Protokoll for årsmøte i MDG i Innlandet 2020

ÅRSMØTE I
MDG I INNLANDET
Protokoll for årsmøte i MDG i Innlandet 2o2o
Innkalt:

Delegater fra alle lokallag i Innlandet og fra Grønn Ungdom jf vedlegg 11 og
medlemmer av fylkeslagets styre.

Invitert: Alle medlemmer i MDG i Innlandet er invitert.
Tid:

Lørdag 8. februar 2020 kl. 13:00. Møtet ble åpnet 13:20 og hevet 18:30.

Sted:

Wood Hotel, Brumunddal

MDG i Innlandet
innlandet.mdg.no
innlandet@mdg.no
Kontonr. 1254 63 12567
Org.nr. 922 274 622
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Dagsorden for årsmøtet
Registrering av fremmøtte
01/2020
Valg av møteleder
02/2020
Valg av referent
03/2020
Valg av tellekorps
04/2020
Valg av 2 protokollunderskrivere
05/2020
Godkjenning av forretningsorden/møteregler
06/2020
Godkjenning av innkalling
07/2020
Godkjenning av dagsorden
08/2020
Styrets melding
09/2020
Regnskap 2019
10/2020
Fylkestingsgruppas melding
11/2020
Nominasjonsprosess for stortingsvalget 2021
12/2020
Årsplan 2020 og planer 2021 - 2023
13/2020
Budsjett for 2020
14/2020
Vedtektsendringer
15/2020
Geografisk spredning av styret
16/2020
Valg av leder
17/2020
Valg av nestleder
18/2020
Valg av øvrige styremedlemmer og vararepresentanter
19/2020
Valg av 9 delegater til landsmøtet for MDG
20/2020
Valg av 2 landsstyrerepresentanter
21/2020
Valg av nominasjonskomité
22/2020
Valg av valgkomité
23/2020
Valg av revisor
24/2020
Resolusjoner

Vedlegg til innkalling
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Møteregler
Møteordliste
Protokoll fra stiftelsesmøtet for MDG i Innlandet 17. november 2019
Vedtekter for MDG i Innlandet
Fylkestingsgruppas melding
Årsplan for 2020
Budsjett for 2020 (vedlagt protokoll)
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling på valgkomité
Forslag til resolusjoner (vedlagt protokoll)
Antall delegater for lokallagene
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Delegatoversikt
Årsmøtet består av sittende fylkesstyre og delegater valgt av lokallagene og Grønn Ungdom.
Lokallagene blir tildelt antall delegater til årsmøtet på grunnlag av medlemstall, jf.
vedtektenes §3b. Dessuten har sideorganisasjoner delegater basert på en egen
fordelingsnøkkel.
Lokallag / organisasjon
Elverum og Solør MDG
Etnedal MDG
Gausdal MDG
Gjøvik MDG
Gran MDG
Hamar MDG
Kongsvinger MDG
Lillehammer MDG
Løten MDG
Nord-Gudbrandsdalen MDG
Nordre Land MDG
Ringebu MDG
Ringsaker MDG
Stange MDG
Søndre Land MDG
Tynset MDG
Vang MDG
Vestre Slidre MDG
Vestre Toten MDG
Østre Toten MDG

Antall delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
4 delegater
2 delegater
4 delegater
2 delegater
7 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
6 delegater
4 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater
2 delegater

Antall delegater møtt
0 delegater
0 delegater
0 delegater
3 delegater
0 delegater
2 delegater
1 delegater
7 delegater
1 delegater
2 delegater
0 delegater
0 delegater
6 delegater
2 delegater
0 delegater
2 delegater
0 delegater
0 delegater
1 delegater
1 delegater

Grønn Ungdom

5? delegater

3 delegater

Fylkesstyret

6 representanter

5 representanter
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Sak 01/2020

Valg av møteleder

Vedtakssak.
Vedtak: Marius Sunde ble valgt som møteleder.

Sak 02/2020

Valg av referent

Vedtakssak.
Vedtak: Bård Uri Jensen ble valgt som referent.

Sak 03/2020

Valg av tellekorps

Vedtakssak.
Vedtak: Thomas Eriksen og Yngve Brateng Fjeldstad ble valgt som
tellekorps.

Sak 04/2020

Valg av 2 protokollunderskrivere

Vedtakssak.
Vedtak: Grete Antona Nilsen og Kristine Liodden ble valgt som
protokollunderskrivere.

