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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Innkalling til styremøte 02-2020/2021 

 
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin 

Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen. 

Meld fra til leder og din personlige vara dersom du ikke kan møte. 

 

Invitert: Varaer Hilde Amundsen, Grete Antona Nilsen, Knut Stian Olsen, Kristine Liodden, 

Stine Olsen og Jan Fadnes; fylkestingsgruppa Johannes Wahl Gran, Suhur Lorch-Falch, 

Sindre Sørhus; varaer for GUs representant; regionkontakt Jon Frydenborg. 

 

Tid: Onsdag 15. april 2020 kl. 19:00 – 21:30. 

 

Sted: Nettbasert på Zoom  eller med telefon på tlfnr 239 60 588 med møtekode: 

566 410 620 og passord 060246 

(Passord innført som følge av sikkerhetsproblemer som er avdekket hos Zoom etter at hele 

verden skulle begynne med digitale møter. Passord er inkludert i linken som kommer til når 

du klikker på “Nettbasert på Zoom”) 

 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra forrige styremøte 
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12/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av 

møtet - V 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

Jon Lurås velges til møteleder og Bård Uri Jensen til protokollfører. 

 

13/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

Protokollen ligger på https://innlandet.mdg.no/styret/ 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøte 04.03.2020 godkjennes. 

 

14/2020-21 Informasjon fra fylkestingsgruppa - O 

Leder for fylkestingsgruppa orienterer. 

 

15/2020-21 Siden sist - O/D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Det er aktivitet mellom styremøtene. Noen av dere har vært involvert i saker som andre ikke 

kjenner til. Dette punktet bruker vi til å orientere om aktiviteter i forskjellige størrelse som 

har vært framme. 

● Som følge av unntakstilstanden som ble innført 12.3, så har mange ting blitt endret.  

● En runde med møtedeltakerne. 
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● Vi har vært representert på lokallagsmøter. Årsmøte på Kongsvinger (Jon) og 

medlemsmøte på Vestre Toten (Jon). 

● Tone, Bård og Jon har fortsatt sine ukentlige møter. Men som følge av korona og 

påske så har de ikke vært helt regelmessige. 

● Oppfølgingsmøtet med Jon Frydenborg og hans sjef, Ragnhild Sjyvollen ble avlyst 

som følge av at fylkesledermøtet ble avlyst som følge av korona. 

● Landsstyremøtet blei gjennomført digitalt med litt begrenset saksmengde. 

● Anne er i gang med arbeidet med oppfølging av nye medlemmer.  

● Dokumenter og mail fra MDG Hedmark og MDG Oppland ryddes opp i og blir 

forhåpentligvis avsluttet i løpet av påska. 

● Tone og Jon har hatt møte med Ringsaker MDG for å avklare økonomiske spørsmål. 

● Jon Frydenborg og kone fikk enda en sønn fredag før påske. 

 

 

16/2020-21 Økonomi - O 

Vi skal få en økonomisk oversikt hvert kvartal. Vi håper at vi får den før møtet. Det kan hende 

at påsken forskyver rapporteringen litt. 

 

17/2020-21 Etiske retningslinjer - O 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Vi er blitt sterkt oppfordret til å gå nøye gjennom de etiske retningslinjene sammen. Jeg 

oppfordret dere til å ta en kikk på egen hånd, men som følge av oppfordringene så går vi 

gjennom disse sammen. Dere finner gjeldende retningslinjer her.  

 

18/2020-21 Retningslinjer for støtte til lokallag og 

sideorganisasjoner - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Vi har en post i budsjettet for 2020 som lokallag kan søke om støtte fra. 

Støtte lokallag og sideorganisasjoner: 40 000 

Det kan tolkes inn at også noe av posten “Åpne møter og deltagelse arrangementer: 20 000” 

kan brukes til støtte ut i organisasjonen. Jeg tenker at om vi kommer dit at vi har brukt opp 

de 40 000, så får vi se på økonomisk status og vurdere om vi skal åpne for mer penger videre 

ut i organisasjonen. 

