.POLITISK BERETNING.
.2019.
Denne beretningen skal gi en oversikt over arbeidet til politisk gruppe i Miljøpartiet De
Grønne St. Hanshaugen i 2019.

Programprossesen
Programmet vi stilte til valg på ble vedtatt av årsmøtet i 2019. Det ble utformet i løpet av
2018, av en programkomité som bestod av:
Ingrid Randisdatter Fjellberg (leder)
Trond Gunnar Rasmusen
Kenneth Lydersen
Emily Nerland
Beate Folkestad Habhab.
Programmet er basert på innspill fra medlemmer, organisasjoner, avtroppende BU-politikere
og ideer hentet fra bl.a. Oslo MDG sitt program og stortingsprogrammet 2017-2021. Hele
programmet vårt kan leses her.

Forhandlinger
Etter valget forankret vi raskt et forhandlingsutvalg i styret som bestod av:
Ingrid Randisdatter Fjellberg (leder)
Kenneth Lydersen
Beate Folkestad Habhab
Sindre Buchanan
Forhandlingsutvalget (FU) fikk mandat til føre forhandlingene på vegne av lokallaget.
Vi innledet sonderinger med både høyre- og venstresiden, og forankret deretter i styret å
starte forhandlinger med Ap og SV. Vi forhandlet først om politisk program, og med
utgangspunkt i valgprogrammet og en systematisk gjennomgang av de andre partienes
programmet, laget FU en prioritert liste som ble diskutert med styret. Når denne var så godt
som landet, forhandlet vi om verv og posisjoner. Når forhandlingene var fullent ble det klart

at vi fikk BU-lederen, fast plass i AU og alle komiteer, samt leder av tilsynsutvalget for
hjemmetjenesten.
Ikke minst så kan samarbeidserklæringen leses på våre hjemmesider.

Bydelsutvalet 2019 - 2023
Frem til valget i september bestod politisk gruppe av følgende medlemmer:
Posisjon i politisk gruppe

Hvem

BU-nestleder og gruppeleder

Isa Maline A. Isene

BU-medlem

Beate Folkestad Habhab

BU-medlem, leder i miljø- og
byutviklingskomitéen

Sindre Buchanan

Nestleder i oppvekst-, kultur- og
lokalsamfunnskomitéen

Mikkel Storm Glomstein

Medlem i helse- og sosialkomitéen

Ingrid Randisdatter Fjellberg (erstattet
Ingum Emdal, som flyttet 2018)

Etter endte forhandlinger består BU-gruppen av:
Posisjon i politisk gruppe

Hvem

BU-leder og gruppeleder

Ingrid R. Fjellberg

BU-medlem og nestleder av Miljø- og
byutviklingskomiteen

Beate Folkestad Habhab

BU-medlem og medlem av Helse- og
sosialkomiteen

Vidar Isaksen

BU-medlem

Mikkel Storm Glomstein

Medlem i Oppvekst-, kultur- og
lokalsamfunnskomiteen

Knut Schreiner

Bydelsutvalget (BU), underkomiteer og andre utvalg har 8 møter per år. Dere finner
oversikten over disse på bydelens hjemmesider. Møtene er åpne for offentligheten.

Budsjettetforhandlinger 2019
Før bydelsbudsjettet for 2020 skulle behandles i BU, gikk vi i forhandlinger med Ap og SV.
Forhandlingene var uproblematiske: vi tok utgangspunkt i samarbeidsavtalen og alle var
enige om hva vi skal prioritere i 2020.
Når et budsjett skal behandles politisk kan partiene fremme to typer forslag:
1. Tallforslag er konkrete forslag om å flytte midler i budsjettet, som f.eks å øke potten
for parkdrift med 300 000 kr og ta pengene fra mindreforbruket (bufferkontoen).
2. Verbalvedtak er instruksjoner til bydelsadministrasjonen som ikke direkte
omhandler spesifikke budsjettposter, som f.eks at bydelen skal fase ut bruk av
unødvendig engangsplast i løpet av året.
Av tallforslag vedtok vi å øke tilskuddsordningene “Grønne midler” og “Frivillighetsmidler”
med til sammen 270 000 kr (slik at begge nå er på 500 000 kr), og vi satte av 300 000 kr til
utvikling av parkbeplanting og urbant landbruk. Vi ga også administrasjonen lov til å bruke
inntil 700 000 kr på et byutviklingsprosjekt vi har bestilt som verbakvedtak, og vi gikk med
på Arbeiderpartiets forslag om å fjerne egenandelen på trygghetsalarm, noe som vil koste ca.
280 000 kr.
Vi fremmet 15 verbalvedtak. Blant annet skal vi sette i gang en storsatsing på byutvikling,
opprette friluftsbaser i Marka til barnehagene, starte opp et bydelsdrivhus for befolkningen
og etablere folkekjøkken etter modell fra København. Alle vedtakene kan leses i
møteprotokollen her.

Med vennlig hilsen
Sindre Buchanan,
avtroppende BU-medlem på vegne av politisk gruppe og forhandlingsutvalget.
Ingrid Randisdatter Fjellberg,
BU-leder, på vegne av politisk gruppe og programkomiteen.

Oslo, 8. januar 2019