Sak 05/2020

Godkjenning av forretningsorden/møteregler

Vedtakssak.
Det vises til vedlegg 01 i innkallingen.
Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

Sak 06/2020

Godkjenning av innkalling

Vedtakssak.
Protokolltilførsel fra Johannes Wahl Gran: Innkalling skal inneholde informasjon om
hva en resolusjon er, hvor den sendes, og frist for når den bør komme inn.
Protokolltilførselen støttes av årsmøtet.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 07/2020

Godkjenning av dagsorden

Vedtakssak.
Forslag fra Katrine Aalstad: Sak 23 flyttes før sak 22.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Vedtak: Dagsorden ble godkjent med endret rekkefølge på sak 22 og 23.
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Sak 08/2020

Styrets melding

Vedtakssak.
Styreleder orienterte om styrets melding for 2019. Ordskifte.
Styrets melding:
MDG i Innlandet ble stiftet av stiftelsesmøtet som ble avholdt på Wood Hotel i
Brumunddalen 17. november 2019. Delegater fra lokallagene i det nye fylket Innlandet
stiftet det nye fylkeslaget.
Per 31.12.2019 har MDG i Innlandet 449 medlemmer. Det er 20 lokallag som er
etablert i fylket.
Styret har avholdt 4 styremøter siden stiftingen, hvorav 1 fysisk og 3 på nett. Styret
har i denne perioden fokusert på å etablere den nye organisasjonen. Styret har gjort
avtale med MDG sentralt om leie av “regionkontakt”-tjenester for fylkeslaget i 40 %
stilling, hvorav halvparten skal benyttes og betales av fylkestingsgruppa. Det er
dessuten gjort avtale for fylkeslaget med MDG sentralt om økonomitjenester.
Vedtak: Styrets melding ble enstemmig godkjent.

Sak 09/2020: Regnskap 2019
Vedtakssak.
Styreleder orienterte.
Økonomiske transaksjoner i 2019 har blitt håndtert av MDG Oppland og/eller MDG
Hedmark. Det er derfor ikke laget noe eget regnskap for perioden.
Vedtak: Styrets melding om regnskap for 2019 ble godkjent.

Sak 10/2020: Fylkestingsgruppas melding
Orienteringssak.
Det vises til fylkestingsgruppas melding i vedlegg 05. Gruppas leder orienterte.
Oppklarende spørsmål. Fylkestingsgruppas melding tas til etterretning av årsmøtet.

Sak 11/2020: Nominasjonsprosess for stortingsvalget 2021
Vedtakssak.
Styret anbefalte at nominasjonsarbeidet foregår i én komité som fremmer to lister til
stortingsvalget. Forøvrig gjelder nasjonale retningslinjer for nominasjonsarbeidet.
Det var 6 innkomne forslag:
● F1 fra Johannes Wahl Gran: “i ca. oktober 2020” i innstilling til vedtak endres
til “senest 31. oktober 2020”.
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●

●
●
●
●

F2 fra Katrine Aalstad: “De to nominasjonslistene fra Innlandet skal ha en
listetopp av hvert kjønn. Kandidat nummer 2 skal ha motsatt kjønn av
kandidat nummer 1 på begge lister.”
F3 fra Lars Giæver: “En kvinne leder nominasjonskomiteen.”
F4 fra Jon André Danielsen: “Årsmøtet oppfordrer nominasjonskomiteen å
innstille personer av forskjellige kjønn som listetopp i hvert fylke.”
F5 fra Lars Giæver: “Årsmøtet har forventninger til at nominasjonskomiteen
tar hensyn til at lista speiler et mangfold av befolkningen.”
F6 fra Johannes Wahl Gran (tilleggsforslag): “Nominasjonskomiteen skal følge
«nasjonale retningslinjer for nominasjonsprosessen til Stortingsvalget 2021».
Lokalisert her: https://i.mdg.no/ressurser/vedtekter-og-retningslinjer”.

Forslag F3 og F5 ble trukket av forslagsstiller, og det ble ikke votert over disse.
Forslagsstiller klargjorde at intensjonen med F2 er at innstillingene fra
nominasjonskomiteen skal ha en listetopp av hvert kjønn. Nominasjonsmøtet er
suverent.
Det ble votert over F1, som ble vedtatt.
F2 og F4 er alternative endringsforslag, og det ble først votert over hvilket av dem som
skulle voteres over mot styrets forslag. F2 falt. Deretter ble det votert over F4, som ble
vedtatt.
Det ble votert over F6, som falt.
Voteringen resulterte dermed i følgende to vedtak:
Vedtak: Det oppnevnes én felles nominasjonskomité for prosessen fram
mot nominasjonen til stortingsvalget i Hedmark og i Oppland. I saker der
komiteen er delt på midten, tas endelig avgjørelse av komitémedlemmene
fra det aktuelle fylket. Årsmøtet har forventninger til at
nominasjonskomiteen tar hensyn til at lista speiler et mangfold av
befolkningen.
Vedtak: Årsmøtet delegerer til styret å fastsette tid og sted for
nominasjonsmøtet. Møtet bør avholdes senest 31. oktober 2020.

