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Dagsorden
Lørdag 12. mars:

Tidspunkt Program

12.30 Registrering

13.00 Velkomst

SAK 1- Konstituering

SAK 2 - Innkalling, dagsorden og forretningsorden

SAK 3 - Årsmelding

SAK 4 - Regnskap 2021

SAK 5 - Budsjett 2022

14.30 Lunsjpause

15.00 Hilsen fra partisekretær Torkil Vederhus om langtidsstrategi

SAK 6 - Valg

SAK 6.1 Valg av fylkesstyre

SAK 6.2 Valg av landsstyrerepresentanter

15.45 Kort pause

15.55 SAK 6.3 - Valg av delegater til Landsmøtet

16.50 Kort pause

17.00 SAK 6.4 - Valg av nominasjonskomite

SAK 6.5 - Valg av programkomite

SAK 6.6 - Valg av ny valgkomite

18.00 Møteslutt

19.00 Felles middag på Bien Centro
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Søndag 13. mars:

Tidspunkt Program

09.30 Møtestart

Hilsning fra fylkestingsgruppa i Vestland

Resolusjonsverksted

11.00 Lunsj

12.00 SAK 7 - Resolusjoner og politisk debatt

13.30 Avslutning og gaver

Oppmøte

Delegater:

Birger Berntsen, fylkesleder

Trond Einar Augustson, Bergen

Else Kathrine Nesmoen, Bergen

Susanne Waage, Bergen

Øystein Bønes, Bergen

Bjørn Sandvik, Bergen

Jon Hoel, Bergen

Mattis Ulvang, Bergen

Håkon Opedal, Bergen

Lasse Instefjorden Alfsvåg, Bergen

Anne Framholt, Bergen

Kjell Magne Fagerbakke, Bergen

Cecilie Høisæter, Bergen

Robert Bergersen Skaar, Bergen

Eline Haakestad, Bergen (lørdag)

Anna Milford, Bergen (lørdag)

Monica Sandtorv, Bergen (lørdag)

Mona Høgli, Bergen (lørdag)

Daniel Prestø-Økland, Bergen (lørdag)

Per Hjalmar Svae, Bergen  (lørdag)

Harald Maaland, Kvinnherad

Ingunn Undrum, Kvam (frem til lunsj

på søndag)

Nick Christensen, Kvam

Pauline Tomren, Osterøy

Lars Vevle, Osterøy

Suzanne Rødseth, Vaksdal

Mariel Eikeset Koren, Gloppen

Tord Hafnor, Gloppen

Thomas Remme, Askøy

Janne Kjellevold Midtbø, Askøy

Linda Rykkje, Askøy (lørdag)

Trine Hofsvik Strønen, Bjørnafjorden

Lisa Nøtteseter, Bjørnafjorden

Geir Fossåskaret, Bjørnafjorden

Svein Skotheim, Bjørnafjorden (lørdag)

Malin Nøss Vangsnes, Bjørnafjorden

(lørdag)

Karl-Magnus Eikeland, Bjørnafjorden

(søndag)

Matilda Svedberg, Grøn Ungdom

Vestland

Jenny Furevik Riise, Grøn Ungdom

Vestland

Ester Gudrunsdotter Svedberg, Grøn

Ungdom Vestland
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Frøya Skjold Sjursæther, Grøn

Ungdom Vestland

Louise Dowsett, Grøn Ungdom

Vestland

Hans Jacob Claussen, Grøn Ungdom

Vestland (lørdag)

Anita Bakken, Alver

Asbjørn Hellesøy, Alver (lørdag)

Trude Hosøy Andersen, Alver (søndag)

Eirik Klungre, Sunnfjord

Oskar Røen, Samnanger (lørdag)

Lin Åm, Sogndal

Ståle Loftesnes, Sogndal (lørdag)

Guro Draugsvoll Haugland, Kinn

Marte Hollevik, Kinn

Tommy René Oen, Øygarden

Andreas Ormevik, Øygarden

Maria Thomassen, Øygarden

Karen Marie Eide, Sunnfjord

Liv Bergliot Løken, Sunnfjord

Kåre Sletten, Austevoll

Alf Jørgen Bråtane, Fjaler

Andrea Nesvik Voss, Bergen Grønne

Studenter (søndag)

Observatører (uten stemmerett):

Natalia Golis,

Kvam/Fylkestingsgruppen

Natasja Zahl Røskeland, Osterøy

Andre:

Lars Petter Klem, ordstyrer

Andrea Nesvik Voss, ansatt

Suzanne Rødseth, ansatt

SAK 1 - Valg av møteledere, referent,
protokollunderskrivere og tellekorps

1.1 Valg av møteleder:

Fylkesstyret foreslår Lars Petter Klem som ordstyrer.

Valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referenter

Fylkesstyret foreslår Janne K. Midtbø og Håkon Opedal som referenter.

Valgt ved akklamasjon.

1.3 Valg av protokollunderskrivere

Foreslås i møtet.

Pauline Tomren og Mattis Ulvang valgt ved akklamasjon.

1.4 Valg av tellekorps

Foreslås i møtet. Mariel Eikeset Koren og Frøya Skjold Sjursæther valgt ved akklamasjon.
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SAK 2: Godkjenning av innkalling, dagsorden og
forretningsorden

2.1 Godkjenning av innkalling

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes

Vedtatt enstemmig.

58 stemmeberettigede.

2.2 Godkjenning av dagsorden

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Dagsorden godkjennes

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

2.3 Godkjenning av forretningsorden

Forslag til forretningsorden finnes her

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Forretningsorden godkjennes.

Endringsforslag, Øystein Bønes: Observatører får talerett i årsmøtet.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Forretningsorden, med endringen som ble vedtatt, godkjennes.

SAK 3 - Årsmelding 2021

Fylkesstyrets årsmelding

Året 2021 er året for de store oppturene og nedturene. Vi i Vestland kan være stolte

av å ha arrangert den proffeste valgkampen vår noensinne. Samtidig som det var en

nedtur at vi ikke kom over sperregrensen og fikk våre kandidater inn på stortinget.
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Det ble lagt inn en kjempegod innsats fra både ansatte, folkevalgte, tillitsvalgte og

frivillige.

Vestland MDG er en stabil faktor med mange lokallag og en fylkestingsgruppe som

påvirker politiske beslutninger i både i små og store kommuner. Vi er også aktiv i

nasjonale medier og har aktive tillitsvalgte i de fleste ledd i partiorganisasjonen.

Fylkeslaget vårt er en godt organisert og engasjert gjeng med grønne ildsjeler.

Årsmøtet i MDG Vestland

Ble avholdt 23-24\1 på zoom (Pga smittesituasjonen).

