
Årsberetning for MDG Larvik 2022

Oppsummering

Lokallaget har avholdt 5 styremøter og 3 medlemsaktiviteter. Det har blitt skrevet 9 leserinnlegg 
og har vært omtalt i en rekke saker i lokalavisen. Det har vært labert oppmøte på de arrangerte 
medlemsaktivitetene, men vi fortsetter med nytt giv i det kommende året. MDG har, gjennom et 
bredt politisk samarbeid, oppnådd gjennomslag for blant annet miljø- og kultursaker.

Avholdte styremøter

· 9. februar kl 19 i Eftangveien 271

· 29. mars kl 20 i Hedrumveien 110

· 5. mai kl 20 i Eftangveien 271

· 16. august kl 19:30 i Eftangveien 271

· 21. november kl 18:30 som digitalt møte pga sykdom

Medlemsaktivitet

· 8. april, uformell sosial sammenkomst på Mikrobryggeriet

· 15. mai, grilling på Ølbergholmen

· 15. september, Grønn samtale på Bibliotekskafeen i Larvik

Utspill i media

· 12. januar, leserinnlegg:  Vern naturen vår

· 5. februar, leserinnlegg: Larvik bør ta initiativ til samarbeid mellom nabokommunene

· 9. mars, leserinnlegg: Ukraina og oljepriser

· 7. april. Leserinnlegg: Oppskriften på å løse klimakrisen

· 10. april, leserinnlegg: Fortetting av eplehager

· 17. april, leserinnlegg: Forsøpling i Tveidalen

· 24. juni, leserinnlegg: Doble tunger og falske smil i Senterpartiet

· 26. september, leserinnlegg: Natur – kunnskap - samarbeid

· 3. oktober, leserinnlegg: MDG ønsker småbarnsforeldre velkommen til lokalpolitikken

https://www.op.no/vern-naturen-var/o/5-36-1188884
https://www.op.no/mdg-onsker-smabarnsforeldre-velkommen-til-lokalpolitikken/o/5-36-1314314
https://www.op.no/doble-tunger-og-falske-smil-i-senterpartiet/o/5-36-1263540
https://www.op.no/fortetting-av-eplehager/o/5-36-1225124
https://www.op.no/larvik-bor-ta-initiativ-til-samarbeid-mellom-nabokommunene/o/5-36-1197672


MDGs representanter har hatt oppslag, eller vært nevnt, 70-75 ganger i Østlands-Posten og har
hatt jevnlig innlegg på sosiale medier.

Interpellasjoner i kommunestyret

· 2.  februar: Kommunesamarbeid

· 23.  august: Losen – ekstraordinært møte

· 6.  november: Rullering av kulturplan

Politiske hendelser

MDG gikk i samarbeid med Ap, SV, SP, Rødt og Venstre og dannet flertall for Larvik kommunes
budsjett og strategi 2023- 2027. 

MDG hadde ansvaret for koordinering og fikk bl.a. igjennom støtte til kultur, støtte til 
Sjømannshjemmet og temaplan for naturmangfold med midler til gjennomføring.


