
SAK 4 - ÅRSMELDING FOR 2022
BERGEN MDG
STYRET
Styret som ble valgt på årsmøtet 26. februar 2022 hadde denne sammensetningen:

Daniel Prestø-Økland, Fyllingsdalen (leder)
Else Kathrine Nesmoen, Årstad (nestleder)
Susanne Waage, Bergenhus (økonomiansvarlig)
Jon Fartein Lygre Hoel, Årstad (medlem)
Jenny Furevik Rise, Årstad (medlem)
Cecilie Høisæter, Laksevåg (styremedlem)
Robert Bergesen Skaar, Fyllingsdalen (styremedlem)
Trond Einar Augustson, Årstad (1. vara)
Maren Marie Emerise, Fyllingsdalen (2. vara)
Bjarte Bjørsvik, Årstad (3. vara)

Andrea Voss/Aksel Solheim har representert Grønne studenter. Gruppeleder i
bystyret (Øystein Bønes frem til 16.11 og Thor Haakon Bakke resten av perioden)
møter i styremøtene med tale og forslagsrett. Daniel Prestø-Økland trakk seg fra
ledervervet 14. november og styret innstilte nestleder Else Kathrine Nesmoen som
ny leder og Trond Einar Augustson rykket opp som styremedlem. Varamedlemmene
har vært invitert til å delta på alle møter og i styrets ordinære arbeid, noe både
Augustson og Bjørvik har gjort. Maren Marie Emerise har ikke deltatt i styrets
arbeid.

STYRETS ARBEID
2022 var et mellomvalgsår, et år der styret har lagt vekt på å samle krefter etter vår
beste valgkamp noensinne, men som også krevde mye av medlemmene i
lokallaget, og rigge oss til valgkamp i 2023. Vi flyttet inn i nye partilokaler i Lodin
Lepps gate 1 i februar og har vært opptatt av å få til økt aktivitet i Bergen MDG og
sideorganisasjoner. Styret har vært opptatt av å få til et enda tettere samarbeid med
de andre partileddene (Grønne studenter, Grønn Ungdom og Vestland MDG) og
synes vi har fått det bra til gjennom en rekke fellesarrangementer i løpet av året.

Det kanskje aller viktigste som har skjedd i regi av lokallaget i 2022 er arbeidet med
utkast til nytt program for Bergen MDG 2023-27 og arbeidet med valglisten til
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kommunevalget i 2023. Det har vært viktig for styret at arbeidet med nytt
partiprogram skulle bidra til økt engasjement i lokallaget i tillegg til å få på plass et
godt program.

Styret startet arbeidsåret med en workshop som resulterte i fem satsingsområder for
2022. Innsatsområdene er ikke prioritert i en rekkefølge og går litt over i hverandre.
Nedenunder følger de fem innsatsområdene, etterfulgt av en kort omtale om
gjennomføring:

i) Valgkamp - gjøre laget klar til å vinne valget i 2023
Gjennomføring: Forberedende valgkamputvalg ble opprettet 28. april og
jobbet frem anbefalinger til det videre valgkamparbeidet i regi av
valgkamputvalget. Styret vedtok å ansette en valgkamprådgiver i full stilling
fra februar til september 2023. MDG sentralt har foretatt ansettelsen.
Valgkamputvalget (VKU) ble nedsatt av styret 16. november og består av
Thor Haakon Bakke (1.kandidat), Katrine Nødtvedt (2. kandidat), rådgiver for
bakkevalgkamp Cecilie Høisæther og luftsjef Susanne Waage. VKU har
utarbeidet utkast til valgkampstrategi og samarbeidsvedtak som legges frem
for årsmøtet til vedtak. Nominasjons- og programkomiteenes arbeid og
innspill til disse prosessene fra medlemmer har vært svært viktig i perioden.

ii) Skolering - kompetansebygging og skoleringer for å senke terskelen for å
delta. Øke kunnskapen blant medlemmer om vår politikk.
Gjennomføring: Styret har alene eller sammen med andre
komiteer/bystyregruppen/MDG Vestland arrangert en rekke arrangement ila
2022, både ifm programarbeidet, forberedelser til valgkamp og andre
aktiviteter, se liste under. Hensikten har vært å tilby medlemmene ulike
aktiviteter, drive politikkutvikling og bygge organisasjon. Lokallaget har
deltatt i noen aksjoner i regi av partiet nasjonalt. Arbeidet med å sette i gang
med mer utstrakt valgkamparbeid vil skje i regi av VKU fra og med vinteren
2023.