Fylkesstyret som ble valgt, var som følgende:

Styret 2021

Birger Berntsen, leiar (Vaksdal)

Anita Bakken, 1. nestleiar (Alver)

Odd Bovim, 2. nestleiar (Kinn)

Håkon Nakkerud Opedal (Bergen)

Anna Sambor (Bergen)

Arild Hermstad (Bergen / Oslo)

Linda Risnes Rykkje (Askøy)

Vara:

1. Suzanne Rødseth (Vaksdal)

2. Trond Wathne Tveiten (Bergen)

3. Knut Førland (Kvinnherad)

4. Birthe Wessel (Austevoll)

5. Harald Maaland (Kvinnherad)

6. Maria Thomassen (Øygarden)

7. Marius Dalin (Sunnfjord)

GU representant: Vincent Kleis

Styrearbeidet:

Fylkesstyret har hatt 9 styremøter, med godt oppmøte av både faste medlemmer og

varaer. Kristin og Birger har hatt jevnlige tirsdagsmøter. AU bestående av leder, de to

nestlederne og fylkessekretær, har hatt møter fra 1 til 3 ganger per måned etter

behov. Fylkesvaraordfører Natalia Golis og fylkestingssekretær Mattis Ulvang (uten

stemmerett), har møtt jevnlig og informert om fylkestingsgruppens arbeid. Vi har

også hatt besøk av representanter fra flere lokallag på møtene.
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Arrangement:

- Våren 2021 arrangerte Mangfoldsutvalget et mangfoldsverksted med besøk av

Solidarity With Polish Women Bergen, Tusmo (som arbeider for inkludering

av innvandrere), Katrine Nødtvedt og Farid Shariati.

- Vestland MDG sponset Bergen MDG sin visning av filmen Gunda høsten

2021.

- Fylkesstyret hadde et samarbeid med fylkestingsgruppen om en

budsjettkonferanse for folkevalgte.

Lokallag og medlemmer

I 2021 har det vært 22. aktive lokallag i MDG Vestland. Vi har hatt 44 faste

representanter og 99 vararepresentanter i kommunestyrer og 8 i fylkesting.

MEDLEMSTALL 2021:

Vestland

Lokallag Medlemsta

ll 2021

Medlemstall

2020

Endring

prosent

2020 - 2021

Endring

antall 2020-

2021

(uten lokallag) 49 27 81,5 22

Alver MDG 39 35 11,4 4

Askøy MDG 33 24 37,5 9

Aurland MDG 16 14 14,3 2

Austevoll MDG 14 12 16,7 2

Bergen MDG 820 620 32,3 200

Bjørnafjorden MDG 71 73 −2,7 −2

Bømlo MDG 20 21 −4,8 −1

Fjaler MDG 19 20 −5,0 −1

Gloppen MDG 22 17 29,4 5

Kinn MDG 24 28 −14,3 −4

Kvam MDG 26 26 0,0 0

Kvinnherad MDG 17 17 0,0 0

Osterøy MDG 20 19 5,3 1

Samnanger MDG 6 4 50,0 2
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Sogndal MDG 27 18 50,0 9

Stord MDG 13 10 30,0 3

Sunnfjord MDG 47 40 17,5 7

Sveio MDG 14 11 27,3 3

Ullensvang MDG 10 8 25,0 2

Vaksdal MDG 6 7 −14,3 −1

Voss MDG 31 31 0,0 0

Øygarden MDG 43 33 30,3 10

Vestland MDG 1387 1115 24,4 272

Ansatte:

Fylkessekretær: Kristin Hammerås

Politisk rådgiver/gruppesekretær for fylkestingsgruppen: Mattis Sørensen Ulvang

Valgkampsjef: Lisa Nøttseter

Luftsjef valgkamp\Politisk rådgiver Arild: Kristin Brenna

Frivilligkoordinator Bergen: Emil Perron

Valgkamprådgiver: Øyunn Kåset

Kommunikasjonsrådgiver: Theodor Salvesen

Det har også vært frikjøp\mindre stillingsbrøker i løpet av valgkampen for: Mariel

Eikeset Koren, Susanne Waage, Erik Reitan, Kyrre Sørensen og Nora Marie Mjølhus.

Valgkampen 2021:

Vestland har gjennomført vår best planlagte og proffeste valgkamp så langt. Det var

godt å oppleve et valgkampkontor i Bergen som yret av liv og engasjement!

Vestland MDG var spesielt fornøyd med at:

Våre saker var veldig relevante og det ble gjort et godt mediearbeid med et tydelig

budskap. Vi hadde en godt utarbeidet strategi som ble fulgt tett og vi kjenner

målgruppen vår godt. Det ble laget flere gode valgkampaviser. Vi hadde et svært høyt

nivå på mengden velgersamtaler sammenliknet med andre steder i landet. Ikke

minst at vi har lært utrolig mye og har nå enda flere med erfaring. De ansatte har

gjort en svært stor innsats i denne valgkampen og levert langt over det som kan

forventes.
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Landsstyret (LS):

Vestland har deltatt aktivt i LS sitt arbeid i løpet av 2021. Ved hvert LS har Vestland

møtt med begge representanter. Vestland har god kontakt med flere av de andre

fylkeslagene og samarbeider tett for å finne gode løsninger.

Faste representanter:

Birger Berntsen

Anita Bakken

Vara:

Odd Bovim

Linda Risnes Rykkje

(Ved to tilfeller pga av sykdom for rep. og vara, møtte Suzanne Rødseth)

Fylkesstyrets forslag til vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning.

Spørsmål fra Øystein Bønes til antall vararepresentanter i kommune- og fylkesting.

Svar fra fylkesleder: Antallet vararepresentanter stemmer ikke, og vil bli endret.

Forslag fra Eline; Kan vi stryke evalueringen av valgkampen fra årsmeldingen?

Endringsforslaget vedtas med 29 av 58 av delegatene.

23 stemte imot forslaget.

5 avholdene.

Lisa Nøttseter endingsforslag.

Gammel tekst: Det har også vært frikjøp\mindre stillingsbrøker i løpet av

valgkampen for: Mariel Eikeset Koren, Susanne Waage og Erik Reitan.

Ny tekst: Det har også vært frikjøp\mindre stillingsbrøker i løpet av valgkampen

for: Mariel Eikeset Koren, Susanne Waage, Erik Reitan, Kyrre Sørensen og Nora

Marie Mjølhus.

Dette er ivaretatt og tas som redaksjonell endring.

Lin Åm, endringsforslag:

Gammel tekst: Vestland MDG er en stabil faktor med mange lokallag og en

fylkestingsgruppe som påvirker politiske beslutninger i både i små og store byer.

Ny tekst: Vestland MDG er en stabil faktor med mange lokallag og en

fylkestingsgruppe som påvirker politiske beslutninger i både i små og store

kommuner.
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Dette er ivaretatt og ras som redaksjonell endring.

Lin Åm, endringsforslag:

Gammel tekst:

"Ansatte:

Fylkessekretær: Kristin Hammerås

Politisk rådgiver/gruppesekretær for fylkestingsgruppen: Mattis Sørensen Ulvang

Valgkampsjef: Lisa Nøttseter

Luftsjef valgkamp\Politisk rådgiver Arild: Kristin Brenna

Frivilligkoordinator Bergen: Emil Perron

Valgkamprådgiver: Øyunn Kåset

Kommunikasjonsrådgiver: Theodor Salvesen

Det har også vært frikjøp\mindre stillingsbrøker i løpet av valgkampen for: Mariel

Eikeset Koren, Susanne Waage og Erik Reitan."

