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STYREMØTE I
MDG I INNLANDET
Protokoll fra styremøte 04/2020-2021
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin
Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.
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 20. mai 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 21:46.
Sted: Nettbasert på Zoom.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Protokoll fra styremøtet 29.04.2020. (Ligger på websiden.)
Vedlegg 2: Saksforberedelse til sak xx/2020-21. (Nederst i innkallingen.)
Vedlegg 3: Utkast til Kampanjeplan 2021. (På MDGs Google Drive. NB: Dynamisk
dokument.)
Vedlegg 4: Samferdselsdepartementets dokumenter knyttet til NTP 2022-2033. (På
regjeringens websider.)
Til stede: Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd, Anne Nielsen, Bård Uri Jensen,
Jan Fadnes (fra 19:15, for Torbjørn Dahl), Christoffer Tallerås (for Daniel Timiran Bloch),
Johannes Wahl Gran (fra 19:50), Suhur Lorch-Falch.
Forfall: Torbjørn Dahl, Daniel Timiran Bloch.
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31/2020-21

Godkjenning av innkalling og konstituering av
møtet - V

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Jon Lurås ble valgt til møteleder og Bård Uri Jensen til referent.

32/2020-21

Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V

Protokollen ligger på https://innlandet.mdg.no/styret/
Merknad fra GUs representant: Innkallingen til møtet 29. april kom sent.
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 29.04.2020 ble godkjent.

33/2020-21
●

●

Siden sist - O

Som følge av vår faste regionskontakts fravær har vi ikke kommet videre med arbeidet
med presisering av oppgavene som regionkontakten skal dekke. En person i
sentraladministrasjonen utfører noen grunnleggende oppgaver i regionkontaktens
fravær. Leder orienterte om planlagt ferie og foreldrepermisjon for regionkontakten i
tiden fremover.
På styremøtet 15.04.2020 behandlet styret to forslag til resolusjoner, en om sykehus
fra Grete Antona Nilsen og Johannes Wahl Gran og en om landbruksoppgjøret fra
fylkestingsgruppa (Johannes Wahl Gran, Suhur Lorch-Falch og Sindre Sørhus). Styret
var generelt positive til innholdet i begge resolusjonene, men mente de var uferdige i
formen og bad innsenderne om å revidere tekstene og sende dem inn til behandling
på nytt. Vi hadde ikke mottatt reviderte utgaver av disse resolusjonsforslagene, og
behandling av dem ble derfor ikke satt opp på dette møtet. Forfatterne av
resolusjonsforslaget om sykehus har varslet at de vil sende inn et revidert utkast på et
senere tidspunkt. Innsenderne til det andre forslaget kom med noen mer overordnede
betraktninger om behandling av denne type tekster/saker, og disse betraktningene
blir fulgt opp.

34/2020-21

Statutter for lokallagsstøtte - V

Saksforbereder: Jon Lurås og Bård Uri Jensen

Leder innledet. Denne saken var oppe på styremøtet 15.04.2020, og det ble vedtatt at teksten
skulle finpusses før endelig behandling på et senere styremøte. Teksten nedenfor er resultatet
av denne revisjonen.
Retningslinjer for tildeling av støtte til lokallag og sideorganisasjoner:
1. Disse retningslinjene regulerer støtte fra budsjettposten “Støtte lokallag og
sideorganisasjoner” fra MDG Innlandet til etablerte lokallag og sideorganisasjoner i
fylket.
2. Alle aktiviteter som kan relateres til partiet, kan støttes.
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3. Lag og sideorganisasjoner som søker om støtte, må ha avholdt årsmøte og rapportert
inn årsmelding og regnskap for siste år.
4. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn.
5. Søknadene blir behandlet av styret på neste ordinære styremøte, men tidligst en uke
etter at søknaden er mottatt.
6. Støtten til enkeltsøknader er begrenset oppad til den enhver tid gjenstående andel av
budsjettposten.
7. Søknad skal inneholde:
1. Hvem som søker og kontaktperson for søknaden.
2. Hvor mye søkes det om, og tidsplan for gjennomføring.
3. Hva søkes det støtte til.
4. Hvorfor fylkeslaget bør støtte søknaden.
5. Dokumentert økonomisk situasjon i laget.
8. Styret kan sette forutsetninger for å støtte enkeltsøknader.
9. Styret kan fritt avgrense innvilget beløp på den enkelte søknad.
10. Styret trenger ikke begrunne avslag eller støtte.
11. Støtte utbetalt til aktiviteter som ikke er gjennomført etter tidsplan, kan kreves
tilbakebetalt.
12. Disse retningslinjer skal distribueres til alle lag som kan søke om støtte.
Vedtak:
Retningslinjene ble vedtatt.
Styret sørger for at de blir gjort kjent for lokallag og sideorganisasjoner.