Sak 12/2020: Årsplan 2020 og planer for 2021-2023
Vedtakssak.
Leder orienterte om årsplan og langtidsplan.
Hvordan vi tenker framover, vil legge føringer for hvordan vi planlegger 2020, derfor
ønsker vi å se litt på hva vi vet om årene framover, og hvordan vi skal legge til rette for
best mulig arbeid i dem. Langtidsplanen bør utvikles mer etterhvert, men på dette
tidspunktet så tenker vi at den viser hovedtrekkene for årene framover. Den nasjonale
handlingsplanen vedtatt av Landsstyret ligger her: Handlingsplan 2020.
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2020 - mellomvalgår
Store arrangementer vil være årsmøte i februar og nominasjonsmøte ca oktober.
I tråd med nasjonal handlingsplan vil vi i år satse på å styrke organisasjonen, møte
velgerne og støtte våre nye folkevalgte. Samhandlinga med fylkestingsgruppa må
sikres. Vi vil også bruke energien vår på å sikre gode nominasjonsprosesser i Oppland
og i Hedmark fram mot nominasjonsmøtene. Nominasjonsmøtene vil gi to
toppkandidater, én for Oppland og én for Hedmark. Disse må vi sikre god støtte og
profilering, helt fra nominasjonsmøtene og fram til valget i 2021. Budsjettet i
mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av sparepengene.
Prioriterte områder i 2020:
● Organisasjon
○ Jobbe for forbedring av kontakten mellom lokallag.
○ Lokallag uten folkevalgte skal få spesiell oppfølging.
○ Klargjøre for valgkamp i 2021.
● Velgermøter
○ Støtte lokallagene slik at flere kommer i gang med dørbanking.
○ Arbeide for at alle møter i lokallagene skal være åpne for alle.
● Folkevalgte
○ Mer støtte til de som er valgt inn alene.
○ Mer samhandling på tvers for våre folkevalgte.
○ Sterkere bånd mellom fylkestingsgruppa og kommunepolitikerne.
● Stortingsnominasjon
○ Sikre gode prosesser i Oppland og Hedmark.
● Synlighet
○ Mer ressurser settes av til mediearbeid.

Se også grafisk tidslinje for 2020 i vedlegg 06.
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2021 - valgår
Årsmøte sannsynligvis slutten av januar (pga veldig tidlig landsmøte). Vi bør ha et
valgkamptreff for hele fylket før sommeren. Videreføring av velgermøter. Aktivt jobbe
med den lange valgkampen fram til den korte valgkampen begynner i august. Støtte
toppkandidatene. I valgår kan vi bruke av sparepengene.

2022 - mellomvalgår
Årsmøte februar og nominasjonsmøte for fylkestinget ca oktober. Bygge organisasjon
og klargjøre for valgår. Nominasjonsmøtet vil gi en toppkandidat. Denne og andre
kandidater vil bli profilert fram mot valget. Lokallagene vil få støtte i sitt arbeid fram
mot 2023. Budsjettet i mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av
sparepengene.