Ny tekst:

Usikker på kva stillingstittel ho hadde, men Nora Marie Mjølhus var vel tilsett i

delstilling under valkampen i Sogn og Fjordane?

Dette er ivaretatt og tas som redaksjonell endring.

Årsmeldingen, med endringer, ble enstemmig vedtatt.

SAK 4 - Regnskap 2021

Kasserer Linda Rykkje og økonomirådgiver Simon Skjerven redegjør for regnskapet.

Vedlegg 1 sak 4: Detaljert regnskap

Vedlegg 2 sak 4: Fullstendig årsregnskap
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Regnskap for 2021:

Ingen spørsmål ble stilt.

Redegjørelse av Simon om regnskapet.

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Regnskapet tas til etterretning.

Årsmøtet tar regnskapet til etterretning ved akklamasjon.

SAK 5 - Budsjett
Kasserer Linda Rykkje og fylkesleder Birger Berntsen legger frem fylkesstyrets

forslag til budsjett 2022.

Vedlegg 1 sak 5: Detaljert budsjett
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Fylkesstyrets forslag til budsjett for Vestland MDG 2022:

Overordnet

Inntekter kommer hovedsakelig fra statlig støtte, kontingenter og gaver og bidrag fra

andre, blant annet fylkestingsgruppen.

Drift omfatter bemanning, husleie og oppussing av partilokalet.

Kommunikasjon og valgkamp er det ikke budsjettert til utgifter, men avsetning til

valgkampfond fra fylkestingsgruppa.

Org og møter posten innebærer utgift knyttet til fylkessekretær og møte -og

medlemsvirksomhet.

Lokallagene sin andel av gaver og kontingent fra MDG nasjonalt.

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Budsjettet vedtas.
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Orientering fra om Fylkestingsgruppa sine overføringer til fylkeslaget.Natalia Golis

F1: Grønn Ungdom Vestland endringsforslag

Forslag til vedtak:: "Seminar, skolering og annet: 10 000kr  Legge til ""Bidrag til Grøn

Ungdom Vestland: 10 000kr"" under ""lokallag og andre"" hvor de resterende 10 000kr fra

""Seminar, skolering og annet"" blir flyttet fra.

F2: Linda Rykkje endringsforslag

Forslag til vedtak: Fylkesstyret får fullmakt til å bevilge inntil kr. 10.000 til GUV i 2022,

men fylkesstyret ønsker å vurdere dette i et budsjettmøte der det avgjøres beløpets størrelse

og hvilken budsjettpost dette skal dekkes fra.

F3: Mariel Eikeset Koren endringsforslag

FS får fullmakt til å bevilge kr 10.000 til GUV i 2022, men fylkesstyret ønsker å vurdere dette

i et budsjettmøte der det avgjøres beløpets størrelse og hvilken budsjettpost dette skal dekkes

fra.

F4: Malin Nøss Vangsnes endringsforslag

FS får fullmakt til å bevilge minimum kr 10.000 til GUV i 2022. Fylkesstyret avgjør selv

beløpets størrelse og hvilken budsjettpost beløpet skal hentes fra.

F4 settes opp mot F3.

F4 ble vedtatt med 39 av 57 stemmer.

8  stemte for forslag F3.

5  avholdende.

F4 settes opp mot F2.

F4  ble vedtatt med 46 av 57 stemmer.

11 stemte for forslag F2.

0 avholdende.
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F4 settes opp mot F1.

F4 ble vedtatt med 49 av 57 stemmer.

4 stemte for forslag F1.

1 avholdende.

F4  settes opp mot opprinnelig tekst i budsjettet.

F4 ble vedtatt med 51  av 57 stemmer.

4 stemte for opprinnelig tekst.

2 avholdende.

Årsmøtet stemmer over budsjettet som helhet.

Budsjettet, med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt.

SAK 6 - Valg
Vedlegg 1 sak 6: Valgkomiténs innstilling

Sak 6.1: Valg av fylkesstyre

Valgkomiteens beretning og innstilling til fylkesstyre

Vestland MDG 2022-23

Valnemnda i Vestland MDG har bestått av Øyvind Strømmen (leiar), Janne

Kjellevold Midtbø, Mariel Eikeset Koren og Matilda Svedberg (GU-representant).

Framlegg til styre

I arbeidet med å innstilla på nytt styre har me vore opptekne av å ivareta kontinuitet,

samstundes som nokre har ynskt utskifting. Dessutan har me hatt både
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kjønnssamansetning, geografi og bakgrunn i mente. Me meiner innstillinga samla

sett ivaretek desse ulike omsyna, og at det vil vera eit godt styre.

Me er glade for at Birger Berntsen tar attval som leiar, og at han også får med seg

fleire andre frå det sitjande styret, inklusive nokre som tidlegare har hatt varaplass.

Me opplever at det avtroppande styret har gjort ein god jobb og at det også vert gjeve

gode tilbakemeldingar på deira arbeid, og er difor nøgde med å kunne sikra

kontinuitet. Samstundes får me inn nye, gode namn både på fast plass og på

varaplass, med namn me meiner kan bidra til breiare perspektiv, både organisatorisk

og politisk.

Me vil understreka at det frå valkomiteen si side vert sett på som ynskjeleg at også

varamedlemene er jamnleg og tett involvert i styrearbeidet, og vil peika på at dei me

har føreslege alle kan ta med seg viktige perspektiv inn i dette arbeidet. Dei nye

namna er:

● Brita Servan, som leier Bømlo MDG og har fast plass i utval for natur, klima

og miljø i Bømlo kommune. Ho er mor til tre gutar og lærar i ungdomsskulen.

● Andrea Nesvik Voss har bakgrunn i Grøn Ungdom, og har fungerte som

økonomiansvarleg i Grøn Ungdom Vestland, vore deira valkampsjef og er

aktiv i studentpolitikken, blant anna som leiar for Bergen Grønne Studenter.

● Monica Sandtorv bur på Danmarkplass, og har fire vaksne born. Ho har vore

medlem i nasjonal valkomité og i valkomitén i Hordaland, og sit også i eit

skuleutval, eit barnehageutval og som styremedlem i ALF (Senter for

arbeidslivsforberedelse) som MDG-representant.

● Erik F. Reitan som rett nok har vore styremedlem i ei tidlegare periode, og no

kjem inn igjen. Reitan er biletkunstnar og for tida PhD-stipendiat på fakultet

for kunst, musikk og design ved UiB. Han har site i sentralstyret for

fagforeninga Norske Billedkunstnere i fire år, har vore vara i bystyret i Bergen

og har hatt ei rekkje ulike verv i partiet. Han har også vore

kommunikasjonsmedarbeidar i valkampar.

