
Årsplan for 2016 – MDG, St. Hanshaugen lokallag 
 
Om dokumentet: 
Årsplanen må leses og brukes sammen med lokallagets politiske program for perioden 2015 
- 2019 http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/HoveddokumentProgram2015v3.pdf 
Denne planen viser derfor til nødvendige aktiviteter til å både drifte lokallaget, dyktiggjøre 
oss og å få gjennomført mest mulig av vårt program. 
 
Innledning: 
 
MDG i posisjon 
Etter høstens gode valgresultater har vi 20% av medlemmene i Bydelsutvalget, hvorav en er 
nestleder. Vi er i posisjon, med ny koalisjon bestående av Høyre og Venstre. Våre 
representanter er gitt stor tillit ved å være folkevalgte, men skal søke å gjennomføre mest 
mulig politikk fra vårt vedtatte politiske program. Vi har også flere plasser i komtéene, og 
har opprettet møterutiner for utveksling av informasjon, samt forberedelse til utvalgs- og 
komitémøter. Lokallaget har nå et medlemsantall på ca 320. 
 
Samarbeidet med Oslo fylkeslag er også endret ved at vårt fylkeslag er i posisjon, med fem 
bystyrerepresentanter og to byråd. Dette åpner for direkte politisk påvirkning / styring. 
 
 
 

Organisatoriske utfordringer Aktiviteter 

● videreføre gode arbeidsformer og kommunikasjonskanaler 
mellom våre BU-representanter og komitémedlemmer og 
lokallagets styre og medlemmer. 

Avholde 
gruppemøter, 
holde 
kommunikasjons- 
linjer åpne. 

● aktivisere og engasjere medlemmene i større grad.  Medlemsmøter 
med gode tema og 
inkluderende profil. 
Få inn kontingent. 
Kontakte nye. 

● samarbeid med andre MDG bydelslag, foreninger og 
organisasjoner.  

Etablere kontakter 
og opprette gode 
kommunikasjons- 
linjer. 

● Samarbeid med fylkeslaget og MDG Oslopolitikere Delta på 
koordinerende 
møter i Oslo 

● Fylle alle politiske verv vi blir tilbudt i bydelen. Skaffe frivillige 

http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/HoveddokumentProgram2015v3.pdf


● Vårt lokallag er av Oslo MDG oppfordret til å registrere seg i 
Brønnøysundregistert og åpne egen bankkonto  

Få BRREG-registrert 
oss.  
Åpne bankkonto 

● Intern skolering for medlemmer med verv og interesserte Bli mer kjent med 
bydelen gjennom å 
befare strøk og 
viktige steder. 
Delta / sende 
medlemmer til 
MDG-kurs o.l. 

● Synliggjøring av lokallaget i Norges grønneste bydel Målsetting: 
Presseoppslag om 
St. Hanshaugen 
som grønn 
foregangsbydel 

● Delta på Landsmøtet og Oslo MDGs Årsmøte Oppnevne 
delegater på 
Årsmøtet. 

 
 

Politiske utfordringer Aktiviteter 

● Gjennomføre mest mulig av politikken i vårt program, samt 
legge opp en gjennomtenkt framdrift forrprogramåret sett i 
forhold til det fireårige politiske programmet. 

Deltagelse i / 
ledelse av BU, 
komitéer, samt 
avholde interne 
programgjennom- 
gangsverksteder 

● Følge med på nye saker som dukker opp i BU eller i bydelen 
for øvrig. 

Justere, evt. 
presisere eller 
supplere politisk 
program når det 
kreves 

● Bydelsutvalget dekker også Oslo Sentrum Sondere om vi kan 
spille en større 
rolle i 
sentrumssaker. 

Miljø og byutvikling  

● Gjennomføring av sykkelsatsing og turveirevisjon Samarbeid med 
Nordre Aker MDG 
om “Grønn Rute” 



● Innføring av bilfri sone innenfor Ring 1 Støtte 
Miljøbyrådets plan 
gjennom lokal 
påvirkning. 
 

● Sikre at utbyggingssaker er grønnest mulig Følge med på / 
gjennomgå 
byggemeldinger 

● Ellers, generelt følge opp prioriteringene i programmet 
http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/Hoveddoku
mentProgram2015v3.pdf 

Fremme, spisse og 
evaluere i  interne 
programgjennom- 
gangsverksteder 

Helse og sosial  

● Følge opp prioriteringene i programmet 
http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/Hoveddoku
mentProgram2015v3.pdf 

Fremme, spisse og 
evaluere i  interne 
programgjennom- 
gangsverksteder 

 
 
 

Oppvekst, kultur og lokalsamfunn  

● Følge opp prioriteringene i programmet 
http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/Hoveddoku
mentProgram2015v3.pdf 

Fremme, spisse og 
evaluere i  interne 
programgjennom- 
gangsverksteder 

  

  

  

  

 
Kjøreplan: 
Januar: Årsmøte 
Februar: Medlemsmøte 
Mars: internt programgjennomgangsverksted 
April: Landsmøte, St. Hanshaugen holder profileringsarrangement. 
August: Medlemsmøte 
September: internt programgjennomgangsverksted 
November: Medlemsmøte 


