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DERFOR ER DET VIKTIG AT DU STEMMER GRØNT!
Miljøpartiet De Grønne er et ganske nytt innslag i norsk politikk. Siden forrige valg har antall lister
blitt firedoblet, samtidig som partiet har sterk medlemsvekst. I flere europeiske land har de grønne
satt sitt preg på den politiske hverdagen og den grønne bølgen er nå kommet til Norge. Med din
stemme gjør du fylket vårt grønnere.

Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengig. Vi mener klima og miljø har førsteprioritet, en
bærekraftig omstilling av samfunnet, er det vi må jobbe for. Målet for Miljøpartiet de Grønne er et
medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal bygge på sunne økologiske
prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. For å få til livskraftige

lokalsamfunn, er det viktig at vi tar i bruk lokale ressurser. Vi har som mål å utforme en helhetlig

politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp; solidaritet med andre
mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.
Grønn ideologi handler om samfunn uten vold, fornuftig forbruk, individuell frihet, grønn

innovasjon og kulturell forankring. Det grønne mennesket er åpent og inkluderende. Vi spiller på

lag med næringsliv og teknologi, og vi bygger samfunn hvor sunnhet står i fokus. Derfor arbeider vi
sammen med alle sektorer i en omlegging til miljøvennlige produksjonsmetoder.
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FRAMTID I TROMS
Statens planer for kommunesammenslåing med økonomiske støtteordninger er en balansegang med

demokratiske prosesser. Bare med god kommunal forankring kan sammenslåing bli en suksess.

Kommunene plikter å holde gode prosesser som involverer innbyggerne, slik at der ikke skapes en
opplevelse av tvang eller uthuling av demokratiet. Spørsmål om sammenslåing av kommuner skal
avgjøres lokalt og gjennom folkeavstemninger.

Det er stort behov for helhetstenkning for at fylket skal få en bærekraftig standard på sine tjenester.
I dag er det for mye oppsplitting og lite helhetstenkning. Situasjonen innen samferdsel er et

eksempel på dette hvor kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, kollektivselskaper og
private aktører ikke har en samordnet og helhetlig tankegang.

Miljøpartiet De Grønne mener at fylkeskommunen som utviklingsaktør skal jobbe
for å få etablert et framtidsverksted i Troms. Verkstedet skal være en møteplass for næringsliv,
gründere, forskning, forvaltning og andre interesserte. Målet er å fremme konkrete løsninger

innenfor for eksempel transport, miljøteknologi, alternative energikilder, boliger og matproduksjon.
Dagens økonomiske system baserer seg på ubegrenset vekst, ofte uten at det tas hensyn til miljøet.
Alle burde vite at naturens ressurser er begrenset. Det økonomiske systemet slik det praktiseres i
dag, fører til utarming av naturen og større sosiale forskjeller mellom folk og nasjoner. Dette går
ikke lengre, og vi må finne nye løsninger og systemer.

Miljøpartiet De Grønne vil
• At det etableres et "Framtidsverksted Troms" som regionalt miljøsenter i fylket.
• At fylkeskommunens utviklingsmidler brukes målrettet til å stimulere grønn
næringsutvikling.
• Bidra til å miljøsertifisere virksomheter som får tilskudd fra fylkeskommunen.
• Opprette et miljøfond hvor bedrifter og organisasjoner kan søke om midler til
• Miljøvennlig innovasjon og miljøvennlige praksiser og at det opprettes en miljøpris i
Troms.
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SAMFERDSEL
Samferdselspolitikken handler om å gjøre samfunnets transportbehov så grønt som mulig. Derfor
ønsker vi et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende. Dette kan finansieres
ved lavere utbygningstakt for nye veiprosjekter i fylket.

For godstransporten innebærer dette særlig å styrke den lokale produksjonen for lokale markeder.

Når det gjelder det daglige reisebehovet, kan dette reduseres gjennom aktiv og bevisst planlegging i
bedriftene. Vi ønsker å ta i bruk nye og kreative løsninger som samkjøring, elsykler, nettmøter,

alternativt drivstoff, elbiler/elferger/elbusser, bildeling, kampanjer, premiering av grønn transport
etc.

Fylkeskommunen må bruke sine virkemidler til å hjelpe kommuner og bedrifter til å få ned

transportbehovet og støtte miljøvennlige prosjekter økonomisk. Det må også bli enklere og mer
bekvemt å velge miljøpositive reisemåter. For å unngå køer og rushtidsproblemer, må

fylkeskommunen være en pådriver for at spesielt store virksomheter kan tilby sine ansatte mer

fleksibel arbeidstid. Det innebærer at de ansatte kan begynne arbeidet sitt til ulike tidspunkt slik at
store køer unngås. De grønne ønsker at dette utprøves i et pilotprosjekt.

