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Årsmelding 2019, Nittedal MDG  

 

Lokallag av Miljøpartiet De Grønne, Nittedal MDG ble stiftet og registrert i 

Enhetsregisteret (Brønnøysund) i 2014.  

 

STYRETS SAMMENSETNING 

På årsmøtet 13. februar 2019 ble følgende styre valgt:  

● Marit Hoff: leder 

● Bjørn Nyheim: sekretær 

● Ketil Aasen: kasserer 

● Vidar Dagfinn Myhre: styremedlem 

● Mai-Helen Myhre Carlsen: styremedlem 

Som varamedlemmer ble følgende valgt: Atle Torvund, Yvonne R. Thoresen og 

Henrik A. Pedersen. Varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter uavhengig 

av forfall.  

Valgkomité  
Årsmøtet 2019 fastsatte at styret fungerer som Valgkomitekomité. Årsmøtet valgte 

Yvonne Roualet Thoresen i valgkomitéen, styret ble også gitt fullmakt til å supplere 

valgkomiteen. Styret har ikke på en tilstrekkelig måte fastsatt flere medlemmer til 

valgkomitéen, den kan derfor ikke sies å ha blitt funksjonell.  

Medlemsoversikt  
Fra MDG sentralt får vi oppgitt medlemstall for lokallaget for utgangen av året. 

Lokallaget har også tilgang til programmet Hypersys og leder følger nøye med på alle 

nye innmeldinger. Offentlige medlemmer 2019 (de som har betalt medlemsavgift) var 

51 mot 29 i 2018. Det kom 24 nye medlemmer i løpet av 2019, hvorav to er flytting 

fra andre kommuner. Ingen utmeldinger har skjedd i løpet av året. Det har vært lokal 

oppfølging av ubetalt medlemsavgift, noe som ser ut til å gi positivt resultat. Nye 

medlemmer kontaktes pr. telefon for å etablere kontakt, for å få innspill fra 

medlemmer og gjøre terskelen lavere inn til mulig aktivitet i laget. 

 

Møtevirksomhet  
Styremøter: Det ble avholdt 10 styremøter i 2019, i noen grad er møtene avholdt hos 

forskjellige styremedlemmer. Det ble også avholdt et arbeidsmøte med forberedelser 

til kommunestyrets budsjettbehandling i desember.  
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Programmøter: Nittedal MDG arbeidet og hadde møter om program i januar og 

februar, og ferdigstilte så dette i mars 2019. 

Medlemsmøte: Medlemsmøte: 30. april ble alle medlemmer invitert til 

Naturvernforbundet Nittedal og Miljøpartiet De Grønne Nittedals møte om Nitelva. 40 

personer fylte lokalet på Rotnes bruk for å lytte til foredragsholderne og ta del i 

debatten. 

Utvidete styremøter og redaksjonskomitemøter: I løpet av kommunevalgkampen 

og perioden etter valget ble det invitert bredt til styremøter, mange valgkampmøter, 

programlansering og arbeidsmøter i forbindelse med produksjon av avis. Det ble 

også avholdt forhandlingsmøter etter valget. I tillegg ble det avholdt årsmøte 9. 

februar 2019. 

På styremøtet i november ble det besluttet at styremøter og politiske gruppemøter 

fremover skal skilles.  

Medlemmer i Nittedal MDG deltok på flere lokale møter med tema natur og miljø, 

f.eks. møte om edelkreps, flaggermusmøte, rovfugler, Klimacafe mm.  

Landsmøte og årsmøte i Viken: Nittedal MDG deltok med en representant og to 

observatører på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. Lokallaget deltok også på 

Viken MDGs årsmøte.  

Programmøter Viken: De to listetoppene i Nittedal deltok også i programkomiteen i 

Viken, både kortprogramkomite og den fullstendige. Det var mange møter, men ga 

også mulighet for å bidra med å få lokallagets kjernesaker belyst og vi fikk selv viktig 

kunnskap.  

Mediesynlighet  
MDG hadde en representant i kommunestyret frem til valget og laget har fått omtale i 

lokalavisen Varingen for ulike forslag og standpunkter til saker i kommunestyret. 