35/2020-21

Orientering fra fylkestingsgruppa - O

Suhur Lorch-Falch og Johannes Wahl Gran orienterte.
Det har vært ett møte i fylkesutvalget og ett møte i hovedutvalgene siden forrige styremøte.
Lederen for samferdselsutvalget har sendt brev om ekspressbusstilbudet opp til
departementet og Stortinget.
Det er utfordringer med skoleskysstilbudet i forbindelse med gjenåpning av skolene etter
pandemistengning.
Reiselivet i regionen har store problemer på grunn av pandemisituasjonen. I visse deler av
regionen er situasjonen svært alvorlig.
Samarbeidet med andre partier i fylket går fint. Det går også fint å samarbeide digitalt.

36/2020-21

Orientering fra regionkontakten - O

Leder orienterte for regionkontakten.
En person i sentraladministrasjonen dekker enkelte rutineoppgaver i regionkontaktens
fravær. Lokallagene må minnes på SSB-rapporteringen med frist 1. juni. Også de tidligere
fylkeslagene for Hedmark og Oppland må rapportere, mens det er ikke nødvendig for
Innlandet.
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37/2020-21

Orientering fra GU - O

GUs representant orienterte.
GU Innlandet hadde styremøte 18. mai.
GUs landsstyre har vedtatt fire resolusjoner (møte 1. - 3. mai) :
1. Om økt drivstoffavgift for biler med forskjeller mellom by og bygd
2. Om hydrogen
3. Om studiefinansiering og studentboliger
4. Om migrasjonsplattform - økt mottakskvote for flyktninger
GU har bra økonomi, planlegger FriFond-søknad.

38/2020-21

Status økonomi - O

Kasserer og leder orienterte.
Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal gi samme partistøtte som staten, og vi har
derfor mottatt 336.000 kr som vi ikke var klar over skulle komme inn, hvorav 65.000 kr er
overført til GU Innlandet. Fylkestingets vedtak gjelder for 2020, og vi vet ikke om det vil bli
utvidet for kommende år.
Dette innebærer at vi har noe større økonomisk spillerom enn vi hadde regnet med, og det gir
noen muligheter for økt aktivitet allerede i år.
Foreløpig følger forbruket omtrent budsjettet. Nominasjonsmøte over bare én dag (se vedtak
i sak 44/2020-21), og kanskje digitalt, gir noen innsparinger i forhold til budsjett.

39/2020-21

Kampanjeplan 2021 - Høring i fylkeslagene -V

Saksforbereder: Jon Lurås
Leder orienterte. Partikontoret har sendt ut et forslag til valgkampanjeplan for 2021 til
høring. Vi har frist for vår høringsuttalelse 31.mai.
Diskusjon.
Vedtak:
MDG Innlandet mener dette er et godt forslag, og vi støtter at denne planen brukes videre.