 

Forslag til retningslinjer: 

1. Disse retningslinjene regulerer støtte fra budsjettposten “Støtte lokallag og 

sideorganisasjoner” fra MDG Innlandet til etablerte lokallag og sideorganisasjoner i 

fylket. Lagene må ha avholdt årsmøte og rapportert inn årsmelding og regnskap for 

siste år. 

2. Alle aktiviteter som kan relateres til partiet, kan støttes. 

3. Støtten til enkeltsøknader begrenses oppad den til enhver tid gjenstående andel av 

budsjettposten. 

4. Søknad skal inneholde: 

a. Hvem søker og kontaktperson 
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b. Hvor mye søkes det om, og tidsplan for gjennomføring. 

c. Til hva søkes det støtte til. 

d. Hvorfor bør fylkeslaget støtte dette. 

e. Dokumentert økonomisk situasjon i laget. 

5. Styret kan sette forutsetninger for å støtte enkeltsøknader. 

6. Styret kan fritt avgrense innvilget beløp på den enkelte søknad. 

7. Støtte utbetalt til aktiviteter som ikke er gjennomført etter tidsplan, kan kreves 

tilbakebetalt. 

8. Styret trenger ikke begrunne avslag eller støtte. 

9. Søknader behandles løpende på første ordinære styremøte som kommer seinere enn 

en uke etter mottatt søknad. 

10. Vedtatte retningslinjer skal distribueres til alle lag som kan søke om støtte. 

 

 

19/2020-21 Saker framover - O/D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

En ikke komplett oversikt over saker og aktiviteter det jobbes med. Noen av disse kan komme 

som egne saker til styret seinere, og andre vil kun bli referert til i «siden sist»-punktet. Atter 

andre vil dere aldri høre noe mer om kanskje. 

 

● Det arrangeres digitalt formøte for delegatene til landsmøtet mandag 20.4. Formøtet 

vil være åpent for alle medlemmer.  

● Prosess for innspill til programkomiteen etter at den kommer med sitt første utkast. 

Det har vært tenkt om dette kunne knyttes til en sommerfest, men det ser ut til å være 

ganske uaktuelt nå. 

● Det kom ønske på årsmøtet om en oversikt over hva lokallaga er forventet å levere inn 

av papirer etter årsmøtet. 

● Det er kommet spørsmål om hvordan man bruker Hypersys til å sende ut til lokallaga. 

● Vi ser behovet for å få tettere dialog med forskjellige interesseorganisasjoner i 

Innlandet. Organisasjoner som er nevnt, er Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er helt 

sikkert flere. Fint om dere kommer med innspill, så får vi se hvilke som skal 

prioriteres. 

● Vi bør snart etablere en Valgkampkomité som skal innstille på hvordan vi skal jobbe 

inn mot Stortingsvalget. 

● Det har kommet flere ønsker om å forbedre samhandlingen i organisasjonen, både 

mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret, mellom fylkestingsgruppa og lokallaga, og 

mellom MDG og GU. 

● Jevnlig oppfølging av årshjul. 

● Det har kommet ønske om skolering både av styret og av styremedlemmer i lokallaga. 

Gjøres det nok fra sentralt nå? Mye webinarer. 

● Det har kommet ønske om et eget fysisk styremøte. Dette er som følge av 

koronasituasjonen uaktuelt inntil videre. 

● Fylkestingsgruppa og fylkesstyret har fått forespørsel fra Lars Giæver om vi er 

interessert i å kjøpe tjeneste for støtte til lokale folkevalgte. 
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● SSB åpnet sin regnskapsrapportering for 2019 26.mars og har frist på 1.juni. Denne er 

kritisk å overholde for lokallaga. Innlandet har ikke noe å rapportere, men Oppland 

og Hedmark må gjennomføre dette for at Innlandet skal få penger. 

● Digitale hjelpemidler for samarbeid. 