Styremedlemmer har fått trykket flere leserinnlegg i Varingen om diverse tema, samt 

initiert en reportasje i avisen om tilstanden med stor grad av plastforurensning/ 

gummigranulat ved bygdas kunstgressbaner. MDG hadde egne mobiltilpassede og 

nettilpassede annonser i lokalavisa, Varingen. 

På høsten profilerte partiets to listetopper seg i lokalavisen knyttet til en brutal hogst 

på kommunal grunn i området Gjelleråsen.  

I løpet av året har lokallagets nettside blitt oppgradert og fremstår nå som aktuell og 

godt oppdatert. Det samme er gjort med Facebooksiden, som brukes flittig. Det er 

også opprettet konto på Instagram. Ketil Aasen og Anne Hilde Røsvik hadde ansvar 

for Fb og Instagram. Verktøyet Spark post ble brukt til å lage gode, tydelige poster. 

Bilder fra lokallagets fotografer ble også brukt og dette var svært verdifullt i 

valgkampen.  

Nittedal MDG har i tillegg fremmet MDGs politikk via deltakelse i diskusjonsgrupper 

for innbyggerne i Nittedal (Forum Nittedal og Diskuter Nittedal II). 
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Kommune- og fylkestingsvalgkamp 2019 

Resultat 

Valgresultatet ble 8,3% og da 1003 av stemmer. Totalt sett i Viken fikk MDG 7,6%. 

MDG Nittedal fikk best resultat av kommunene på Romerike og bedre enn 

gjennomsnittet i Viken.  

Dette ga 2 representanter i kommunestyret, en fordobling fra forrige kommunevalg.  

Nittedal MDG valgte teknisk samarbeid med Rødt for å få fast plass i formannskap. 

Lokallaget oppnådde dermed fast plass i Formannskap, Administrasjonsutvalg, Miljø 

og samfunn, Oppvekst og utdanning, Eierstyring og næring og 1. vara til Helse og 

velferd.   

Begge listetoppene i Nittedal stod også på Viken fylkestingsliste. Anne Hilde Røsvik 

kom inn som vara til fylkestinget og deltar nå i fylkestingsmøtene. Hun er vara for 

Hanne Lisa Matt i samferdselskomiteen.  

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING VALGKAMP 

Valgkampplanleggingen ble startet i februar. I april ble det nedsatt et valgkamputvalg 

med Anne Hilde Røsvik som koordinator. Det ble vedtatt en overordnet plan/strategi 

for valgkamp. 

Avis: Utvalget besluttet at lokallaget selv skulle produsere valgavis for Nittedal, noe 

som medførte stor aktivitet for utvalgsmedlemmene og enkelte andre bidragsytere. 

Mange avismøter ble avholdt. Mange medlemmer var med og skrev artikler, 

fotografer i lokallaget tok bilder, valgkampkoordinator jobbet mye med innholdet og 

kommunikasjon. Dernest leide vi inn Britt Arnhøy, fra firmaet Bokstavelig talt, til 

tilpasning av bilder, tekst, sammensetning av innhold. Firmaet Svovel ble leid inn til 

design og setting av avis, som ble trykket på Mercur AS trykkeri på Svanemerket 

papir. Resultatet ble meget bra og medførte positive tilbakemeldinger både fra 

partimedlemmer og andre. Avisene ble levert til alle husstander i bygda, stort sett på 

sykkel, i begynnelsen av august, totalt 16 lagsmedlemmer bidro i arbeidet. 

Sykkel”aksjonen” bidro til positiv profilering i lokalpressen. 

Avisa ble lagt ut i ISSUU og det ble lagt omtale på lokallaget FB side, nettside og 

spredt ved deling av lokallagets medlemmer. Annonsene i Varingen hadde lenke til 

nettutgaven av vår egen avis.  

Lokale brosjyrer: Det ble produsert fire lokale brosjyrer som ble fordelt på stands og 

i postkasser. Disse ble laget ved hjelp av programmet Lucid Press, som Viken MDG 

ga tilgang til. Vi fikk også brosjyrer fra Viken MDG til å dele ut.  