iii) Bydelslag -  Avklare om vi skal etablere bydelslag og evt. hvordan.
Gjennomføring: Styret utpekte et interimstyre for å arbeide for opprettelse av
bydelslag i både Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler. Interimstyret bestod av
Trond Wathne Tveiten (leder), Cecilie Høisæter og Øystein Bønes. Disse har
hatt noe dialog, men har ikke hatt formelle møter.
Dette har sammenheng med at ambisjonene om å starte opp bydelslag sank
da bystyret i juni 2022 vedtok å utsette gjeninnføring av bydelsstyrer fra
2023. Det har blitt diskutert at å støtte opp om uformell aktivitet i bydelene
kan være vel så hensiktsmessig.
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iv) Synlighet - vi ønsker å være synlige i media og bybildet
Gjennomføring: Byrådene og bystyregruppen står i all hovedsak for både
medieoppslag og annen synlighet. I tillegg har styrets medlemmer hatt noen
leserinnlegg på trykk i avisen. Styret har arrangert åpne møter i samarbeid
med andre parti, invitert ulike organisasjoner på tematiske arrangement
(likestilling, bybanen, mv), fått medieoppslag ifm ryddeaksjon på Trengereid
og arrangert flere stands, deltatt i demonstrasjoner/markeringer mv (se
under).

v) Sosialt/organisasjonsbygging - engasjere og aktivisere medlemmene,
bygge organisasjon.
Gjennomføring: Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant
medlemmene i august og september 2022 for å undersøke hva
medlemmene ønsket å delta på av arrangement /aktiviteter. Vi fikk 120 svar
som har vært nyttige for å finne ut hvilke saksfelt medlemmene er opptatt av
og hvilke aktiviteter de kunne tenke seg ble arrangert. Styret har lagt vekt på
å ha rimelig høy aktivitet i laget og tilby ulike arrangement i et forsøk på å
treffe medlemmenes interesser og ønsker. Vi synes vi har lyktes rimelig bra i å
få en bredde i arrangement fra faglige møter (eks kjernekraft, plast og
utenrikspolitikk) til møter for å skape engasjement om programarbeidet,
synlighetsaksjoner (sykkelaksjoner, postkortutdeling mv.).

Styret har gjennomført tretten styremøter etter årsmøtet i februar 2022 til og med
januar 2023. Alle styremøtene har blitt gjennomført på det nye partikontoret i Lodin
Lepps gate 1. Styret har brukt en egen Facebook-gruppe til diskusjon og
forberedelser til møtene.

KOMITEER OG UTVALG

PROGRAMKOMITEEN
Christine Henriksen Ødegaard (leder), Bjørn Sandvik, Susanne Waage, Håkon
Haatuft Opedal, Gaute Singstad. Varamedlemmer Daniel Prestø-Økland, Eline
Aresdatter Haakestad, Andrea Nesvik Voss (GS). Tidlig i prosessen trakk Gaute
Singstad seg fra arbeidet, og Erik Reitan ble med som nytt medlem.

Programkomitéen har hatt omtrent et månedlig møte gjennom våren 2022.
Komiteen ble først enig om en ny inndeling av programmet, for å gjøre det mer
brukervennlig for velgere, kandidater og folkevalgte. Deretter fordelte komitéen
ansvar for de ulike kapitlene på de enkelte medlemmene av komitéen. I mai, juni og
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august holdt komitéen mange innspillsmøter med ulike organisasjoner og aktører
innen frivillighet og næringsliv.

I august arrangerte programkomitéen to åpne medlemsmøter der alle medlemmer
ble invitert til å diskutere deler av programmet. 18. august ble det arrangert
temakveld om kultur, mangfold og frivillighet med daværende byråd Katrine
Nødtvedt. 8. september ble det arrangert temakveld om grønn byutvikling,
samferdsel, klima og natur med daværende byråd Thor Haakon Bakke. Det første
møtet handlet blant annet om våre prioriterte saker, noe som ble en form for
workshop, der alle kunne stryke og legge til forslag og kommentarer.
Utgangspunktet var en liste med ca. 10 kulepunkt, som senere ble formulert til
hjertesakene i programmet.

I september møttes komitéen en helg for å skrive ferdig førsteutkastet til
programmet, som deretter ble lagt ut på høring i oktober. Det kom inn en god del
innspill i løpet av høringen, som ble gjennomgått og innarbeidet i løpet av flere
møter til andreutkastet. Samtlige medlemmer i komitéen har lest gjennom og hatt
anledning til å kommentere på og foreslå endringer på andreutkastet. Siste utkast
av programmet ble lansert 9. desember 2022 og sendt ut på e-post til alle
medlemmer.

NOMINASJONSKOMITEEN
Mona Høgli (leder), Fredrik Behrens, Tori Langaas, Kjetil Lygre, Frøya Skjold
Sjursæther.

