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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
OSLO MILJØPARTIET DE
GRØNNE LØRDAG 29.
FEBRUAR 9-18
Dette referatet ble ferdigstilt torsdag 5. mars av Signe Bakke Sølberg.
Vedtak er markert med understreking.

SAK 1 KONSTITUERING
1a Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret innstiller på Guri Barka Martins og Sebastian Teigen Nygård som ordstyrere.
Innstilling vedtatt.

1b Valg av referent
Forslag til vedtak:
Fylkesstyrets innstiller på Christine Bangum og Signe Bakke Sølberg.
Innstilling vedtatt.

1g Valg av tellekorps
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet.

Wenche Aas, Geir Storli Jensen og Tom Kristian Berger valgt som tellekorps.

1h Valg av redaksjonskomité
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet.
Petúr Nielsson, Eilif Finnseth og Helena Bugge valgt som redaksjonskomité.

1c Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret innstiller på at innkalling godkjennes
Innkalling godkjennes uten merknader.

1d Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret innstiller på at dagsorden godkjennes
Forslag: Legge til sak “inkludering av funksjonshemmede”.
Forslag vedtatt. Dagsorden godkjennes med endringen.

1e Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret innstiller på at forretningsorden godkjennes
Forretningsorden godkjennes uten innkalling.
Taletid for replikker settes til 30 sekunder.
Endringsforslag vedtatt.
Forretningsorden godkjennes med endringsforslaget.

1f Valg av protokollunderskrivere
Fylkesstyrets innstilling vil bli presentert på Årsmøtet.

Anders Marstrander og Terje Bjøro valgt som protokollunderskrivere

SAK 2 RESOLUSJONER
Redaksjonskomiteen v/Arne Haabeth innleder.
Victor Larsson, 309, kom som observatør (sjekk) 12:25.
Debatt.
Forslag til vedtak:
F1: Årsmøtet behandler 5 resolusjoner.
Vedtatt.

F2: Årsmøtet behandler følgende resolusjoner:
Resolusjon 1: Voldsforebygging i Oslo Øst
Resolusjon 11: Forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker
Resolusjon 13: Ja til barnehager i nærmiljøet!
Resolusjon 22: Kjøttforbruket må halveres innen 2025
Resolusjon 23: Nei til reklame for forurensing!
Innstilling vedtatt.

Endringsforslag: Erstatte 22 med Resolusjon 19: Fra bilveier til bygater
Signert Sverre Colbjørnsen
Falt fordi innstillingen ble vedtatt.

Resolusjon 1: Voldsforebygging i Oslo Øst
Voteringsorden
F4 - vedtatt
F2/F3 - F3 videre
F3! - vedtatt
F1 - vedtatt
F1: Resolusjonen vedtas med endringer

F2:
Strykningsforslag:
“At alle skoler skal ha rutiner og programmer som systematisk tydeliggjør rammer og
regler, og som hjelper de voksne til å møte hele elevgruppen på en støttende og
positiv måte. Det må samtidig etableres strategier for raskt å oppdage elever som
kan være i faresonen, slik at de kan motta supplerende intervensjoner og eventuelt
mer intensive tiltak. Det må svært tidlig foretas psykologfaglig testing av ungdommer
som viser antisosial adferd.”
Signert Eirik Toressønn Myrvold
F3
Alternativt bare stryke siste setning “Det må svært tidlig foretas psykologfaglig
testing av ungdommer som viser antisosial adferd”
Signert Nora Selnæs
F4
Endringsforslag:
Fra “Psykisk helsevern (BUP, DPS), barnevernstjenestene, skolene, utekontaktene,
politiet, NAV, fritidsklubbene og skolehelsetjenesten må få til et organisert samarbeid
om forebygging av antisosial adferd hos ungdommer, og det må sikres midler til
intensiv innsats overfor særlig utsatte barn og unge.”
Til “Psykisk helsevern (BUP, DPS), barnevernstjenestene, skolene, utekontaktene,
politiet, NAV, fritidsklubbene og skolehelsetjenesten må få til et organisert samarbeid
om forebygging av kriminalitet hos ungdommer, og det må sikres midler til intensiv
innsats overfor særlig utsatte barn og unge.”
Signert Eirik Torressønn Myrvold

Resolusjon 11: Forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker
Voteringsorden
F2 - vedtatt
F3 - vedtatt
F1: Resolusjonen vedtas med endringer
F2
Tilleggsforslag. (Legges til under brødteksten)

