var en god ide å
også innlemme trekanten sør for Arno Bergs Plass i et nytt parkprosjekt.
Oslo MDG ber Byrådet om å ferdigstille plan for park, inkludert trekanten ved Schives
Gate/Gyldenløves Gate og å anlegge denne parken innen valget 2019.

Resolusjon 23: Gi oss nye planer for sykkelvei på Bygdøy! Fra Frogner
MDG
I 2016 og 2017 pågikk det en sak i forbindelse med en plan for sykkelvei på Bygdøy. Denne
ble stoppet i forkant av et vedtak på Oslo MDGs årsmøte i 2017. I korte trekk ba MDG
Frogner Byrådet om å forkaste fremlagte plan, og utarbeide en ny helhetlig plan for
sykkeltilrettelegging på Bygdøy.
Denne løsningen er ikke tegnet ut ennå – men den kan og bør bli utført snat! MDG kan nå
bidra til en løsning som er bedre for beboerne, det biologiske mangfold, landskapsvern og
kulturminner.
Med bakgrunn i forrige årsmøtes debatt ber Oslo MDG om at byrådet og bystyregruppa
følger opp med en ny helhetlig plan for sykkelvei på Bygdøy

Resolusjon 24: Stopp miljø-bløffen «mobilitetshus Frogner» fra Frogner
MDG
MDG har registrert at det foreligger planer om et såkalt “mobilitetshus” under bakken i Kruses
gate 7 og 9. Oslo MDG vil advare om at dette prosjektet ikke er så lurt som
det gir seg ut for å være. Det er splid mellom Bymiljøetaten og PBE sin vurdering av
prosjektets nytteverdi.
Tiltakets nytteverdi bør bringes i tvil med tanke på fremtidens trafikkbilde. Planene er sterkt
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uønsket blant lokale beboere, velforeningen og et samlet bydelsutvalg i bydelen.
MDG Frogner er svært skeptiske til et prosjekt vi anser for å være såkalt “grønnvasking” av
en i utgangspunktet dårlig idé. Det har lenge vært kjempet en kamp om å bevare bygningene
som står på eiendommen, og det er lett å tenke seg at dette prosjektet er et ledd i å atter true
disse byggene og hele området sitt særpreg. Planene må stoppes!
Det er kritikkverdig og at representanter fra Arbeiderpartiet i Oslo har deltatt i å ytterligere
legitimere prosjektet i offentligheten.
Oslo MDG går imot prosjektet «mobilitetshus Frogner»

Resolusjon 25: Oslo – Europas hovedstad for deling og samarbeid
En av byens viktigste, unike fordeler er at mange mennesker bor tett sammen. Dette åpner for
mange
grønne muligheter. Spesielt ser man dette på tilgang til produkter man har behov for. I
storbyene bor
stadig flere i mindre leiligheter, med mindre plass å avse til ting de ikke bruker ofte.
Oslo må bli flinkere til å utnytte dette potensialet. For de fleste er ikke det viktigste med en drill,
en
kjøkkenmaskin eller symaskin, hageredskaper, sportsutstyr, osv. å eie dem, men å ha tilgang på
dem når
behovet melder seg. Der folk bor tett finnes det gode muligheter for å samle slike ting på steder
hvor alle
har enkel tilgang på dem. I tillegg åpner det for samlingssteder hvor folk kan få hjelp til å bruke
og
reparere ting. Slike steder kan tjene ikke bare som steder hvor folk lærer nye ferdigheter, men
også som
viktige sosiale møteplasser hvor mennesker får nye relasjoner på tvers av andre skillelinjer. I en
tid med
innvandring og effektivisering gir dette også muligheter for nye, meningsfulle arbeidsplasser.
Alle disse mulighetene forutsetter at tilbudene eksisterer, og at folk vet om dem.
Miljøpartiet De Grønne Oslo vil at Oslo kommune skal:
- Starte et prøveprosjekt med en støtteordning for borettslag som ønsker å legge til rette for
deling blant
sine beboere. Dette kan for eksempel være i form av et skap i gang eller kjeller hvor man
oppbevarer
verktøy, spill, e.l. til felles bruk.
- Legge til rette for oppstartsbedrifter som vil utnytte potensialet i ekte deling gjennom å frigjøre
mer
offentlige data, utvide tilbudet med rimelige lokaler, og andre tiltak.
- Åpne flere minigjennbruksstasjoner og utstyrssentraler. Det må være minst én i hver bydel.
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- Åpne "storefront" lokaler for deling, gjenbruk og reparasjon. Lokaler hvor det finnes
symaskiner,
loddebolter, 3D-printere og annet verktøy til å reparere klær, elektronikk, sykler osv. Verktøyene
må
kunne brukes der av besøkende som har kompetanse til det, og for dem som ikke har det må
det være folk
der som kan gi opplæring. Dette er ikke et alternativ til reparasjonsbedrifter, hvor du bare kan
levere fra
deg ting og hente dem igjen senere. Slike lokaler bør opprettes i samarbeid med diverse
eksisterende
aktører, for eksempel Sykkelkjøkkenet, Restarters Oslo, Deichmanske, diverse hacker- og
makerspaces
o.l.
- Støtte eksisterende hacker- og makerspaces.
- Legge til rette for at alle biblioteker kan tilby utlån av verktøy og at flere også kan låne ut
instrumenter,
mikrofoner, VR-briller og annet utstyr som vil være en fordel for mange å kunne låne istedenfor
å leie.
- La seg inspirere av De Grønnes tiltakspakke for lavere materielt forbruk, lagt fram på
Stortinget.
- Sette av mer penger, og deler av sin andel av byromsreklamene, til å opplyse om tilbud som
Minigjennbruksstasjonene og utstyrssentralene/Bua.io
- Ta aktivt grep for å i større grad bruke fri programvare/åpen kildekode i skoler, kontorer,
innebygde
systemer, osv, og bidra tilbake til prosjektene vi bruker.
- Utforme en plan for å gjøre Oslo til en ledende "deleby" ("shareable city") i Europa.
Resolusjonsforslag til MDG Oslos årsmøte 2018,
Børge A. Roum

Resolusjon 26: Blokkuavhengig parti fra Vestre Aker MDG
"Miljøpartiet De Grønne (MDG) har slått igjennom i norsk politikk som et blokkuavhengig parti. Å bygge et grønt
parti betyr å skape en grønn vei i det politiske landskapet som er uavhengig av den røde og den blå blokken.
MDG vil ta vare på blokkuavhengigheten. I kommunevalget 2019 vil partiet velge samarbeidspartnere ut fra
lokale forhold, men på nasjonalt nivå vil partiet følge en blokkuavhengig strategi og løfte fram sitt grønne
verdigrunnlag og bygge opp en selvstendig grønn politikk på alle samfunnsområder."
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