● Trond Wathne Tveiten har lang politisk erfaring frå både Venstre og MDG, og

har mellom anna vore varamedlem i bystyret. Tveiten er også ein av dei to bak

podcasten Gutta på Golvet, og arbeider som vektar. Han er oppteken av å

14



gjera MDG relevant for fleire veljarar og er også føreslege inn i

programkomiteen.

Me gjer merksame på at vedtektene seier at styret skal ha minst sju medlemmer og

minst fem varamedlemmer, men at det er mogleg å velja fleire. Grøn Ungdom har

dessutan moglegheit til å peika ut eit medlem sjølv, men vedtektene klårgjer ikkje om

dette er eitt av dei sju faste medlemmene eller eit åttande medlem. Praksis har dei

siste åra vore det siste.

Valgkomiténs innstilling:

Navn Verv Kommune

Birger Berntsen Leder Vaksdal

Anita Bakken 1.Nestleder Alver

Marius Dalin 2.Nestleder Sunnfjord

Linda R.Rykkje Medlem Askøy

Harald Maaland Medlem Kvinnherad

Andrea Nesvik Voss Medlem Bergen

Monica Sandtorv Medlem Bergen

GU-representant oppnevnes av styret til GUV.

Erik F.Reitan 1. vara Bergen

Anna Sambor 2. vara Sunnfjord

Suzanne Rødseth 3. vara Vaksdal

Odd Bovim 4. vara Kinn

Brita Servan 5. vara Bømlo

Trond Wathne Tveiten 6. vara Bergen

Valgkomitèns  forslag til vedtak:

Årsmøtet velger de innstilte kandidatene.

Fylkesstyret ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15



SAK  6.2: Valg av landsstyrerepresentanter

Valgkomiteens innstilling på representanter til partiets

Landsstyre: Birger Berntsen og Anita Bakken

Vedtektene seier at styret også skal velja vararepresentantar i landsstyret, det bør eit

kvinneleg og eit mannleg varamedlem. Me har ikkje ei innstilling på dette, men

meiner det er naturleg at Marius Dalin fungerer som vara for Birger Berntsen og at

ein av dei kvinnelege faste styremedlemmene fungerer som vara for Anita Bakken.

Valgkomitèns forslag til vedtak:

Årsmøtet velger de innstilte kandidatene.

Landsstyrerepresentanter  ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 6.3: Valg av delegater til landsmøte
Fylkesstyrets innstilling på landsmøtedelegater til Landsmøtet er som

følger:

På bakgrunn av at ikke alle lokallag har avholdt årsmøte når 2.innkallingen blir

utsendt vil ikke innstilling fra fylkesstyret være klar før uke 9.

Faste representanter

1 Birger Berntsen Fylkesleder (LM-rep)/

Vaksdal

2 Anita Bakken 1.nestleder fylkesstyret

(LM-rep)/ Alver

3 Marius Dalin Sunnfjord/2.nestleder

4 Eline Aresdatter Haakestad Bergen, byrådet

5 Matilda Svedberg Bergen, lokallaget

6 Bjørn Sandvik Bergen, bystyregruppen

7 Susanne Waage Bergen
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8 Mona Høgli Bergen, bystyregruppen

9 Josefine Gjerde Bergen, byrådet

10 Kjell Magne Fagerbakke Bergen, bystyregruppen

11 Katrine Nødtvedt, Byrådet Bergen, byrådet

12 Frøya Skjold Sjursæther Bergen/Grønn Ungdom

13 Thomas Remme Askøy

14 Tord Hafnor Gloppen

15 Marte Hollevik Kinn

16 Natalia Golis Ft-gruppa/Kvam

17 Øyvind Strømmen Ft-gruppa/Samnanger

18 Trine H. Strønen Bjørnafjorden

19 Svein-Martin Stenseth Fjaler

20 Andreas Breivik Ormevik Øygarden

21 Mathias Zimmermann Kvinnherad

Varadelegat / observatører

22 Mattis Ulvang Bergen/lokallaget

23 Else Kathrine Nesmoen Bergen Bystyregruppe

24 Daniel Prestø-Økland Bergen, styret

25 Louise Dowsett Grønn ungdom

26 Mariel E. Koren Gloppen

27 Peter Holmkvist Bjørnafjorden

28 Suzanne Rødseth Vaksdal
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Valgkomitèns forslag til vedtak:

Årsmøte velger de innstilte til LM-delegater

F2: Tilleggsforslag fra Suzanne:

Fylkesstyret gis mulighet til å supplere med flere varaer fra de innsendte forslagene

hvis delegater og varadelegater melder avbud.

Forslaget er vedtatt, med 1 mot.

F3: Tilleggsforslag fra GU:

Øke antallet delegatplasser / observatør til 29. med Jenny Rise som observatør fra

GU.

Forslaget falt, med 31 plasser mot.

Delegatliste ble vedtatt, med de endringer som foreligger overfor, ved

akklamasjon.

SAK 6.4: Valg av Nominasjonskomité
Fylkestingslisten.

Valgkomiteens beretning og innstilling til nominasjonskomité for

Vestland MDG til fylkestingsvalget 2023:

Framlegg til nominasjonsnemnd

Vedtektene seier at årsmøtet skal velja ei nominasjonsnemnd med minst fem

medlemer og tre varamedlemer. Det har ikkje lukkast valnemnda å finna nok

kandidatar til dette, trass i gjentekne oppmodingar. Følgjande personar har sagt seg

viljuge til å sitja i ei nominasjonsnemnd: Odd Bovim, Emil Perron og Andrea Nesvik

Voss. Valnemnda sin leiar, Øyvind Strømmen, har også sagt seg viljug til å delta i

nominasjonsnemnda, då han sjølv ikkje vil ta attval til fylkestinget.

All den tid det ikkje har vore mogleg for oss å setja fram eit framlegg på ei

nominasjonsnemnd i tråd med vedtekene, meiner me det er riktig å overlata denne

avgjersla til årsmøtet, som då eventuelt kan velja å fråvika vedtektskravet eller kan

finna andre kandidatar til å delta i denne viktige nemnda.
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Valgkomitèns forslag til vedtak:

Årsmøtet velger de innstilte kandidatene til nominasjonskomité for fylkestinget 2022

Faste-plasser

Odd Bovim

Emil Perron

Andrea Nesvik Voss

Øyvind Strømmen

Else Kathrine Nesmoen

Vara-plasser

Lin Åm

Louise Downsett

Jon Hoel

Nominasjonskomiteen ble valgt med akklamasjon.

SAK 6.5: Valg av Programkomité til
fylkestingsprogrammet 2023 - 2027

Framlegg til programkomité

I samband med samansetninga av programkomité har me vore opptekne av å

kombinera politisk erfaring frå folkevalde roller (ikkje minst på fylkestinget) og i

styrearbeid med nye og friske perspektiv. Me innstiller her på fylkesvaraordførar

Natalia A. Golis som leiar for programkomiteen og på den rutinerte

bergenspolitikar Øystein Bønes som nestleiar. Innstillinga er som følgjer:

Faste medlemmer:

Natalia A. Golis, leiar

Øystein Bønes, nestleiar

Trond Wathne Tveiten

Suzanne Rødseth

Pauline Tomren

19



Varamedlemer:

1. Else Kathrine Nesmoen

2. Bjørn Sandvik

3. Linda Rutledal

Valgkomitèns forslag til vedtak:

Årsmøtet velger de innstilte kandidatene til programkomité 2022

Programkomiteen ble valgt med akklamasjon.