"Oslo MDG ønsker:
- et forbud mot jakt i norske nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra
forvaltningshensyn.
- å ivareta smådyrbestanden i nasjonalparkene slik at naturopplevelsen ved å ferdes
i områdene innebærer at man kan se ville dyr, ikke bare et vakkert landskap."
Signert Nora Selnæs, Oslo Grønn Ungdom
F3
Endringsforslag:
Fra “Miljøpartiet de grønne ønsker et forbud mot jakt i norske nasjonalparker, unntatt
når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.”
Til “Miljøpartiet De Grønne ønsker et forbud mot jakt på småvilt i norske
nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.”
Signert Børge A. Roum

Resolusjon 13: Ja til barnehager i nærmiljøet!
Voteringsorden
F3 - vedtatt
F4 - vedtatt
F2 - vedtatt
F1: Resolusjonen vedtas med endringer
F2
Strykningsforslag:
Stryke “Be Byråden om” i punkt 2, 3, 4 og 5.
F3
Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt 5
OSLO MDG vil:
“Be byråden vurdere ambulerende team med spesialtjenester (eks spesialpedagog,
logoped etc) for å betjene de mindre barnehavene som ikke har slikt personell i sin
faste stab.”
Signert Terje Bjøro

F4
Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt:
At flest mulig barnehager skal ha enkel tilgang på trygge, grønne områder i så kort
avstand at det er enkelt å ta med barna ut for å leke og få et godt forhold til naturen.
Der det ikke finnes trygge nok parker i kort nok avstand skal det sterkt vurderes å
gjøre om én eller flere av gatene rett utenfor barnehagen til en bilfri park-gate, hvor
asfalten i mest mulig grad erstattes med gress, planter og trær.
Signert Børge A. Roum

Resolusjon 22: Kjøttforbruket må halveres innen 2025
F17 - vedtatt
F16 - falt
F13 - vedtatt
F14 - vedtatt
F12 - vedtatt med redaksjonell endring
F15 - falt
F10a/F10b - 10a videre
F10a/F10c - 10a er videre
F10a/F10d - F10a er videre til reell votering
F10a! - endringsforslag - vedtatt
F3/F4 - F3 videre
F4! - stryke “økologisk” - falt
F3! - vedtatt
F5 - falt som konsekvens av at F4 er vedtatt
F6 - falt som følge av votering over F10
F7/F8 - F8 er videre
F8! - falt
F9 - vedtatt
F11 - vedtatt
F2 - falt
F1: Resolusjonen vedtas med endringer
F2:
Strykningsforslag
“Fjerne merverdiavgiften på vegetabilske kjøtterstatninger.”
Signert Oslo Grønn Ungdom

F3:
Endringsforslag
Fra: “Betydelig øke merverdiavgiften på kjøtt, med unntak for økologisk kjøtt og
kjøttproduksjon der kraftfôrandelen ikke overstiger 10 prosent av fôret målt i energi.”
Til: “Innføre en avgift på kjøtt som reduserer forbruk, men hvor pengene går tilbake
til bonden og ikke hemmer produksjon/dyrehold i områder hvor man ikke kan drive
med annet landbruk. Avgiften skal ikke gjelde for økologisk kjøtt og kjøttproduksjon
der kraftfôrandelen ikke overstiger 10 prosent av fôret målt i energi.”
Signert Grønn Ungdom

F4:
Endrings/strykningsforslag
Fra “Betydelig øke merverdiavgiften på kjøtt, med unntak for økologisk kjøtt og
kjøttproduksjon der kraftfôrandelen ikke overstiger 10 prosent av fôret målt i energi”
Til “Betydelig øke merverdiavgiften på kjøtt, med unntak for kjøttproduksjon der
kraftfôrandelen ikke overstiger 10 prosent av fôret målt i energi.”
Signert Børge A. Roum
F5:
Endringsforslag (ikke i direkte konflikt med den over)
Fra “Betydelig øke merverdiavgiften på kjøtt”
Til “Betydelig øke avgifter på kjøtt”
F6
Endringsforslag
Fra “Kjøttforbruket må halveres innen 2025”
Til “Kjøttforbruket må reduseres, for mennesker og miljø”
Signert Børge A. Roum

F7
Endringsforslag:
Fra “Innføre plantebasert mat som standardvalg på alle arrangementer i regi av
statlige virksomheter”