● Jeg foreslår at vi har et eget møte 29.4. om hvordan vi skal drive framover i 

koronatida. Så kan vi diskutere om vi skal ha flere styremøter enn vi har satt opp fram 

til sommeren 20.5 og 17.6. 

 

 

20/2020-21 Nominasjonskomiteen - O 

Torbjørn orienterer om arbeidet i komiteen. 

 

21/2020-21 Politikk - Fylkestinget 

Saker som skal opp i Fylkestinget eller i -utvalg. 

 

 

22/2020-21 Politikk - sjukehus  

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Dette utkastet til uttalelse kom inn til årsmøtet fra Johannes Wahl Gran og Grete Antona 

Nilsen. 

 

Tittel: Vrak foretaksmodellen – bevar sjukehusa! 

Undertittel: Demokratiet bør styre helsepolitikken 

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr 

at vi ser menneskene og vil forsikre oss om at de som trenger hjelp, får hjelp. 

Siden helseforetaksmodellen ble innført i 2002, har fagpersoner kommet i skvis mellom 

pasientenes beste og ledelsen. Helsefaglig dyktige ledere er skiftet ut med økonomer, og 

flere lag ledelse øker avstanden mellom makten og tjenesteytingen. Siden 2002 har vi sett en 

nedskalering av hender i avdelingene og nedlegging av godt fungerende avdelinger, mens 

godt betalte lederlønninger i helsebyråkratiet har ekspandert med mange prosent. 

 

Helseforetakene har som mål å bygge stort og sentralisere helsetjenester, og det går ut over 

pasientsikkerheten der menneskene bor, de mange ansatte i de ulike avdelingene, og fører 

til en rasering av eksisterende lokale sykehus. 

 

Sykehuset Innlandets brutale kutt i psykiatri tilbudet flere steder i regionen vår rammer de 

mest sårbare. 

Fjerning av døgnplasser for barn og ungdom i Innlandet vil føre til lengre ventelister og større 

press på poliklinikkene og de få akuttplassene som finnes. Dette vil medføre at barn og unge i 

økende grad må innlegges på plasser for voksne med tunge lidelser, med de 

konsekvensene dette har for unge i en allerede vanskelig situasjon. 

 

Når akutte situasjoner oppstår kan det være avgjørende å ha kort vei til nærmeste sykehus. 
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Hvis akuttmottakene på de lokale sykehusene blir lagt ned kan det få store konsekvenser for 

liv og helse. Dette gjelder både i forhold til somatikk, fødetilbud og psykiatri. Med den 

planlagte sykehusstrukturen vil de fleste få lengre vei til sykehuset. 

 

SI ønsker også å legge psykiatrien inn i det nye Mjøssykehuset, og at sykehusene Reinsvoll 

og Sanderud avvikles. Dette mener vi er veldig trist, da sykehusene ligger skjermet til og 

omgivelsene er tilrettelagt for god miljøterapi. F.eks tilbyr SI Reinsvoll terapiridning, 

svømmehall, aktivitetsbygg med ulike tilbud og fantastiske turområder. Dette er grønn resept 

på bedre psykisk helse! Vi trenger alle de velfungerende akuttsykehusene vi har i fylket. 

 

Vi har fått et helsevesen som glemmer menneskene i sine tall og beregninger. 

Helseforetakene ser ikke pasientenes reelle behov, de ser ikke de fortvilte pårørende og de 

ser heller ikke at de ansatte må ha gode vilkår for å kunne yte sin kompetanse på en god 

måte. Helseforetakene mangler det aller viktigste vi har i helsevesenet: Erkjennelsen av at vi 

er medmennesker, også i situasjoner der vi får en rolle som pasient, pårørende eller 

behandler. 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

1. Verne om de lokale sykehusene, og erstatte foretaksmodellen med å gi styringen av 

sykehusene tilbake til de folkevalgte, og til fagpersonell. 

 

2. Skape et helsevesen som bygger på gjensidig tillit og respekt, og et helsevesen som har 

pasienter, pårørende og helsepersonell i fokus. 

 

3. Be om en utredning som forteller hva det vil koste å tilbakeføre styringen av sykehusene til 

de folkevalgte. 