SAK 6.6: Valg av valgkomite

Følgende foreslås til valgkomité for 2022:

Øyvind Strømmen

Mariel Eikeset Koren

Janne Kjellevold Midtbø

Grønn Ungdom velger sin egen representant.

Fylkesstyret forslag til vedtak:

Årsmøtet velger de innstilte kandidatene til valgkomité for 2021

Valkomiteen er valgt ved akklamasjon.
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SAK 7: Behandling av resolusjoner

Frist for å sende inn resolusjoner ble utsatt til 27. februar på bakgrunn av ikke alle

lokallag hadde avholdt årsmøte før 2.innkallingen ble sendt ut.

Fylkesårsmøtet kan behandle og vedta opp til 5 resolusjoner etter

resolusjonsverkstedet på søndagen.

Resolusjonene ble bearbeidet på politiske verksteder. Det ble valgt ut 8 av de

innsendte resolusjonene. Disse ble valgt ut ved avstemning. De åtte resolusjonene

som fikk flest stemmer ble valgt ut.

Forslag om endring til forretningsorden:

Endring av taletid: 1 min innlegg, 30 sek replikk.

Vedtatt

Forslag til vedtak:

Fylkesstyret gis mandat til å nedsette en redaksjonskomite som skal fullføre og gjøre

de nødvendige redaksjonelle endringene som er nødvendig.

Vedtatt

Sak 1: Resolusjon 10: Alle kommuner i Vestland må bli
arealnøytrale
Forslagstiller: Alver MDG, Osterøy MDG og Øygarden MDG

Opprinnelig tekst:

Arealendringar er det største trugsmålet mot tap av natur og biologisk mangfald, og

naturkrisa me står oppe i er like omfattande og viktig å løyse som klimakrisa. Stadig

aukande tal artar på den norske raudliste kjem av stadig reduserte leveområde på

grunn av stort arealtap til både moderne landbruksdrift, utbygging av nye vegar,

bustad- og hytteområde - og moderne friluftsliv. Den aller første rapporten frå Det

internasjonale Naturpanelet, 6. mai 2019, Verdens første globale rapport om

naturens tilstand, viser at verdas og Noregs biologiske mangfald er i krise. Vår

øydelegging av natur må opphøyra om me skal unngå naturkrisa me styrer mot.

Det er heilt naudsynt å få gode reiskap for å få kontroll på den ukritiske arealbruken i

mange av vestlandskommunane, når det kjem til nedbygging av både matjord og

meir eller mindre urørt natur, på land og i sjø. Tal frå miljøorganisasjonen Sabima

syner at dei fleste kommunane i Vestland kjem særs dårleg ut i rangeringa over kor

godt ein tek vare på areala i eigen kommune – verst er situasjonen i Bergen og
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nabokommunane, med eit snitt på 252. plass av i alt 356 kommunar i Noreg

(https://naturkampen.sabima.no/). Det vert i dag gitt alt for mange dispensasjonar

og løyve til bygging både i sårbar natur og i strandsona. På lik line som at norske

kommunar sluttar seg til måla om karbonnøytralitet, må ein òg sikre ein heilskapeleg

arealforvaltning som anerkjenner at areal er ein ikkje-fornybar ressurs.

Arealnøytralitet inneber (kjelde: https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/)

● auka gjenbruk og fortetting av areal som allereie er utsett for menneskeleg

inngrep

● arealrekneskap i alle kommunar

● arealavgift for å redusere presset på natur

● rekkjefølgjekrav i planlegging som unngå, avbøte, restaurere, kompensere

Nokre kommunar i Noreg har alt vedteke å føre arealrekneskap, og det er naturleg at

heile fylket følgjer etter for å kunne måle graden av måloppnåing i arbeidet for

arealnøytralitet. I Viken fylkeskommune har ein alt satt i gang eit slikt arbeid, kor

Nordre Follo er ein av kommunane som ligg lengst framme - mykje av tilnærminga

til rollefordeling mellom fylke og kommune kan vere lik her i Vestland.

Forslag til vedtak:

● Vestland MDG set i gang eit arbeid med å innføre arealrekneskap i

alle fylket sine kommunar, med eit overordna mål om

arealnøytralitet og stopp i tapet av sårbare naturområde.

● Kommunane må kartlegge område eigna for restaurering, og

kompensera all framtidig arealbruk gjennom tilbakeføringar av

desse.

● I særskilde tilfelle kor tungtvegande samfunnsinteresser gjer store

utbyggingar naudsynt som ikkje kan kompenserast for gjennom

restaurering, må tilsvarande store område få status som verna.

Prinsippet om å bevare samanhengande naturområde skal vere

styrande.

F1: Alternativt forslag pkt 3:

● I særskilde tilfelle kor tungtvegande samfunnsinteresser gjer store

utbyggingar naudsynt som ikkje kan kompenserast for gjennom restaurering,

må tilsvarande store og verdifulle område få status som verna. Et krav må

være å måle slike samfunnsinteresser gjennom en konsekvensutredning,

prinsippet om å bevare samanhengande naturområde skal vere styrande.

Eksempler på tungtveiende samfunnsinteresser kan være tiltak som er

nødvendige for helse og omsorg, redningsvirksomhet, flomvern m.m.

Vedtatt

F2: Alternativt forslag til pkt. 2:

Kommunane må kartlegge område eigna for restaurering, og

kompensera all framtidig arealbruk gjennom tilbakeføringar av desse.

Hver kommune må kartlegge verdifull natur og sørge for å prioritere vern av
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naturtyper som er rødlistet, sjeldne, inneholder store mengder biologisk mangfold,

hekkeområder, eller områder med høy naturverdi.

Vedtatt

F3: Tilleggsforslag 1, etter pkt. 2:

Arealnøytralitet skal sørge for restaurering av påvirkede eller tilsvarende

naturområder. Det betyr at naturen som skal kompenseres må være tilsvarende i

areal og verdien av naturtypene som har høyt biologisk mangfold, høy verneverdi, og

sees i økosystembasert sammenheng.

Vedtatt

F4: Tilleggsforslag 2:

Fylkeskommunen skal i mye større grad enn i dag legge til rette for at kommuner får

rådgivning, kompetanseheving, kommunesamarbeid og tilgang til

stimuleringsmidler for å kunne systematisk utvikle og forvalte sine arealer på en

måte som ivaretar naturhensyn.

Vedtatt

F5: Tilleggsforslag 3:

Vestland MDG mener at kommunal- og moderniseringsdepartementet må sørge for å

sette igang et arbeid hvor naturen i LNF-områder skal sikres et sterkere vern, med en

forhøyet status med større begrensninger for inngrep.