Miljøpartiet De Grønne vil
• Prioritere vedlikehold av veier framfor nye veiutbygginger.
• Alltid prioritere sykkel, buss og ferge foran personbilisme og flytransport.
• Innføre vegprising (for eksempel rushtidsavgift) i takt med forbedring av kollektivtilbudet
slik at det blir dyrere å bruke bil der det finnes alternativer.
• Utrede alternative togtraseer mellom Tromsø og Narvik/Kiruna.
• At det opprettes en egen samferdselsenhet som skal sørge for en mer helhetlig og
bærekraftig bruk av samferdselsmidlene. Alle midlene (både investerings- og driftsmidler)
fra kommune, fylke og stat samles i en felles pott hvor tiltak gjennomføres ihht.
miljøkriterier.

• Arbeide for at bykommunene i Troms selv kan overta drift og ansvar for kollektivtrafikken
hvis de ønsker det.
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UTDANNING
Miljøpartiet De Grønne ønsker en god og mangfoldig videregående skole. Den offentlige skolen

skal være bærebjelken, men private ikke-kommersielle skoler, er et viktig supplement. Vi mener at
det er viktig å styrke den praktiske, yrkesrettede utdanningen. Dessuten må lærlingprogrammet
styrkes i samarbeid med næringslivet. Offentlige virksomheter må ta imot lærlinger, og det må
stilles krav om lærlinger i anbudsprosesser.

Skolen bør ha langt større fokus på naturens bærekraft, fysisk aktivitet og utvikling av kreativitet
enn dagens læreplan gir rom for.
Mer praktisk utdanning
Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer

variasjon mellom praksis og teori i skolen. Det skal ikke oppleves som det ”eneste rette” å ta et

sammenhengende, 13-årig utdanningsløp. Noen ungdommer vil være mer motiverte for videre

skolegang etter ett eller flere år i arbeidslivet. Også for dem som velger å bli sammenhengende på
skolen, vil flere innslag av praktisk arbeid både innenfor og utenfor skolen, kunne gi bedre

utgangspunkt for den teoretiske undervisningen. Erfaring med praktisk arbeid vil samtidig gi
elevene et bedre grunnlag for langsiktige yrkesvalg.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å jobbe for mindre frafall i den videregående skolen.

Rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten må styrkes slik at elevene får den støtten de trenger for å ta
de rette valgene og slik at de får tilstrekkelig og tidlig hjelp om de sliter. Diskriminering på grunn
av seksuell orientering, kjønnsidentitet, etnisitet, religion eller andre faktorer samt psykisk/fysisk

sykdom påvirker elevens sannsynlighet til å fullføre skolegangen. For å motvirke dette bør det settes
inn forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel gjøres ved å ha et kritisk blikk på sosiale normer
knyttet til kjønn og seksualitet (normkritikk) og et fokus på refleksjon om kjønnsroller og

likestillingsspørsmål som en del av elevenes undervisning og lærernes og rådgivernes kompetanse.
Tilbud utenfor skoletid for ungdom som sliter bør også styrkes.

Miljøpartiet De Grønne vil
• Styrke tilstedeværelsen av rådgivere og helsepersonell i skolen, og jobbe for at de skal ha
opplæring og fokus på psykisk helse og sammenhengen mellom forskjellige sosiale
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kategorier (som for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksualitet) og
diskriminering/undertrykkelse (interseksjonalitet).

• Ha større innslag av praktiske emner også ved de allmennfaglige utdanningene.
• Kreve at offentlige virksomheter tar inn lærlinger, og jobbe for at alle elever som begynner
på en yrkesrettet linje er sikret lærlingplass.

• Styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap og på forskningslinjer.
• Arbeide for mer fleksible inntaksregler til ulike studieretninger.
• Arbeide for utvidet samarbeid mellom videregående skoler, samfunn og næringsliv.
• Legge til rette for forsøksbaserte ordninger av samlingsbasert yrkesfaglig utdanning på
videregående nivå, spesielt for studieretninger med høyt frafall.
• Tilby bedre oppfølging og tilrettelegging for elever som har psykiske problemer.
• Arbeide for å innføre forebyggende tiltak mot diskriminering og frafall med å ha fokus på
normkritikk og inkludering inn i skolen.
• Støtte utdanning i bygningsvern og tradisjonelle håndverksfag.
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ET GRØNNERE ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV
Grønn økonomi er framtidens økonomi. Med lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk som basis
for bosetting, framstår Troms i dag som mulighetenes rike for de som vil satse på grønne