40/2020-21

Valgkampplan 2021 for MDG Innlandet - V

Saksforbereder: Jon Lurås
Leder innledet. Leder mener vi skal bygge på utkastet til valgkampplan fra partikontoret (se
sak 39/2020-21). Den legger gode retninger på mange punkter for å gi oss en god lang
valgkamp. Med bakgrunn i den ekstra summen vi har fått med penger fra fylkeskommunen,
bør vi allerede nå sette oss som mål å kjøpe tjeneste på mediearbeid tidlig på høsten.
Hvordan dette skal teknisk gjøres, må vi komme tilbake til, men vi bør allerede nå innstille
oss på å bruke penger på å få høyere medieprofil både på fylkeslaget og fylkestingsarbeidet.
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Får vi i tillegg etablerte gode kommunikasjonsløsninger rundt i fylket (se neste sak), så vil vi
stå enda sterkere i arbeider framover.
Diskusjon.
Fra diskusjonen:
Vi må være bevisst at det vil eksistere både en nasjonal og en regional valgkampplan, og at
disse kan være i konflikt på noen punkter.
GUs representant foreslo et tillegg i første punkt i forslaget til vedtak, slik at GU også får et
medlem i valgkampkomiteen. Dette tillegget ble tilføyd forslaget til vedtak.
Vedtak:
1. Til valgkampkomité velges:
a. Leder av MDG Innlandet - Jon Lurås
b. Nestleder i MDG Innlandet - Tone Fjeldstad Holden
c. Leder av fylkestingsgruppa - Johannes Wahl Gran
d. Toppkandidat i Oppland (velges i oktober 2020)
e. Toppkandidat i Hedmark (velges i oktober 2020)
f. En representant som pekes ut av GU
2. Valgkampplan 2021
Valgkampkomiteen tilpasser den nasjonale valgkampplanen til virkeligheten i
Innlandet og legger fram forslag for styret på første styremøte etter sommeren.
3. Valgkampbudsjett - fra høst 2020 og fram til valget 2021
Valgkampkomiteen lager forslag til budsjett for valgkampen fram til valgdagen 13.
september 2021 og legger dette fram for styret i MDG Innlandet. En grovskisse til
hvordan budsjettet bør være, legges fram på styremøte 17.juni.

41/2020-21

Kommunikasjonsgruppe for fylket - V

Saksforbereder: Christoffer Tallerås, varastyremedlem
Se saksforberedelse i Vedlegg 2 nederst i innkallingen.
Forslag til vedtak:
F1: Fylkesstyret vedtar ein kommunikasjonsgruppe med eigne nettmøter bestående av alle
kommunikasjonsansvarlege i fylkets lokallag ledet av fylkesstyrets
kommunikasjonsansvarleg. Denne gruppen skal stå for nettsidene, sosiale medie profilene og
media-innhald i fylket.
F2: Denne gruppen skal utarbeide eit forslag til kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
for fylkesstyret.
Saksforbereder innledet og henledet oppmerksomheten spesielt mot fire aspekter ved
forslaget: om dette er rett tiltak for lokallagene, om det er behov for å ansette noen, om vi har
tilstrekkelige ressurser, og formen på en slik gruppe.
Diskusjon.
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Det var generell enighet om intensjonen i saksfremlegget om å bedre kommunikasjonen i
fylket og både med og fra lokallagene. Mange lokallag har små ressurser og strever med
kommunikasjon ut f.eks. på websider eller sosiale medier. Men det ble uttrykt en del
usikkerhet rundt hva som vil være den beste organiseringen av slikt arbeid. Leder la frem et
nytt forslag til vedtak, og dette ble vedtatt.
Vedtak:
Styret delegerer denne saken til valgkampkomiteen.

42/2020-21

Høring på stortingsprogram -V

Saksforbereder: Jon Lurås

Første utkastet for programmet til Stortingsvalget kommer 30.mai. Leder av
programkomiteen kommer på Grønn Torsdag 4. juni. Vi foreslår å arrangere et åpen digitalt
medlemsmøte 15. juni med hensikt å finne hvilke punkter i programmet det er ønskelig at
MDG Innlandet tar tak i. På styremøtet 17. juni legger vi plan for hvordan vi skal ta eventuelle
innspill videre. Høringsfrist for lokal- og fylkeslag er 14. september.
Tidslinje:
● 30. mai:
● 4. juni:
● 15. juni:
●
●
●
●