Til “Alle offentlige matinnkjøp skal være kjøttfrie, med unntak av noen
rehabiliteringsinstitusjoner og eldrehjem, som RASP- Regional Seksjon for
Spiseforstyrrelser, og til spesielle måltider med særskilt kulturell betydning”
Signert Helena Bugge
F8
Endringsforslag:
Fra “Innføre plantebasert mat som standardvalg på alle arrangementer i regi av
statlige virksomheter”
Til “Stille krav om at det som standard skal tilbys et vegetarisk alternativ på alle
arrangementer i regi av statlig virksomheter”
Signert Oda Indgaard
F9
Endringsforslag
“Stille krav om at det alltid skal serveres et fullverdig vegetarisk alternativ”
(Erstatte vegansk med vegeteriansk)
Signert Oda Indgaard
F10
Fire alternative formuleringer til mål:
a) Med mest mulig positive virkemidler legge til rette for at kjøttforbruket i Norge
reduseres med 50 prosent innen 2025.
b) Med mest mulig positive virkemidler legge til rette for at kjøttforbruket i Norge
reduseres med minst en tredjedel innen 2025.
c) Med mest mulig positive virkemidler legge til rette for at kjøttforbruket i Norge
reduseres med minst 50 prosent innen 2030.
d) Med mest mulig positive virkemidler legge til rette for at kjøttforbruket i Norge
reduseres mest mulig, raskest mulig.
Signert Børge A. Roum
F11
Tilleggsforslag

Etter “Mer kjøttproduksjon betyr ofte mer intensive driftsformer, der dyras muligheter
til naturlig utfoldelse begrenses, og færre småbruk.”?
“Et lavere kjøttforbruk vil føre til mindre kjøttproduksjon. Det er viktig at den
gjenværende kjøttproduksjon har høy kvalitet, gir bøndene gode inntekter, og skaper
flere arbeidsplasser i landbruket. Dette gjør vi ved å premiere dyrevennlig, og
bærekraftig kjøttproduksjon. Kjøttproduksjonen må være mest mulig basert på
norske ressurser, og minst mulig i konkurranse med produksjon av plantemat.”
Signert Sirin Stav og Arne Haabeth
F12
Tilleggsforslag
Til hovedteksten
“Samtidig vil vi legge til rette for mer bærekraftig produksjon av kjøtt der alternativ
bruk av jordbruksarealene ikke er egnet til annet.”
Signert Oda Ingaard
F13
Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt:
“Bærekraftig og dyrevennlig kjøttproduksjon skal lønnes seg, og produksjonen skal
baseres på norske for-ressurser”
Signert Sirin Stav og Arne Haabeth
F14
Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt
“Stille krav om bærekraftig produksjon og god dyrevelferd ved offentlige innkjøp av
kjøtt og animalske produkter, for eksempel gjennom krav til dyrevernmerking.”
Signert Sirin Stav og Arne Haabeth
F15
Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt
“Kjøttforbruket skal først kuttes på det kjøttet som produseres på mest miljøfiendtlig
vis, eksempelvis import av kjøtt fra Brasil”
F16

Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt
“Alle offentlige kantiner skal være 100% vegetariske”
Signert Helena Bugge
F17
Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt
“Alle i grunnskolen skal få ett gratis vegetarmåltid om dagen”
Signert Helena Bugge

Resolusjon 23: Nei til reklame for forurensing!
Voteringsorden
F4 - vedtatt
F3 - vedtatt
F5 - falt
F2 (Foreslått trukket) - opprettholdt - falt
F1=F6
F1: Resolusjonen vedtas med endringer.
F2
Forby ALL reklame. Det skal være forbudt å gi eller få noe av verdi for å reklamere
for et produkt. Ingen produkter skal ha en logo som identifiserer hvilket firma som har
laget produktet. I stedet skal alle produkter som selges ha en scanbar kode slik at
man enkelt med telefon kan lese alt om miljøaspektene. Hvor mye klimagassutslipp
har produktet medført, hvor mye miljøgifter har blitt produsert, hvor mye plastikk har
blitt brukt, bilder av gruvedrift fra der et produkt har blitt produsert osv. Skal også
være en rangering av produkter slik at man kan velge det beste produktet for miljøet.
Signert Lars Bendik Johnsen
F3
Tilleggsforslag:
“Forby all reklame for fossil energi, fossildrevne biler og cruise- og flyreiser.”
Signert Eirik Toressønn Myrvold

F4
Tilleggsforslag:
“Forby all reklame for fossil energi, fossildrevne biler og fossile flyreiser.”
Signert Sigrid Heiberg
F5
Endringsforslag
Oslo MDG vil:
“Forby all reklame som er bevisst misledende, manipulerende, feilaktige, og bruker
hatretorikk. Hvis påstander fremmes må det inkluderes kilder slik at man kan
etterkontrollere.”
Signert Anders Christiansen Sørby
F6
Strykningsforslag:
Stryke hele resolusjon 23.
Signert Adam Tumidajewicz

RESOLUSJONER
Forslag til vedtak:
Samtlige resolusjoner oversendes Landsmøtet til MDG i april 2020.
Forslaget er vedtatt.