Komitéen har i hovedsak lagt opp prosessen tilsvarende den som ble benyttet ved
forrige nominasjonsprosess. Komitéen har avholdt 17 møter og intervjuet 35 av de
personene som har meldt seg selv eller er blitt foreslått av andre. Komitéens forslag
til topp ti ble sendt ut til medlemmene og disse kandidatene, samt andre som
ønsket å stå på topp ti, fikk presentere seg i et møte på Litteraturhuset 8.10. Første
utkast til liste ble sendt ut til medlemmene med mulighet for innspill 17.10 og
endelig liste sendt ut 29.10. Det har vært jobbet for å få mer mangfold på listen, og
komitéen mener den listen som ble fremlagt for nominasjonsmøtet har kandidater
som representerer viktige målgrupper for MDG Bergen.

Nominasjonsmøtet ble avholdt 12. november på Amalie Skram videregående skole.
På møtet var det ca. 45 medlemmer tilstede. Liste for lokalvalget 2023 ble valgt
med totalt 73 listekandidater. Følgende kandidater ble valgt på topp 10:

1. Thor Haakon Bakke
2. Katrine Nødtvedt
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3. Eline Haakestad
4. Emil Perron
5. Andrea Nesvik Voss
6. Christine Ødegaard
7. Bjarte Bjørsvik
8. Oscar Dos Santos Kvalsvik
9. Cecilie Høisæter
10. Kjell Magne Fagerbakke

VALGKOMITEEN
Monica Sandtorv (leder), Katrine Nødtvedt, Kjell Magne Fagerbakke og Mona Høgli
(vara). Sistnevnte trakk seg fra vervet i november 2022. Komitéen ba om innspill fra
alle medlemmer og har avholdt til sammen 12 intervjuer og seks møter.

MDGS LANDSMØTE 2022
Ni delegater fra Bergen MDG inngikk i Vestland MDGs delegasjon til landsmøtet
som ble gjennomført i Oslo 6.-8. mai. I tillegg var det tre varaer på delegatlisten fra
Bergen som deltok som varadelegater/observatører. De samme delegatene deltok
på digitalt ekstraordinært landsmøte 26. november for å velge ny partileder.

PARTIKONTORET
I desember 2021 signerte Bergen MDG en fem-årig leieavtale med Realforum AS
for å overta nye partilokaler i Lodin Lepps gate 1. Fylkesstyret og
fylkestingsgruppen til Vestland MDG har etter avtale gått inn med halvparten av
leiekostnadene for å ha sine to ansatte tilstede i kontorlokalene på dagtid, og er
også med på å betale oppussingskostnader for lokalet. Partikontoret ble overtatt i
februar 2022. I løpet av året er lokalet innredet. Kjøkkenet hadde behov for
oppussing ved overtakelsen og arbeidet er i gang, i hovedsak i regi av Vestland
MDG. Partikontoret har blitt brukt til flere arrangementer i løpet av året og er på
god vei til å bli en god samlingsplass for lokallaget. Lokalet vil bli enda mer
funksjonelt når kjøkkenet er ferdig.

AKTIVITETER I LOKALLAGET
Lokallaget har hatt mer aktivitet i 2022 enn de to foregående årene som var preget
av pandemien.
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ÅPNE MØTER
18. januar: Grønn storby-battle: Oslo vs Bergen
26. februar: Årsmøte i Bergen MDG 2022
8. mars: samling på partikontoret og deltakelse i toget under egen fane: Klimakamp
er kvinnekamp
11. mars: Bergens første likestillingsplan/ arrangement ifm Kvinnefestivalen
19. mars: Grønn Pub med Bergen MDG og Bergen Grønne Studenter
7. april: Innspillsmøte til nytt program: Hva bør Bergen bruke penger på?
1. mai: deltakelse i tog
11. juni: deltakelse i Bergen Pride
17.-18.juni: Sommeravslutning MDG Vestland
18. august: Innspillsmøte til nytt program for Bergen. “Lyttepost med Katrine”.
22. august: “Plastforsøpling i havet og hva vi kan gjøre med det” Med Kenneth
Bruvik i samarbeid med Øygarden MDG.
31. august: Innspillsmøte til nytt program for Bergen. “Lyttepost med Thor Haakon”.
19. september: Foredrag om bystyret og omvisning i Gamle rådhus ved Øystein
Bønes.
21. september: Bystyremøte: Felles deltagelse på galleriet.
21. september: Grønn stafett. Deltakelse i nasjonal aksjon med stand på Xhibition
der publikum ble invitert til å komme med innspill.
24. september: Grønn medlemslørdag. I samarbeid med Vestland MDG.
3. oktober: Medlemsmøte om Bybanen til Åsane m Byråd Ingrid Nergaard
Fjeldstad, i samarbeid med Venstre og Arbeiderpartiet
12.oktober: Presentasjon av kandidater, Bergen MDG
21.-22. oktober: MDG Vestland samling om valgkamp mv.
12. november: Nominasjonsmøte Bergen MDG
19. november: Nominasjonsmøte Vestland MDG
28. november: Innspillsmøte valgkampstrategi, v. Thor Haakon og Katrine