Første utkast legges fram.
Leder av programkomiteen kommer på Grønn Torsdag.
Åpent medlemsmøte for å avdekke om MDG Innlandet skal ta tak i
spesielle områder.
17. juni:
Styremøte for å legge opp videre arbeid med de områdene som MDG
Innlandet vil ta tak i.
26. august:
Åpent medlemsmøte for å diskutere innspill til det første utkastet.
9. september: Styremøte som behandler innkomne forslag til høringsuttalelse fra
MDG Innlandet.
14. september: Høringsfrist for første utkast til nytt stortingsprogram.

Vedtak:
Tidslinjen ble vedtatt.

43/2020-21

Høring på NTP - D

Saksforbereder: Bård Uri Jensen og Jon Lurås
Sekretær orienterte:
Samferdselsdepartementet arbeider med ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.
Departementet har gitt en rekke sentrale transportvirksomheter samt andre instanser i
oppdrag å komme med innspill. Dette gjelder blant annet Avinor, Nye Veier, Statens
Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket. Departementet har nå invitert til en
høringsrunde om de innspillene som er kommet inn. Invitasjonen om høring er gått til en
rekke adressater, men det blir understreket at det er en åpen høring der også andre er
velkomne til å komme med uttalelser. Høringsfristen er 1. juli.
Oppdraget som er gitt, og dermed innspillene som er kommet inn, er omfattende. Det er 13
ulike oppdrag, og til mange av oppdragene er det kommet innspill fra flere instanser.
Innspillene varierer i lengde, men typisk lengde på hvert innspill er på mellom 50 og 150
sider. Det er dermed vanskelig å skaffe seg oversikt over materialet, og i praksis umulig å lese
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alt. Men NTP presenterer regjeringens transportpolitikk og er et svært viktig dokument for en
sektor som er sentralt i klima- og miljøspørsmål, og det er naturlig at MDG uttaler seg om
NTP og gir innspill til arbeidet om NTP.
Det er antagelig mest tjenlig om MDG Innlandet søker å se spesielt på aspekter ved planen
som særskilt angår vår region, og at vi har som målsetning å finne fram til slike partier i
dokumentene og gi innspill på dem. Noen oppdrag har navn som gjør at de peker seg ut som
åpenbare mål for oss, som Oppdragsbrev 7 “Klima- og miljøtilpasning” og Oppdragsbrev 2
“Utviklingstrekk og framskrivinger”. Det er også oppdrag som dreier seg om f.eks.
byområder, om samfunnssikkerhet og om samfunnsøkonomiske analyser.
Her er lenke direkte til oppdragsinnspillene. Vi bør se på tema eller aspekter med særlig lokal
eller regional aktualitet med tanke på å forberede uttalelser som kan diskuteres og vedtas på
styremøtet i juni. Noen aktuelle tema er følgende:
●
●
●
●
●
●
●

Transportårer gjennom naturreservat og andre spesielt sårbare naturområder.
○ F.eks. naturreservat ved Lillehammer, Biri og Hamar.
Konsekvenser for villrein. Andre arter kan selvfølgelig også være aktuelle.
Transport og sykehusstruktur.
Flomskade og flomsikkerhet.
Transportbehov etter pandemien. Kan knyttes til lokale prosjekter.
Jordvern
Transport over kommune- og fylkesgrenser [og svenskegrensa?]

Diskusjon. Flere uttrykte spesiell interesse for enkelte aspekter.
Personer eller grupper som ønsker å arbeide spesielt med ett eller flere aspekter, melder
dette til leder og sekretær, slik at vi har oversikt over hvilke aspekter som dekkes.