Husbesøk: Husbesøk ble gjennomført i deler av bygda. Positiv erfaring. Vi møtte 

hyggelige folk og fikk bedre kunnskap om hva velgerne var opptatt av. Vi lagde vår 

egen hurtigundersøkelse, som gjorde at vi også hadde noe fast å kommunisere om, 

dersom det ikke var så lett å få i gang samtale.  
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Stands: Aktiviteter med stands ble startet i juni, men ble hovedsakelig gjennomført i 

august og første uke av september, lokalisert ved tre ulike butikksentra og i helgen 

ved utfartspunkter ut i marka. Til denne valgkampen ble det også kjøpt inn et 

valgkamptelt, som kom godt med i regnværet. Styremedlemmer Vidar D. Myhre og 

Bjørn Nyheim, samt en lokal maler, lagde en egen spesiell stand som skilte seg ut 

med et stort maleri av Aaros Gård i Nittedal. Vi brettet frøposer til å dele ut på stand.  

Togaksjoner: Vi hadde togaksjon på Nittedal stasjon og Varingskollen. Det var viktig 

for oss å ha stand på Varingskollen i og med media spredte informasjon om 

lokallagets arbeid og meninger, som ikke stemte med det lokallaget mente.  

Debatter: Listetoppene representerte lokalpartiet i seks valgkampdebatter. Det var 

både debatter i Flammen og lokalt i bygda. Det var også en næringslivsdebatt på 

Lørenskog, Coca Cola sine lokaler. Romerike Blad hadde også opptak av vår 

førstekandidat Vidar D Myhre. 

Valgomater: Listetoppene registrerte seg i flere valgomater.  

Foto: Éric Francois Roualet tok bilder av lokale medlemmer og særlig listetopper, 

både sommer og vinterbilder. Både Éric Francois Roualet og Kai Jensen bidro med 

bilder til lokallaget som vi hadde stor nytte av i media og i alle våre aktiviteter på nett 

og skriftlig materiell.  

Lager for utstyr: Det som er igjen fra valgkampen av utstyr er lagret hjemme hos 

Vidar og Anne Hilde, samt i skjulet bak Tårnhuset, som ble brukt i valgkampen også.  

Listetoppene i Nittedal deltok også på det store KLIMABRØLET i sentrum av Oslo 

med tusenvis av deltagere. Også MOTVIND aksjon, demonstrasjon for ulv mm gjorde 

at lokallaget fikk markert seg for sine fanesaker.  

Forhandlinger 

Etter valget inngikk de valgte representantene fra MDG og Senterpartiet i et 

samarbeid i forhandlingene om posisjoner med de øvrige partiene. Det viste seg 

at det felles primære ønske om å få en samarbeidsrelasjon med de tidligere 

flertallspartiene, ikke var mulig å nå frem med. I stedet inngikk Ap, SV, Krf og 

V samarbeid med Frp for å danne flertall. Prosessen var uryddig og dialogen 

med nåværende posisjon opplevdes svært vanskelig.  

Lokalavisa belyste ikke alle sider av saken og fremstilte heller ikke alt om oss 

riktig, men omtalte kun posisjonen ved ordførers synspunkter.  

Sp og MDG hadde i forkant laget et felles forhandlingsnotat, der vi gjorde det 

klart at vi ønsket å bevare matjorda og ikke bygge vei og blokker på matjord. 

Dette falt ikke i god jord hos posisjonen.  

MDG og Sp endte dermed i opposisjon sammen med H og Rødt. 
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Kommunestyret 2019-2023 

Nittedal MDG´s kommunestyrerepresentant frem til valget var Vidar Dagfinn 

Myhre, vi hadde i 2019 ett medlem (Ketil Aasen) i Hovedutvalg for miljø og 

samfunn. MDGs kommunestyremedlem var også vara til formannskapet og satt i 

administrasjonsutvalget, med personlig vara fra MDG (Marit Hoff).  