SAK 3 ÅRSMELDINGER
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret innstiller på at årsmeldingen tas til orientering.
Årsmeldingene tas til orientering.

SAK 4 HANDLINGSPLAN
Forslag til vedtak:
Handlingsplanen 2020 vedtas.
Oppklarende spørsmål.
Debatt.
Hele handlingsplanen er vedtatt med endringene under.

F2
Tillegg til delmål 3, ny setning alternativ b:
Endringsforslag: Fylkesstyret skal bistå med tilrettelegging av samarbeid mellom lokallagene
der det er behov og hensiktsmessig.
Signert Ingrid Ophaug Dahl
F7
Endringsforslag: Legge til punkt B: “og vi skal legge tilrette for samarbeide på tvers av
bydelene.”
Signert Janne Schøneyder
Først satt opp mot F7, deretter ble F7. Trukket. F2 vedtatt.

F5
Endringsforslag: Endre punkt A slik at det lyder “Vi skal ha sterke og selvgående lokallag i
alle 15 bydeler hvor nye frivillige opplever at det er givende og enkelt å bidra. Fylkesstyret
skal legge til rette for samarbeid på tvers av bydelslagene, og støtte slikt samarbeid der det
er ønske om det.”
Signert Andreas Børde
F6:
Endringsforslag: Erstatte punkt A og B med “Vi skal ha sterke selvgående lokallag i alle 15
bydeler hvor nye frivillige opplever at det er givende og enkelt å bidra. Vi skal søke
samarbeid på tvers av lokallag ved å samarbeide regionalt om enkeltsaker, organisasjon,
seminarer, dørbanking med mer. “

Signert Lillian Bredal Eriksen
F5 og F6 settes opp mot hverandre. F5 forsøkt trukket, men opprettholdes. F5 videre.
F4
Endringsforslag: Sammenslå alternativ a og b under delmål 3 slik at det lyder:
“- Vi skal ha sterke og selvgående lokallag i alle 15 bydeler hvor nye frivillige opplever at det
er givende og enkelt å bidra.
- Lokallagene oppfordres til å samarbeide på tvers ved behov, og selv ta initiativ til
hensiktsmessige former for samarbeid med støtte fra fylkeslaget”
Signert Simen Mørstad Johansen
F4 vedtatt videre og settes opp mot F5. F5 vant voteringen. F5 vedtatt som delmål 3.
F3
Endringsforslag: Endre delmål 4 slik at det lyder “Oslo MDG ønsker å fjerne barrierer for
deltagelse i partiet, og etterstreber mangfold i alle ledd. Vi skal søke innspill fra medlemmer
og andre interesseorganisasjoner for folk med funksjonshemninger for å lage en tiltaksplan
med hensikt av mer inkluderende møter, aktiviteter og arrangementer”
Signert Elan Morgan
F3 vedtatt.

SAK 5 ØKONOMI
a. Regnskap 2019
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019
Forslaget vedtatt ved akklamasjon.

b. Budsjettforslag 2020
Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar foreslått budsjett for 2020
Forslaget vedtatt ved akklamasjon.

c. Valg av revisor
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gjenvelger Effekt Revisjon som revisor for regnskapsåret 2020
Forslaget vedtatt ved akklamasjon.

SAK 7 RETNINGSLINJER FOR
POLITISKE UTNEVNELSER
Forslag til vedtak:
De foreslåtte retningslinjene vedtas og erstatter tidligere retningslinjer for politiske
utnevninger.
Endringsforslag:
Endre fra “bør” til “skal” i setningen “Det bør bekjentgjøres i partiet at det søkes etter
kandidater både på byrådsekretærer og byråder.”
Signert Anders Marstrander
Votering. Endringen er vedtatt. Nye retningslinjer i sin helhet vedtatt.

SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtak (ny tekst):
Ny tekst:
§ 6.2 Oslo representantskaps faste medlemmer:
● 4 representanter fra fylkesstyret
● stortingsrepresentanter
● byråder
● 5 representanter fra bystyregruppa (valgte representanter)
● 30 representanter valgt av lokallagene, etter antall betalende medlemmer. Hvert

●
●

lokallag skal ha minst èn representant.
tre representanter fra Oslo Grønn Ungdom
en representant fra Oslo Grønne Studenter

Ett grunnmedlem for hvert bydelslag. Resterende medlemmer fordeles på bydelslagene etter
utregningsmetoden “den modifiserte Sainte-Laguës metode” med 1,4 som første delingstall.
Fordelingen oppdateres i januar hvert år, og baseres på antall betalende medlemmer pr 31/12.