44/2020-21

Nominasjonsprosessen - V/O

Saksforbereder: Jon Lurås

Leder orienterte.
Nominasjonsmøte:
Leder innstilte på at vi uansett utviklingen av pandemien planlegger for et endagsmøte den
31. oktober. Medlemmene må informeres om dette.
Vi håper det blir et felles fysisk møte et sted i Mjøsregionen. Skulle det bli vanskelig å avholde
møtet fysisk, vil vi få bistand fra partikontoret til å gjennomføre et forsvarlig digitalt møte.
Det er styrets ansvar å gjennomføre møtet. Nominasjonskomiteen har ansvar for å komme
med innstilling.
Nominasjonskomiteene:
Leder har snakket med leder Rikke Torgersen i Hedmark og leder Guro Veum i Oppland.
Begge komiteene er i gang og har allerede fått inn noen navn til listene. Komiteene vil ha tett
kontakt i det videre arbeidet.
Kort ordskifte.
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GUs representant anmodet om at vi må sørge for god praksis og gjennomføring av
nominasjonsmøtene, kanskje ved en arrangementskomité. GU har retningslinjer som kan
oversendes MDG Innlandet.
Vedtak:
Vi avholder nominasjonsmøter for Hedmark og Oppland 31. oktober.

45/2020-21

Resolusjon “Bedre vern av villrein” - V

Innkommet forslag fra lokallaget i Sel via styremedlem Torbjørn Dahl.
Bedre vern av villreinen
Villreinen er av internasjonal verneverdi. Verdens naturvernunion (IUCN) vedtok senest i
slutten av september 2015 at villreinen nå må regnes som globalt truet, og at det må legges til
rette for mer bærekraftig tilrettelegging av trafikk og turisme for å ivareta villreinstammene. I
tillegg til innavlsproblematikk oppstår også sykdommer som fotråte når villrein ikke får
bevege seg over store arealer.
Naturen må få høyere prioritet, og vi må sikre villreinens trekkmuligheter. Der mennesker
har bygd stengsler, må disse fjernes. Vi må erkjenne at det er vi mennesker som er villreinens
største trussel.
Miljøpartiet De Grønne vil derfor:
● at det tas større hensyn til villrein i lokal, regional og nasjonal forvaltning
● at lokal forvaltning utarbeider en tiltaksliste basert på faglige råd til politisk
behandling
● at lokal forvaltning plikter å rapportere konkrete vernetiltak til
Miljøverndepartementet
Diskusjon.
GUs representant foreslo en alternativ brødtekst og to tilleggspunkter under “MDG vil
derfor”:
Forslag til alternativ brødtekst:
Vi må redde biomangfoldet vårt! Klima- og miljøkrisa og inngrep i natur eter stadig
naturmangfoldet nasjonalt og i resten av verden. Flere og flere arter blir enten utryddet eller
er på veg til å bli utryddet, og i 2015 ble også villreinen vedtatt som globalt truet av Verdens
Naturvernunion. Derfor må det gjøres krafttak for å beskytte villreinen og framtida for
naturen i Norge.
Forslag til to ekstra kulepunkter:
● at natur må få høyere prioritet. For å motvirke innavl og fotråte må villreinens
trekkmuligheter sikres, og kunstige trengsler må fjernes.
● ha en mer bærekraftig tilrettelegging av trafikk og turisme. All ferdsel som virker
forstyrrende og skadende på villrein sitt levevis, skal begrenses til et minimum, og
ferdsel med snøskuter innenfor villreinområder skal forbys.
GUs representant foreslo dessuten at vedtak av resolusjonen samordnes med et forberedt
mediefremstøt med fylkeslagets leder.
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Vedtak:
Saken settes opp på nytt og behandles på neste styremøte.

46/2020-21

Saker fremover - O

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 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.
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.
Fylkestingsgruppa og fylkesstyret har fått forespørsel fra Lars Giæver om vi er
interessert i å kjøpe tjeneste for støtte til lokale folkevalgte.
SSB åpnet sin regnskapsrapportering for 2019 26.mars og har frist 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.
Vi må ha en sak for å diskutere praksis og gjennomføring av nominasjonsmøtene.
Status på samarbeidet mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppa.

Det er viktig at vi ser ordentlig på det siste punktet, jf. blant annet innspill nevnt i sak
33/2020-21.

47/2020-21

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.
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