2023 - valgår
Årsmøte februar og folkevalgtsamling ca oktober. Støtte fylkestingskandidatene, støtte
lokallagene. Gjennomføre en god lang valgkamp, og en intens kort valgkamp. Etter
valget må vi følge opp våre nye folkevalgte. I dette året har vi som mål å bruke opp alle
pengene vi har, unntatt en sikkerhetsmargin for å dekke opp de utgiftene vi får fram
til neste støtteutbetaling.
Det var kommet inn to tilleggsforslag:
● F1 fra Johannes Wahl Gran: “Forslag til vedtak (nytt punkt): Fylkesting og
fylkesutvalgsmøter gjøres kjent i "Tidslinje 2020 for Innlandet MDG".
Fylkesstyret beslutter om dette føres opp på datonivå, eller ved link. Forslag til
vedtak (nytt punkt): "Tidslinje 2020 for Innlandet MDG" gjøres kjent for
tillitsvalgte, lokallag og folkevalgte, via kalendertjeneste.”
● F2 fra Johannes Wahl Gran: “Handlingsplan 2020; Underpunkt POLITISK
ARBEID OG PROFILERING: Nytt delmål 8 (de andre delmålene nummereres
tilsvarende): Vi skal primært fokusere på vår politikk, våre politikere og våre
kandidater.”
Det ble presisert at Handlingsplan 2020 er nasjonal handlingsplan vedtatt av
Landsstyret, og at den ikke er åpen for revisjon nå.
F1 og F2 ble votert over samlet og vedtatt mot én stemme.
Vedtak: Årsplan med langtidsplan ble vedtatt.
Vedtak: Fylkesting og fylkesutvalgsmøter gjøres kjent i "Tidslinje 2020
for Innlandet MDG". Fylkesstyret beslutter om dette føres opp på
datonivå, eller ved link. “Tidslinje 2020 for Innlandet MDG" gjøres kjent
for tillitsvalgte, lokallag og folkevalgte, via kalendertjeneste.
Vedtak: Handlingsplan 2020; Underpunkt POLITISK ARBEID OG
PROFILERING: Nytt delmål 8 (de andre delmålene nummereres
tilsvarende): Vi skal primært fokusere på vår politikk, våre politikere og
våre kandidater.
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Sak 13/2020: Budsjett for 2020
Vedtakssak.
Det vises til styrets forslag til budsjett i vedlegg 07 i innkallingen. Leder orienterte.
Ordskifte.
Det kom inn tre endringsforslag:
● F1 fra Lars Giæver: “Støtte lokallag” endres til “Støtte lokallag og
sideorganisasjoner”.
● F2 fra Lars Giæver: 1000,- tas fra hver post under org og møter og legges inn
til "komiteer" (eller nominasjons- og valgkomite?) Posten får da 5000,-.
● F3 fra Kristine Liodden: Få inn kostnad i budsjett om midler til arbeid ifm
nominasjonskomite. Ny budsjettpost "komiteer". Beløp=5000.
Det ble klargjort at intensjonen med F1 er at både lokallag og sideorganisasjoner kan
søke på de 40.000,- som settes av i posten.
F2 og F3 er i praksis samme forslag, og det ble votert over å sette inn en ny post for
utgifter knyttet til nominasjonskomité og valgkomité på 5000 kr og trekke fra 1000 kr
fra hver av de andre postene.
Det ble votert over F1, som ble vedtatt.
Det ble votert over F2/F3, som ble vedtatt.
Vedtak: Styrets budsjett ble vedtatt, med endringene i F1 og F2/F3.
Budsjettet med disse endringer ligger i vedlegg 07 til protokollen.

Sak 14/2020: Vedtektsendringer
Vedtakssak.
Det var kommet inn 1 forslag til endring av vedtekter, fra Jon Lurås. Forslagsstiller
orienterte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Forslaget til vedtektsendringer fra Jon Lurås ble vedtatt. Paragraf
4b i vedtektene endres til:
Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, budsjett, valg og plan fram
til neste fylkestingsvalg.

Sak 15/2020: Geografisk spredning av styret
Vedtakssak.
Styret ble av stiftelsesmøtet 17. november 2019 pålagt “å utarbeide en modell som
ivaretar geografisk spredning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å vurdere
innføring av en representantskapsmodell”. Styret har begynt arbeidet med å se på
ulike modeller, men er av den oppfatning at erfaringene med dagens organisasjon er
for begrenset til å kunne danne grunnlag for en ordentlig evaluering allerede ved dette
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årsmøtet. Vi ser at en mulig vei kan være å styrke dagens modell med personlige
varaer ved å legge geografiske føringer til valgkomiteens arbeid.
Nestleder orienterte. Kort ordskifte.
Vedtak: Styret evaluerer dagens styremodell og vurderer den spesielt opp
mot ønsket om å ivareta geografisk spredning. Evalueringen skal ende
opp som sak på neste årsmøte.

Sak 16/2020: Valg av leder
Vedtakssak.
Vedtak:
Som leder for styret ble Jon Lurås valgt.

Sak 17/2020: Valg av nestleder
Vedtakssak.
Vedtak:
Som nestleder for styret ble Tone Fjeldstad Holden valgt.