 

4. Sikre at rus- og psykiatritilbudet ikke blir en del av sentraliseringen, og at velfungerende 

avdelinger får bestå. 

 

5. Bevare akuttsykehusene i regionen. 

 

6. Ikke akseptere at de gode fagmiljøene ved sjukehusa våre plukkes fra hverandre. 

 

7. Nasjonale målsetninger for mobilitet, miljø og klima må også definere lokalisering. Derfor 

bør Mjøssykehuset plasseres i en av mjøsbyene, geografisk sentrert i fylket. 

 

 

23/2020-21 Politikk - landbruk  

Saksforbereder: Fylkestingsgruppa 

 

Dette utkastet kom inn til årsmøtet fra fylkestingsgruppa. 

 

Heia bonden! 

Miljøpartiet De Grønne vil understreke viktigheten av å utvikle og investere i jordbruket i 

hele landet. De neste års jordbruksoppgjør må bidra til å sikre lønnsomhet langs hele 

verdikjeden, der en setter inn offensive virkemidler for å øke lønnsomheten i bruken av jord. 

Trygg mat av høy kvalitet, og matvaresikkerhet må stå sentralt. 
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Økt selvforsyningsgrad må prioriteres. Det krever en bevisst og restriktiv holdning til 

jordvern og bortfall av jordbruksarealer. En nasjonal jordvernplan bør utarbeides. Et 

bærekraftig norsk jordbruk og økt selvforsyningsgrad er også avhengig av et sterkt tollvern, 

men grensevern og importbestemmelser er ikke gjenstand for forhandlingene. Det må 

arbeides for å styrke dette.  

 
Vi er inne i det grønne skifte, hvor landbruket vil være en viktig del. Dette vil være avhengig 

av næringspolitikken på ulike felt, men det er også viktig at jordbruksoppgjøret bygger opp 

under dette. 

 
Det er av stor betydning at en sikrer både produksjon, investeringsmuligheter og framtidig 

rekruttering til landbruket. Inntektsgapet til sammenlignbare yrkesgrupper må utjevnes. 

Det er behov for økte investeringsmidler i næringen. Det kan være oppgradering og etterslep 

når det gjelder fornyelse av produksjonsanlegg. Investeringsmidler må innrettes slik at en 

ikke skal sette krav om økt lønnsomhet der dette medfører en produksjonsøkning utover 

gårdens ressursgrunnlag. Det er behov knyttet til tiltak mot klimaendringer og tiltak for 

reduserte utslipp. 

 

Landbruksnæringen er avgjørende for levende distrikter. Kanaliseringspolitikken må legges 

til grunn. Regjeringa har lansert Matnasjonen Norge som et utviklings- og 

samarbeidsprosjekt for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg 

norsk mat. Dette støtter Miljøpartiet De Grønne. Vi mener derfor at skal vi nå det målet i 

2030, må nettopp primærnæringene og jordbruk i hele landet sikres utviklingsmidler og 

lønnsomhet.  

 

Koblingen mellom mat og reiseliv må få utviklings- og stimuleringsmidler for å lykkes. De 

neste 10 årene skal matprodusentene levere på Klimaavtalen med Staten, Nasjonale 

forpliktelser, som alle er berørt av. Det krever også at andre sektorer bidrar. I tillegg har 

Norge forplikta seg til FNs bærekraftsmål. Dette betyr at virkemidler i jordbruksavtalen må 

måles opp mot bærekraftsmål, herunder også klimamål. 

 

Miljøpartiet De Grønne mener at årets jordbruksforhandlinger også skal prioritere: 

 
1. En forutsigbar landbrukspolitikk, som gir landbruksnæringen, og herunder jordbruket 

trygghet for sine investeringer. Dette forutsetter et effektivt og sterkt tollvern, og en styrking 

av korn- og kraftfôrpolitikken.  

 
2. Økt matproduksjon gjennom bedre utnyttelse av våre egne ressurser, herunder 

utmarksressursene.  