Etter kommunevalget (se eget punkt om valget) har MDG: 

2 kommunestyrerepresentanter 
 
5 vara 

Vidar Dagfinn Myhre og Anne Hilde Røsvik 
 

1. Ketil Aasen,  
2. Marit Hoff,  
3. Kristin Skinstad van der Kooij 
4. Helene Vole 
5. Julia Kôhler Olsen 

Formannskap (felles liste med Rødt) 
Fast plass og første vara 

Anne Hilde Røsvik 
1. Vidar Dagfinn Myhre 
2. Atle Skift (Rødt i teknisk 

samarbeid) 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 
Fast plass med varaliste  

Ketil Aasen 
1. Helene Vole 
2. Vidar Dagfinn Myhre 
3. Øydis Hoff 

 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 
Fast plass samt varalisten 

Kristin S. van der Kooij 
1. Marit Hoff 
2. Bjørn Nyheim 
3. Vidar D. Myhre 

Hovedutvalg for næringsutvikling og eierstyring 
Fast plass og varaliste 

Vidar Dagfinn Myhre 
1. Anne Hilde Røsvik 
2. Helene Vole 
3. Ketil Aasen 

Administrasjonsutvalg 
Fast plass og varaliste 

Vidar Dagfinn Myhre 
1. Anne Hilde Røsvik 

SU Tøyen barnehage 
vara 

Helene Vole 
1. Marit Hoff 

Helse og velferd (felles liste med Rødt) Atle Skift (Rødt) 
1. Anne Hilde Røsvik 
2. Harald Berge (MDG) 
3. Hanne Høiås (Rødt) 
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Sammendrag av aktiviteter og arrangementer i 2019 

Valgkampen har stått sentralt i arbeidet i 2019, det vises til foranstående avsnitt.  

Representanter fra lokallaget deltok under Naturvernforbundets ryddeaksjon (plast og 

annet søppel) ved Mortetjern, i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen. 

Ellers har styret videreført arbeidet med punktet fra aktivitetsplanen om etablering av 

et forum for Nitelva. I april ble det på lokallagets initiativ i samarbeid med 

Naturvernforbundet Nittedal, arrangert et åpent møte om elva, med representanter 

fra elveforumene i Oslo og Asker. Kommunens miljørådgiver foredro om deres arbeid 

med elvemiljøet, naturfotograf Eric Roualet holdt et bildeforedrag om livet ved elva og 

det var mange som møtte opp og meldte sin interesse for en etablering. Gjennom 

sommeren/høsten ble det arbeidet med etablering av et interimsstyre, som i sin tur 

avholdt et stiftelsesmøte i november, også med godt fremmøte. Lokallagets mål om å 

ha bidratt til stiftelse av Nittedal Elveforum i løpet av 2019, var dermed nådd. 

Arbeidet har ellers vært konsentrert omkring kommunestyrearbeidet og aktiviteten i 

styret. 

Leders vurdering av 2019 
De fleste styremedlemmene har vært engasjert i valgkamputvalget og har dermed 
brukt det meste av kapasiteten på valgkampen mye av året. Leder er fornøyd med at 
så mange medlemmer deltok i perioden, særlig knyttet til distribusjon av valgavisa. 
Det vurderes vedrørende valgkampen at aktiviteten var større en noen gang tidligere, 
resultatet ble meget bra og er slik i overensstemmelse med nasjonal tendens på 
samme måte som det meget gode resultatet. 

Medlemstallet har vist en svært positiv utvikling. Selv om også dette er i tråd med 
tendensen i resten av landet, vurderes det som sannsynlig at lokallagets synlighet i 
valgkampen og kommunestyret har bidratt til det gode resultatet sammen med 
oppfølging av medlemslista. 

Det vurderes som nyttig å ha tatt beslutning om å skille styrearbeidet og den politiske 
beslutningstakingen i forskjellige fora. Dette fører til behov for færre styremøter med 
mindre trengsel på agendaen og bedre fokus på politisk drøfting rettet mot 
forhandlinger i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg. 
 

 VEDLEGG 

● Regnskap 2019 

● Budsjett 2019 
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