Sak 18/2020: Valg av øvrige styremedlemmer og deres
vararepresentanter
Vedtakssak.
Vedtak: Som øvrige styremedlemmer ble følgende valgt:
Bård Uri Jensen som sekretær.
Kristin Swärd som kasserer.
Anne Nielsen som styremedlem.
Torbjørn Dahl som styremedlem.
To av disse skulle velges for ett år og to for to år. Styret bestemmer dette selv i
konstituerende møte.
Det kom inn 4 forslag som alternativer for valgkomiteens innstilling til
vararepresentanter.
● Som vara for Torbjørn Dahl var Jomar Rønning Volle innstilt. Jan Fadnes ble
foreslått.
● Som vara for Kristin Swärd var Kristine Liodden innstilt. Jomar Rønning Volle
og Yvonne Tonnaer ble foreslått.
● Som vara for Anne Nielsen var Yvonne Tonnaer innstilt. Stine Olsen ble
foreslått.
Vedtak: Som personlige vararepresentanter for styremedlemmene ble
følgende valgt:
Hilde Amundsen for Jon Lurås.
Grete Antona Nilsen for Tone Fjeldstad Holden.
Knut Stian Olsen for Bård Uri Jensen
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Kristine Liodden for Kristin Swärd
Stine Olsen for Anne Nielsen.
Jan Fadnes for Torbjørn Dahl.

Sak 19/2020: Valg av 9 delegater til landsmøtet for MDG
Vedtakssak.
Vedtak: Som delegater til landsmøtet for MDG ble følgende valgt: styrets 6
medlemmer og partiets fylkestingsrepresentanter Johannes Wahl Gran,
Suhur Lorch-Falch og Sindre Sørhus.
Fylkestingsrepresentantenes vararepresentanter og styremedlemmenes
vararepresentanter fungerer som vararepresentanter til landsmøtet.

Sak 20/2020: Valg av 2 representanter til landsstyret
Vedtakssak.
Vedtak: Som fylkeslagets representanter til landsstyret ble følgende valgt:
styrets leder og nestleder.

Sak 21/2020: Valg av nominasjonskomité
Vedtakssak.
Vedtak: Som medlemmer av nominasjonskomiteen ble følgende valgt:
Gjermund Gjestvang, Guro Veum, Rikke Torgersen, Terje Amundsen,
Torbjørn Dahl, Kristine Liodden.
I tillegg velger Grønn Ungdom ett medlem til nominasjonskomiteen.

Sak 22/2020

Valg av valgkomité

Vedtakssak.
Forslag til vedtak: Som leder av valgkomiteen ble Marius Sunde valgt.
Som øvrige medlemmer av valgkomiteen ble følgende valgt: Guro Veum,
Runhild Dammen og Gjermund Gjestvang. Som varamedlemmer ble
følgende valgt: Johannes Wahl Gran og Marianne Aschehoug Lunåsmo.
I tillegg velger Grønn Ungdom ett medlem til valgkomiteen med varamedlem.

Sak 23/2020

Valg av revisor

Vedtakssak.
Vedtak: Som revisor ble Jacob Myklebust Christensen valgt.
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Sak 24/2020

Resolusjoner

Vedtakssak.
Det var kommet inn 3 forslag til resolusjoner:
● Fra Torbjørn Dahl / Lillehammer MDG / Fylkesstyret: “Krav om en uavhengig
miljøklagenemd i Norge”.
● Fra Johannes Wahl Gran og Grete Antona Nilsen: “Vrak foretaksmodellen –
bevar sjukehusa!” (om sykehusreform).
● Fra fylkestingsgruppa: “Heia bonden!” (om jordbruksforhandlingene).
Styret oppnevnte i forkant av årsmøtet en redaksjonskomité for å bistå årsmøtet med
å administrere resolusjonsforslag i forkant av og i forbindelse med årsmøtet.
Redaksjonskomiteen bestod av Johannes Wahl Gran.
Torbjørn Dahl orienterte om resolusjonsforslaget “Krav om en uavhengig
miljøklagenemnd i Norge”.
Vedtak: Resolusjonsforslaget “Krav om en uavhengig miljøklagenemnd i
Norge” ble vedtatt.
Den vedtatte resolusjonen er gjengitt i vedlegg 10.
De to siste resolusjonsforslagene kom inn svært sent, og det var umulig for årsmøtet å
gi dem en forsvarlig behandling. De blir oversendt til styret for videre behandling.
Forslagene er gjengitt i vedlegg 10.
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Vedlegg
Det vises også til vedlegg 01 - 11 i innkallingen.

Vedlegg 07: Budsjett for 2020
Budsjett vedtatt av årsmøtet.