 

3. Økt satsing på kornproduksjon og økning i kornprisen, økt andel grovforbasert 

kjøttproduksjon fortrinnsvis uten import av kraftfôr og økt norsk grønnsakproduksjon. 

 

4. Et sterkt og restriktivt jordvern med en nasjonal jordvernplan. Vernet av matjord er viktig, 

og landet har ingen matjord å miste i en økt matproduksjon.  

 

5. En jordbruksavtale som stimulerer til produktutvikling og nyskapning innenfor lokale 

spesialprodukter og tilleggsnæringer, samtidig som volumproduksjonen ivaretas. 

 

 6. En videreføring av Rekruttering- og kompetansemidlene og midler til Voksenagronom til 

fylkeskommunene.  
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7. At inntektsgapet mellom landbruksnæringen og andre yrkesgrupper reduseres.  

 

8. Styrket forskning og utvikling i jordbruket. Det må stimuleres til produksjonsfremmende 

tiltak som nydyrking, grøfting, FoU, investeringsmidler og skattefradrag ved investeringer.  

 

9. Fokus på bioøkonomi og det grønne skiftet. Innlandet, med alle aktuelle ressurser innen 

skogbruk, jordbruk, husdyravl og restressursbehandling, skal ha en betydelig rolle i framtidas 

Norge der bioøkonomien står sentralt.  

 

10. Styrking av rollene med desentralisert ansvar og myndighet til fylkeskommunene og 

kommunene på landbruksområdet. Landbrukssektoren, og dermed også jordbruket, må bli 

mer synlig og integrert i kommunenes samfunns- og næringsutviklingsarbeid.  

 

11. En erkjennelse av at RÅK-industrien er spesielt konkurranseutsatt industri som er 

avhengig av ordninger som utjevner forskjellene mellom nasjonale og internasjonale 

råvarepriser når de skal konkurrere med importerte ferdigvarer med lavere tollbeskyttelse.  

 

12. Landbrukssamvirket med sin mottaks- og leveringsplikt har, med oppgaven som 

markedsregulator, en svært viktig posisjon som må videreføres.  

 

13. Innlandet ser positivt på tiltak for å utrede bruk av biokull og fangvekster som 

jordforbedringsmiddel og CO2-fangst. 

 

14. Jordbruksforhandlingene bør støtte opp under og sette næringen i stand til å oppfylle 

klimaavtalen mellom regjeringen og bondeorganisasjonene. 

 

15. Små- og mellomstore biogassanlegg kan redusere klimagassutslippene fra landbruket og 

samtidig gjenvinne næringsstoffer. Det bør etableres gode støtteordninger for etablering av 

slike anlegg. 

 

16. Klima- og miljøprogrammet til landbruksdirektoratet bør styrkes. Det bør også opprettes 

et klimafond for klimainvesteringer i jordbruket. 

 

17. Tilskuddsordninger må støtte opp under en bruksstruktur i samsvar med det lokale 

ressursgrunnlaget. Rimelig tilgang på lokale fôrressurser bør være en betingelse for å motta 

støtte til store nyinvesteringer i driftsinfrastruktur. 

 

18. Melkebørsen bør endres slik at omsetting av melkekvoter i større grad styres etter 

ressursgrunnlaget på det enkelte bruk. 

 

19. Innretningen på landbruksoppgjøret bør underbygge målet om økt selvforsyningsgrad og 

mål om reduserte klimagassutslipp. Det bør prioriteres økt støtte til utmarksbeite og til 

produkter med høy andel import, som økologiske produkter, matkorn, frukt, bær og grønt 

der forholdene er egnet. 

 

20. Målprisen på korn må økes, -uten økning i prisnedskrivning for kraftfôr, for å stimulere 

til mer bærekraftig dyrehold med mindre bruk av kraftfôr, og mer bruk av grovfôr og 

utmarksbeite. 
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24/2020-21 Politikk - korona  

Saksforbereder: Jon Lurås 

Kommer før møtet 

25/2020-21 Eventuelt 
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