Vedtatt

F6: Tilleggsforslag 4:

Kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller

tilsvarende områder. Alle inngrep i natur skal kreve eksplisitt tillatelse, ikke bare

bygging i verneområder.

Vedtatt

F7: Tilleggsforslag 5:

Vestland MDG vil trekke frem skiresort-planene i Sysendalen som et eksempel på et

prosjekt som ikke vil la seg gjennomføre etter prinsipp om arealnøytralitet, og den

rødlistede villreinen og naturområdet vil aldri kunne restaureres. Vestland MDG

motsetter seg sterkt planene om utbygging av alpinsenter med alpinlandsby og nye

hyttefelt i Sysendalen i Eidfjord. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må

øyeblikkelig gripe inn og stanse planene, med vekt på hensynene til villrein, viktige

områder for friluftsliv, natur- og biologisk mangfold. Planene er i konflikt med regional plan

for Hardangervidda, er i strid med naturmangfoldloven og overordnede

natur- og miljøhensyn, og må skrotes.
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Vedtatt

F8: Tilleggsforslag 6:

Uerstattelig natur som ikke kan fysisk lar seg restaurere med samme naturverdier og/eller

størrelse, skal ikke bygges ned.

Vedtatt

Resolusjonen,  med endringer, er vedtatt.

Sak 2: Resolusjon 3: MDG vil gjøre gruvedumping ulønnsomt

Ny tittel: Stopp gruvedumping

I 2020 ble det gitt grønt lys til dumping av gruveavfall både i Førdefjorden i Vestland og
Repparfjord i Finnmark. Avfallet er giftig for livet i fjordene, og vil ødelegge verdifulle
økosystemer.

Regjeringen må nå innse hvor skadelig gruveavfall er. Per i dag er det bare Norge, Papua
Ny Guinea og Tyrkia som fortsatt tillater gruvedumping i sjøen. Dette kan vi ikke akseptere.

Det finnes gode alternativer til å dumpe gruveavfall  rett ut i fjorden, For eksempel
tilbakefyllingsbryting.

Derfor vil Vestland MDG:

● Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive i Førdefjorden og
Repparfjorden, og legge til rette for alternativ bruk av restmasser fra gruver og
tunneler.

● At staten gjennom økonomiske rammebetingelser legger til rette  å bruke
gruveslam og -avfall på andre måter enn å dumpe det i fjorden.

● Vi vil ha “gruver uten avfall” som nasjonal målsetning i mineralstrategien.
● At Norge skal bli verdens første land til å drive en sirkulær gruveindustri, hvor alle

ressurser og avfallsstrømmer skal tas hånd om.
● Det vi tar ut fra gruvedrift skal i størst mulig grad benyttes

F1: Tilleggsforslag 1:
"Gjennomføre en storsatsing på såkalt ”urban gruvedrift”, der materialer fra kasserte
produkter, bygninger eller avfall gjenvinnes og blir råmaterialer for nye produkter."

Vedtatt
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F2: Endringsforslag 1:
Stryke punkt 4: At Norge skal bli verdens første land til å drive en sirkulær gruveindustri,
hvor alle ressurser og avfallsstrømmer skal tas hånd om.

Falt med 14 for og 26 til mot

F3: Endringsforslag 2:
Fra “At Norge skal bli verdens første land til å drive en sirkulær gruveindustri, hvor alle
ressurser og avfallsstrømmer skal tas hånd om” til “At Norge skal drive bærekraftig
gruveindustri, hvor alle ressurser og avfallsstrømmer skal tas hånd om”.

Vedtatt

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.

Sak 3: Resolusjon 11: Me treng et skrotnisseprosjekt
Ny tittel: Me treng ein avfallsrevolusjon!

Redigert av arbeidsgruppen bestående av:

Tommy Oen, Karen Eide, Lars Vevle, Håkon Opedal, Liv Løken, Robert Skår.

Gamle miljøsynder finn ein overalt i Vestland fylke. I fjorden som skil Alver og

Osterøy vart det nyleg avdekka titusenvis av bildekk i sjøen. På vestsida av

Øygarden kommune har ein i lang tid kunne sjå bilete av den enorme

plastforureininga som har hopa seg opp med åra, seinast i NRK-serien

«Plasthavet» sendt hausten 2021. Også på land finnes det uante mengder

gamalt skrot, både under og over bakken. Ein treng ikkje gå lange skogsturen på

bygda før ein finn halvveis nedgravde kjøleskap eller bilbatteri, gjerne frå tida før

det fanst renovasjonsordningar.

Mykje gamal forsøpling kan ikkje lenger nokon haldast personleg ansvarleg

for, noko som gjer dette til fellesskapet sitt ansvar. Mengdene avfall er enorme,

og for den enkelte kommune blir utfordringa for omfattande å hanskast med, i

mangel på ressursar og kompetanse. Alternativet blir å oppmode til friviillig

innsats. Den kommunale, offentlege innsatsen for lokal oppryddning nær

ikkje-eksisterande. Dette til tross for at omfanget tilseier at utfordringa

openbart ikkje kan løysast av frivilligheita aleine, og ikkje utan økonomiske

tilskotsordningar.

Å stikke hovudet i sanden løyser like lite som å stikke kva som helst anna

ned i sanden. Gamalt skrot på avveie er ei utfordring som det per i dag ikkje finst

noko løysing på. Årlege strandryddeaksjonar og liknande er svært viktig, men på

systemnivå er det noko som manglar. MDG ønskjer difor å utfordre fylket til å
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finne gode systemordningar som kan gjere det enklare for kommunane å ta tak i

dei lokale utfordringane. Me ønskjer ein avfallsrevolusjon, etter modell frå

Fylkesmannen i Troms. Ein ser for seg ei ordning der kommunane kan søke om

tilskot til opprydding og lokale innsamlingspunkt.

Tal frå tidlegare Troms fylkeskommune sin prosjektperiode syner at

deltakarkommunane i løpet av eit par år samla inn 3728 tonn jernskrap, 429

kjøretøy, 305 tonn anna avfall, 113 tonn farleg avfall og 400 kubikkmeter marint avfall.

Prosjektet har òg resultert i samarbeid på tvers av kommunar på korleis

ein kan finne løysingar i vanskelege saker. Ei slik ordning trengs òg i Vestland

fylke!

Me trur òg at etableringa av ei slik ordning på sikt kan ha fleire positive

effektar utover dei openberre knytta til reinare natur. Ei storstilt opprydning på

tvers av kommunar kan vere ein sjanse til å sysselsetje både ungdommar og

vaksne som fell utanfor arbeidslivet. Ny teknologi for (kjemisk) plastgjenvinning

gjer det mogleg å bryte ned plasten og gjenbruke han til både nye plastprodukt

og som drivstoff. Å sjå på avfall som ein ressurs er eit langt steg på veg mot meir

sirkulærøkonomi - kanskje kan dette vere starten på ein avfallsrevolusjon i

Vestland?