Innstilling fra fylkesstyret: Vedtas
Innledning ved Herman Søndenaa.
Debatt. Votering. Det innstilte forslaget er vedtatt.

SAK 8 FORDELINGSNØKKEL
Forslag til vedtak:
● Delegatfordeling til representantskap, utregnet etter vedtektenes bestemmelser, tas
til orientering.
● Oslo MDGs landsmøtedelegater fordeles etter følgende prinsipper: Antallet
bydelsdelegater videreføres (35), og fordeles etter samme fordelingsnøkkel som
representantskapsdelegater. Fylkesstyret forblir 7. Byråder øker fra 2 til 3, oppjustert
til dagens antall byråder. Bystyregruppa øker fra 3 til 6 delegater. Oslo Grønn
Ungdom og Oslo Grønne Studenters delegatplasser videreføres.
Endringsforslag:
Gammel delegatnøkkel
Grønn Ungdom - 4
Vestre Aker - 3
Nordre Aker - 3
Ny delegatnøkkel
Grønn Ungdom - 6
Vestre Aker - 2
Nordre Aker - 2
Signert Nora Selnæs og Grønn Ungdom

Innledning ved Herman Søndenaa.
Debatt. Forslaget fra Grønn Ungdom falt.
Delegatfordelingen er tatt til orientering.

Forslaget om landsmøtedelegater er vedtatt.

SAK 9 PARTIAVGIFT
Forslag til vedtak:
“Årsmøtet innfører partibidrag for MDG-politikere som har verv som byråder,
utvalgsleder/nestleder [i bystyret] og ordfører/varaordfører. Partibidrag er på 5% av brutto
inntekt. Partiavgiften skal betales i faste månedlige trekk til Oslo MDG. Partiavgiften skal
betales av alle, også personer i vikariat.”

Det ble under debatten lagt til “i bystyret” i vedtaket redaksjonelt for å oppklare betydningen
av hvem som omfattes av vedtaket. Dette ble godkjent av salen.
Endringsforslag
Om å endre fra Oslo MDG til partiet nasjonalt
Årsmøtet innfører partibidrag for MDG politikere som har verv som byråder, komiteledere/nestledere
og evt ordfører/varaordfører. Partibidrag er på 5% av brutto inntekt. Partiavgiften skal betales i faste
månedlige trekk til MDG. Partiavgiften skal betales av alle, også personer i vikariat.
Signert Simon Hotvedt

"Vedtaket gjelder frem til det eventuelt innføres en nasjonal partiskatt."
Signert Daniel Rees

Endringsforslaget fra falt.
Tilleggsforslaget fra Daniel Rees er vedtatt.
Vedtaket om partiavgift ble i sin helhet vedtatt.

SAK 10 VALG
a) Valg av fylkesstyre
INNSTILLING
Arbeidsutvalget:
Leder: Sigrid Z. Heiberg
Nestleder: Rauand Ismail
Nestleder: Herman Søndenaa
Øvrige medlemmer:
Elin Enlid
Arne Haabeth
Aase-Marie Olafsen
Adam T. Tumidajewicz
Varamedlemmer:
Brynjar Arnfinnson
Kari Thommasen
Fritjof Klareng Dale
Marie Loe Halvorsen
Sigrid Heiberg ble valgt til leder ved akklamasjon.
Nestledere ble som innstilt valgt ved akklamasjon.
Øvrige medlemmer ble som innstilt valgt ved akklamasjon.

b) Valg på valgkomité
Leder: Sindre Buchanan
Medlemmer:
Janne Schønheyder
Erik Falster
Borgar Jølstad
Solrun Hansen
Ingvild Kristine Jensen (GU-representant)
1. vara: Rune Hansen
2. vara: Christine Bjåen Sørensen
3. vara: Ragni Olsson
Hele valgkomiteen ble valgt som innstilt ved akklamasjon.

SAK X INKLUDERING AV
FUNKSJONSHEMMEDE
Saken var ikke meldt opp på forhånd.
Lise Marie Nilsen innleder.
Debatt.
Endringsforslag som kom inn etter strek:
Stryke siste setning.
Signert Nora Selnæs

Legge til: Mer krav på tolk og det skal være mulig for de å si ifra til MDG hvis man trenger
tolk
Signert Jasim Rashid

Stemmes over i to deler.
Første del vedtatt (ned til siste setning)
Siste setning falt.

Protokollunderskrivere

Anders Marstrander

Terje Bjøro