Sum inntekter
Statlig støtte etter partiloven
Kommunal / fylkeskommunal
partistøtte

413 000
280 000

Inntekter forretningsvirksomhet
Andre inntekter
Bidrag privatpersoner og foretak
Bidrag fra andre organisasjoner

20 000

Kontingent- og gaveandel

91 000

Annen overføring fra partiledd

22 000

Sum kostnader
Drift
Bemanning drift

369 000
25 000
20 000

Husleie, kontor, regnskap, o.l. (fast)
Andre kostnader

Kommunikasjon og valgkamp

5 000

20 000

Bemanning kommunikasjon
Ekstra bemanning valgkamp
Valgkampkontor
Markedsføring & materiell
Åpne møter & deltakelse arr.

20 000

Annet valgkamp

Org og møter
Bemanning organisasjon
Styremøter & representantskap

240 000
129 000
9 000

Årsmøte & nominasjonsmøte

69 000

Landsmøte & landsstyremøter

19 000

Seminar, skolering og annet

9 000

Komiteer

5 000
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Lokallag og andre

84 000

Gave- og kontingentandel ½ lokallag

44 000

Støtte lokallag og sideorganisasjoner

40 000

Årsresultat

44 000

Formålskapital 01.01

75 000

Formålskapital 31.12

120 000

Vedlegg 10: Forslag til resolusjoner
Resolusjonsforslag 01
(Revidert etter første utsendelse av sakspapirer.)
Vedtatt 01.02.20 på årsmøtet til MDG Lillehammer:
Krav om en uavhengig miljøklagenemnd i Norge.
Hvert år fattes tusenvis av forvaltningsvedtak med betydning for natur og miljø. Den rettslige
reguleringen på miljøområdet blir stadig viktigere.
Natur- og miljøhensynene er underlagt lovgivning som skal ivareta våre felles natur- og
miljøverdier. Domstolskontrollen med at miljøregelverket etterleves, er likevel nesten
fraværende.
Undersøkelser (perioden 1996-2005) viser at blant sivile saker, handlet omkring 0,4 prosent
om miljø. Lovverk som er ment å skulle beskytte naturen, prøves svært sjelden for retten.
Svært få tør saksøke staten i frykt for høye saksomkostninger. I Århuskonvensjonen fra 1988
som Norge har undertegnet, sies det tydelig at “Borgere og interesseorganisasjoner skal ha
tilgang til rettsmidler på miljøområdet som ikke er uoverkommelig dyre” (1)
For å sikre at miljøregelverket etterleves i forvaltningen, trengs et rimelig, effektivt og
uavhengig overprøvingsorgan. Vi mener miljøets rettssikkerhet er for dårlig i Norge og viser
til både Danmark og Sverige som gjennom en miljøklagenemnd sikrer en rask og rimelig
prøving av forvaltningsvedtak i miljøspørsmål.
MDG Lillehammer krever og ber Stortinget opprette en uavhengig miljøklagenemnd hvor
vedtak som berører miljølovgivning kan prøves, uten risiko for store økonomiske tap.

Resolusjonsforslag 02
Fra: Johannes Wahl Gran/Grete Antona Nilsen
Vrak foretaksmodellen – bevar sjukehusa!
Demokratiet bør styre helsepolitikken
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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 tilbud 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.
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. SI Reinsvoll tilbyr terapiridning, svømmehall,
aktivitetsbygg med ulike tilbud og fantastiske turområder. Dette er grønn resept på bedre
psykisk helse! (Lillehammer sykehus er det største og mest komplette sykehuset mellom
Oslo og Trondheim. Sykehuset har fagavdelinger og miljøer som kommer hele Innlandet til
gode. Disse fagmiljøene bør beholdes og videreutvikles. Det forutsetter at de ansatte får
arbeidsro og ikke at det sås tvil om fagmiljøenes framtid, slik vi er vitne til nå. Gjøvik sykehus
har stråleenhet, akuttfunksjon og fødeavdeling. Sykehuset dekker behovet for akutte
tjenester for Gjøvik, Toten, Land og Valdres.) Vi trenger alle de velfungerende
akuttsykehusene vi har i regionen; Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll. Sykehusene har
fagavdelinger og miljøer som kommer hele Innlandet til gode.
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.
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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.

Resolusjonsforslag 03
Fra: Innlandet MDG fylkestingsgruppe
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.
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
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Norge forplikta seg til FN’s 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 kraftforpolitikken.
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.
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.
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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.

Kristine Liodden
Protokollunderskriver

Grete Antona Nilsen
Protokollunderskriver
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