1. Vestland MDG vil jobbe for å etablere eit prøveprosjekt med

tilretteleggjing for innsamling av gamalt skrot og forsøpling både på land

og i strandsona, som gjer det mogleg for kommunane å støtte frivillige og

grunneigarar i form av materiell, logistikk og arbeidskraft.

2. Vestland MDG mener det bør opprettast eit system for registrering av

forsøpling og utførte innsamlingsaksjonar. Det overordna

koordineringsansvaret blir lagt til fylkeskommunen, som tildeler

skjønsmidlar til kommunane. Prosjektet kan òg involvere regionale

renovasjonsselskap, som kan bidra med kompetanse og ressursar.

F1: Tilleggsforslag 1:

3. Vestland MDG ønsker at fylkeskommunen skal oppnevne en koordinator

som skal arbeide for at kommuner som har søkt skjønnsmidler får hjelp til

å organisere opprydningsarbeidet.

Vedtatt
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F2: Endingsforslag 1:

Ny tittel: Me treng ein avfallsreform!

Vedtatt

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.

Sak 4: Resolusjon 2: Bevar Eidsvika og Tressmarka

Ny tittel: MDG sier ja til bevaring av natur- og friluftsområder!
Forslagsstiller: Askøy MDG

Naturen må være tilgjengelig for både mennesker og dyr. MDG sier ja til

at naturområder skal kunne brukes av alle også i fremtiden.

Vi må bremse nedbygging mens det fremdeles er noe igjen på bevare.

Grøntområder langs kysten generelt, og på Askøy spesielt, har i mange år vært utsatt

for hardt press. Mye natur er bygget ned. I en ny rapport av Sabima skårer

kommunen svært dårlig, og har også fått kritikk fra Sivilombudsmannen om alt for

mange dispensasjoner om bygging i strandsonen.

Vestland MDG går mot planene om havn, bolig og næring i Tressmarka og Eidsvika.

Vi ønsker at området bevares som LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde), da

det er et stort og viktig naturområde, både for kommunen og regionen. Mange

kommuner i Vestland fører i dag en arealpolitikk som er i strid med nasjonale

målsetninger. Strandsonen må ha sterkere vern, og vi må sikre at sårbare

økosystemer ikke forsvinner for alltid.

Omregulering til bolig og næringsformål vil føre til nedbygging av et naturområde

som i dag er rikt, mangfoldig og i stor grad intakt.

I området finnes over en kilometer strandsone, flere ulike former for myr og

våtmark, et ferskvannsområde, gammel kystlynghei, blandingsskog og furuskog rik

på bærbusker og annen vegetasjon. Spesielt vår og sommer er det et yrende liv; da

det er leveområde for mange arter insekter, amfibier, fugl og dyr. Her er et viktig

hjortetråkk, bindeledd mellom Øygarden og fastlandet.

Beliggenhet og naturtype tilsier at området sannsynligvis også har betydning for

trekkfugl.
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Vestland MDG mener at Eidsvika og Tressmarka er viktig å bevare, spesielt med

tanke på naturverdier, men også kulturhistorisk og som friluftsområde. I tillegg er

det i området flere naturtyper som binder betydelige mengder CO2, så her er også et

klimaperspektiv å ta hensyn til.

Vestland MDG mener derfor at:

● Eidsvika og Tressmarka må beholdes som et natur og

friluftsområde(LNF).

● Området bør kartlegges for naturmangfold og vurderes gitt varig

vern.

● Vestland MDG går mot planene om havn, bolig og næring i

Tressmarka og Eidsvika.

Vedtatt

Sak 5: Resolusjon 4: MDG vil øke verneområdene i havet!

Ny tittel: MDG vil øke regional utvikling av havvind der
vernebehovet er ivaretatt.
Opprinnelig forslagstiller: Kinn MDG

Vestland MDG er innforstått med at havvind kan være en viktig del av fremtidens

utslippsfrie energimiks. Samtidig ser vi det som viktig at en positiv debatt om

tilrettelegging for dette dreier seg om havenergi, herunder bølgekraft, ikke kun

havvindparker.

Hvis det skal være offshore vind i Norges havområder skal det gjøres på riktig måte,

og vi skal legge opp til at det skal finnes områder som skal være vernet for

menneskelige inngrep. Dette bør være basert på en plan som ikke bare innebærer

utbyggingsmuligheter, men også er tydelig på at viktige fiskebanker og fugletrekk

skal være vernet mot energiproduksjon som kommer i konflikt med disse

interessene. All fremtidig energiproduksjon skal være basert på et vitenskapelig

grunnlag som ivaretar naturen, og bør, så langt mulig, også skje i dialog med

fiskerinæringen.

Resolusjon:

i lys av den vedvarende strømkrisen og situasjonen i Europa vil MDG Vestland

akselerere regional satsing på havvind og tilhørende vern av havområder

havet er viktig for alle, og langs kysten må marint liv som hovedregel ha
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forkjørsrett foran industri og menneskelig aktivitet.

lage en plan som verner viktige fiskebanker og fugletrekk fra alle typer

tekniske inngrep.

all fremtidig energiproduksjon skal være basert på vitenskapelig grunnlag som

ivaretar natur og må skje i dialog med fiskerinæringen.

MDG støtter videre utvikling av nye innovative energialternativer som td.

havvind, bølgeenergi og marine solceller, men forutsetter utredning av

positive og negative konsekvenser for berørte områder

Norge har allerede verdensledende kompetanse i offshore industri, og MDG ønsker å

utarbeide en nasjonal strategi for å kunne utnytte denne kompetansen for fremtidige grønne

energinæringer

regjeringen må umiddelbart opprette en støtteordning for havvind som kan

redusere risiko for investorer og garantere for rask utbygging.

F1: Endingsforslag 1:

Stryke siste punkt i resolusjonen.

Falt, med 15 for og 21 mot.

F2: Endingsforslag 2:

Legge til “fast” fremfor ordet havvind i siste kulepunkt.

Falt

F3: Tilleggsforslag 1:

Legge til: “Særlig satsing på flytende havvind” i siste kulepunkt.

Falt, med 20 mot.

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.

Sak 6: Resolusjon 6: Lengeværende asylsøkere må få bli i
Norge

Tekst med endringer:
Endringer er i grønt
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Ny tittel: Lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må få bli i Norge

8. januar markeres Yemane-dagen, til minne om Yemane Teferi, som døde 8. januar

2016 etter å ha levd på asylmottak i 25 år. Yemane Teferi flyktet fra Eritrea på

70-tallet, og kom til Norge på 90-tallet. Norge ga ham aldri lovlig opphold, men har

heller ingen returavtale med Eritrea. Han ble derfor henvist til et liv i fattigdom og

passivitet, i et mottakssystem som er bevisst rigget for midlertidighet, ikke for at

mennesker skal ha det som sitt varige bosted. Yemane døde 56 år gammel etter å ha

levd nesten halvparten av livet på asylmottak.