AKTIVITETER
● Strategisamling for bystyregruppen med deltakelse fra styret
● Strategisamling Vestland bla med innspill til nytt partiprogram
● Grønn Pub i samarbeid med Grønne studenter
● Pride: Stands tre dager på fellesområdet på Verftet med andre

organisasjoner. Deltakelse i paraden, for første gang som MDG.
● Spørreundersøkelse til alle medlemmer som grunnlag for å treffe bedre med

aktiviteter/arrangementer.
● Sykkelaksjon: To aksjoner på Gamle Nygårdsbroen.
● Strandrydding i samarbeid med Øygarden MDG
● Ryddeaksjon. Ryddet plast og søppel ved hulesystem på Trengereid i

samarbeid med Vestland MDG og Osterøy MDG.
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● Grønn stafett nasjonalt. Deltagelse på bystyremøte, bilder med
bystyremedlemmer, kaffeaksjon ved Xhibition.

● Demonstrasjoner for kvinner i Iran. Deltagelse på to markeringer på
Torgallmenningen.

● Nasjonale fellesaksjoner: Utdeling av løpesedler to ganger.
● Verdensdagen for psykisk helse. Appell ved Cecilie Høisæter.

MEDLEMSTALL
31. desember 2022 bestod Bergen MDG av 798 medlemmer hvorav 133 ikke hadde
betalt kontingent. Dette er en nedgang fra 902 medlemmer hvor 129 ikke hadde
betalt kontingent i valgåret 2021. Det er vanlig blant politiske partier at både
medlemstall og andel betalende medlemmer normalt faller i et mellomvalgsår.
Sammenligner vi med 2020, forrige mellomvalgsår, var medlemstallet den gang på
687 medlemmer. Av de 788 medlemmene med kjent alder var 72,5% mellom 14 og
50 år, og 437 var menn og 361 kvinner. Hele 62% av medlemsmassen bor i
sentrumsbydelene Bergenhus og Årstad. Bergen MDG fikk 48 nyinnmeldinger i
2022.

BYSTYREGRUPPEN
Bystyregruppen utarbeider en egen årsmelding og derfor gis bare en kort
oppsummering av sammensetning av bystyregruppen her. Frem til november 2022
bestod bystyregruppen av Mona Høgli, Øystein Bønes (gruppeleder), Christine
Henriksen Ødegaard, Håkon Nakkerud Opedal, Miriam Akkouche, Joakim Kyrre
Myklebust og Paul Richard Johannessen. Gruppen inkluderte også varaene Trond
Wathne Tveiten, Anna Milford, Kjell Magne Fagerbakke, Janne Bjånes Bruarøy,
Ørjan K. Aall, Leon Torgersen, Kyrre Sørensen, Bjørn Sandvik og Niklas Møller. I
tillegg hadde MDG to byråder, Thor Haakon Bakke og Katrine Nødtvedt.

Fra og med november 2022 består bystyregruppen av Thor Haakon Bakke
(gruppeleder), Katrine Nødtvedt, Eline Haakestad, Mona Høgli, Christine Henriksen
Ødegaard, Håkon Nakkerud Opedal og Miriam Akkouche. Gruppen inkluderer også
varaene Øystein Bønes, Joakim Kyrre Myklebust, Paul Richard Johannessen, Trond
Wathne Tveiten, Anna Milford, Kjell Magne Fagerbakke, Janne Bjånes Bruarøy,
Ørjan K. Aall, Leon Torgersen og Kyrre Sørensen.

AVSLUTTENDE ORD
Styret er godt fornøyd med det lokallaget og styret har fått til gjennom året. Det er
svært gledelig at lokallaget har vedtatt en fullstendig liste til kommunevalget og at
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det er lagt frem et spennende og rikholdig programforslag for perioden 2023-27 til
diskusjon på årsmøtet.

Styret takker for støtten fra medlemmene. Vi setter veldig stor pris på alle bidrag
som har kommet inn til nytt partiprogram, er takknemlige for alle som stiller til valg
for Bergen MDG og som deltar i ulike markeringer og arrangementer for partiet.
Takk også til de som deltar i ulike regionale og nasjonale råd, komitéer og utvalg.

En særlig takk til våre dyktige eks-byråder og deres rådgivere og hele
bystyregruppen for en fantastisk innsats i 2022 og for et godt samarbeid. Tre år i
byråd har gitt MDG svært god synlighet og verdifull erfaring. Nå er blikket rettet
mot kommunevalget i 2023 og vi ser frem til en spennende og inkluderende
valgkamp!

Lokallagsstyret i Bergen MDG
Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Bergen, 2023
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