I Norge lever det en liten gruppe mennesker som Yemane, under forhold som

samfunnet aldri ville akseptert for noen annen gruppe. Nesten halvparten av de som

bor på mottak opplever sult, noe som ikke er rart da stønaden man har tilgang til er

på omkring 90 kroner per dag. Stønaden til en barnefamilie på mottak er kun

omtrent halvparten av det en familie får på sosialhjelp. Dette er grov urettferdighet,

og uverdig behandling av sårbare mennesker.

Tall fra UDI tyder på at det er under 300 personer som har endelig avslag på

opphold, og har bodd på asylmottak i over 10 år. I 2021 innførte Solberg-regjeringen

en engangsordning som skulle gi en mulighet for å få lovlig opphold for enkelte av

disse. Men ordningen var svært smal, og har så langt kun blitt innvilget for 33

personer. I tillegg har ikke ordningen gitt disse en varig trygghet, mange har kun fått

midlertidige oppholdstillatelser, som fratar dem trygghet og forutsigbarhet for

fremtiden. Det trengs en bedre og bredere løsning for disse menneskene.

Vestland MDG vil:

● At det innføres en ny søknadsordning for lengeværende asylsøkere

som treffer betydelig bredere enn engangsløsningen som nå er

avsluttet, og som gir en varig, ikke midlertidig, oppholdstillatelse

til de den omfatter. Ordningen må minst gi permanent

oppholdstillatelse til voksne asylsøkere som har vært lengre enn 7

år i landet, og til barn som har vært over 4 år i landet.

● At satsene for beboere i asylmottak heves slik at ingen lever i sult

og varig fattigdom i norske mottak.

● Gi ureturnerbare asylsøkere permanent oppholdstillatelse.

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.
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Sak 7: Resolusjon 16: Stopp for opne oppdrettsanlegg i
Vestland

Ny tittel: Lukk alle åpne oppdrettsanlegg i Vestland
Opprinnelig forslagstiller: Alver MDG

Grunngjeving.

Havforskninga sin Risikorapport 2021 setter høgste grad av risiko, raudt i sitt

trafikklyssystem, for vårt produksjonsområde, område 4.

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-8

Rapporten omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i

lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i settefiskanlegg og merd i sjø.

Dette er et klart signal om at næringa må gå over til lukkede anlegg.

Ved å benytte lukkede merder i sjø minskes risiko for fiskedød på grunn av lus, sykdom,

rømming og varmere kystvann.

Andre fordeler med lukkede anlegg er at man kan fange opp og resirkulere næringsstoffer i

slammet.

Hovedmålet er å produsere en mer robust, overlevelsesdyktig fisk og skape en mer

bærekraftig næring som kan stå seg over tid.

Slam og næringssalter representerer store verdiar som no blir skylt på sjøen.

- MDG Vestland skal jobbe for at lukka anlegg blir den nye standarden i fylke.

- MDG Vestland skal jobbe for at materialflyten i oppdrettsanlegga optimeres etter

prinsippa i kretsløpsøkonomien slik at næringsstoffer og biomasse ikke går til spille.

- MDG Vestland skal jobbe for å restaurere fjordmiljøet der oppdrettsanlegg har gjort

skade.

https://forskning.no/fisk-fiskehelse-fiskesykdommer/lukkede-merdsystem-i-sjo-

beskytter-laksen-mot-lakselus/1580102

F1: Endringsforslag 1:

Endre siste kulepunkt til: MDG Vestland vil pålegge oppdretterne å restaurere fjordmiljøet

der oppdrettsanlegg har gjort skade.

Vedtatt

F2: Tilleggsforslag 1:
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«MDG Vestland skal fasilitere og tilrettelegge for kompetansehevingen som kreves for å

omstille oppdrettsnæringen, og kommunisere tydelig utad de positive ringvirkningene dette

vil ha for teknologibedrifter og leverandørindustri»

Vedtatt

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.

Sak 8: Resolusjon 17: Vestlandets intercity

Ny tittel: Elfly-revolusjonen skjer no, gjer kortbanenettet
utsleppsfritt innan 2032.

MDG ber regjeringa gjere eit ambisiøst elektrisk løft for kortbanenettet.

Gode flyforbindingar er grunnleggande for levande lokalsamfunn i Vestland, og

avgjerande for passasjertrafikk, helsevesenet, beredskapen og for næringslivet. Med

nullutsleppsfly kan vi i framtida kutte enorme utslepp og samstundes sikre

næringsliv og livskrafta til distrikta.

Omstillinga til nullutsleppsteknologi i luftfarten har allereie kome langt, og det vil

vere teknologisk mogleg å etablere testpilotar med nullutsleppsfly på Vestlandet

allereie i løpet av anbodsperioden til dei nye statleg subsidierte FOT-rutene i

2024–2028, og utvide det til anbodsperioden 2028–2032.

Ved ei omfattande satsing på elektriske fly på desse rutene trur vi drifta på sikt kan

verte så kommersielt lønsam at staten ikkje lenger treng å subsidiere.

Både flykjøp og store anbodsprosessar tek mange år å gjennomføre. For at staten og

flyselskapa skal kunne starte planlegginga i tide, er det no i 2022 på høg tid med eit

løft for nullutslepps luftfart i Noreg.

Dei Grøne ber regjeringa sette i gang desse tiltaka for å sikre framdrift og

konkurransekraft.

1. Stortinget må vedta og setje strategiske nasjonale mål og krav, som

anbefalt av Avinor og Luftfartstilsynet og i tråd med regjeringa sine

ambisjoner i Hurdalsplattformen.

32



2. Staten må  gjere utslepp til eit tildelingskriterium med mål om

100% utsleppsfritt i samband med utlysing av FOT-rutene.

3. Kortbanenettet på Vestlandet bør bli et testområde for

nullutsleppsfly.

4. Regjeringa må raskt etablere og finansiere eit teknologi- og

forskingssenter for nullutslepps luftfart.

5. Storting må raskast mogleg sikre ei statleg insentivpakke for

nullutsleppsfly.

Elfly-pakken bør innehalde:

a) fritak frå flypassasjeravgift

b) fritak for moms på flybillettar

c) reduserte utgifter til Avinor

d) redusert ladeavgift på flyplassane

e) Momsfritak på nullutsleppsfly (som elbil)

6. Risikoavlasting for flyselskapa er vesentleg og mogleg å gje stønad

til på lik linje som overgangane til låg- og nullutslippsløysingar i

maritim næring og liknande.

Det kan inkludere:

a) Etablere støtteordningar for innkjøp av fly gjennom Enova

b) Øk kontraktslengda på grøne kontraktar

c) Gje moglegheita til differansekontrakter på dei fyrste

anboda.

7. NTP og Stortinget sine budsjettbevilgingar 2023 må innehalde

øremerka finansiering for eit teknologiskifte i luftfarten.

F1: Tilleggsforslag 1:

Nytt kulepunkt: Utrede mulighet for bruk av hydrogenfly.

Falt, med 20 mot.

Resolusjonen, med endringer, er vedtatt.

Referenter: Janne K. Midtbø og Håkon Opedal

Protokollundertegnere: Pauline Tomren og Mattis Ulvang
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