arbeidsplasser. Arbeids- og næringslivet i fylket er i dag sammensatt av både tradisjonelle næringer
som fiskeri og jordbruk, handels- og servicebedrifter, og et mangfold av industri-, forsknings- og
forvaltningsbedrifter hvor høy fagkompetanse spiller en sentral rolle. Vi vil arbeide for at grønne
økonomiske prinsipper skal gjelde i hele produksjonslinjen i bedriftene.
Miljøpartiet De Grønne vil prioritere kortere arbeidstid framfor økt materielt forbruk. Vi har fått

kortere arbeidsdager og lengre ferier, men mesteparten av produktivitetsøkningen er tatt ut i form

av økt kjøpekraft og forbruk. Redusert arbeidstid vil gjøre at det blir bedre mulighet til å engasjere
seg i alt fra frivillig arbeid og kulturliv, til omsorg og forenings- og lagsarbeid.

Troms trenger et kreativt og nyskapende næringsliv med langt flere grønne arbeidsplasser. Da er det

viktig å slippe til gründere og småbedrifter. Deres muligheter er viktige for å ivareta bosetning i hele
fylket og for en god samfunnsutvikling. Et mangfoldig næringsliv trenger et mangfoldig samfunn.
Vi går inn for at det i tillegg til Framtidsverkstedet, opprettes småbedriftssentre som kan tilby

nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering hele
fylket.
Miljøpartiet De Grønne vil støtte forskning og utvikling, samt arbeide for økte investeringer i den
kunnskapsbaserte industrien. Vi mener at det først og fremst må satses i nye bransjer – som

miljøteknologi, grønn innovasjon og bærekraftig produksjon og handel, gårds- og økoturisme,
fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger. En grønn omstilling av

næringslivet i Troms vil skape mange nye arbeidsplasser samtidig som det utvikles nye virksomheter
og ny teknologi.

Miljøpartiet De Grønne går inn for utfasing av oljevirksomhet på norsk sokkel i løpet av de neste

20 årene. Dette innebærer en omlegging av industrien i fylket og landet til å bli mer miljøvennlig.
Et lavere investeringsnivå i oljeindustrien vil forbedre konkurranseevnen til annen industri fordi

lønns- og prisnivået i samfunnet blir lavere. Sammen med en aktiv grønn næringspolitikk vil derfor
en utfasing av oljeaktiviteten på norsk sokkel bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser.
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Miljøpartiet De Grønne vil
• At Troms fylkeskommune skal investere i solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og
vannvarme, vind- og vannkraft, kloakk og renovasjon. Eldre vannkraftverk må oppgraderes.
• Prioritere satsing på miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne
løsninger samt ha fokus på etisk profil ved tildelinger av konsesjoner til næringslivet.
• Stimulere til gründervirksomhet og flere grønne arbeidsplasser.
• At fylket og kommunene reduserer bruken av ufrivillige deltidskontrakter. Men det skal
være lettere å jobbe deltid for de som ønsker det. Særlig mener De Grønne at foreldre må
tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme med små barn.

• At det opprettes lokale småbedriftssentre som kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og
støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering.
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LANDBRUK
Miljøpartiet De Grønne mener Norge skal være selvforsynt med de matvarene vi har best

forutsetning for å produsere her i landet. Til det trengs minst like mange, eller til og med flere

bønder enn i dag. De bør drive kjemikaliefritt, dyrevennlig og miljøvennlig - og bøndene må ha en
inntekt de kan leve av.

Økologisk landbruk er viktig for bevaring av matjord, naturmangfold, dyrevelferd og vår egen helse.
Vi ønsker derfor å satse mye sterkere på økologisk jordbruk. De Grønne er positiv til å ha store
rovdyr i Troms, men vi mener at belastningen fra rovdyr på saueholdet i Troms nå er for stor.
Jaktmuligheten må styrkes i tillegg til at det satses på konfliktdempende tiltak.

Miljøpartiet De Grønne i Troms ser med glede på lokal matproduksjon, og vi ønsker oss mer av
det! Vi vil derfor arbeide for innføring av innovasjonstilskudd spesielt til jordbruket. De Grønne
ønsker også mer gårdsturisme og besøksgårder i Troms, og vi vil jobbe for utprøving av nye
jordbruksteknikker tilpasset vårt subarktiske klima.

Vi ønsker å kjempe imot tap av matjord i fylket. Hvis kommuner eller stat ekspropierer matjord til

utbyggingsformål, skal de samtidig kompensere ved tilskudd til rydding av nytt land som erstatning
for tapt matjord. Vi må få opp arealet vi har til matproduksjon, ikke bygge det ned.

Miljøpartiet De Grønne vil
• Arbeide for at norsk tradisjonsmat, ivaretaking av kulturlandskap og lokale kulturtilbud
prioriteres høyt.
• At fylket og kommunene sørger for tilrettelegging av lokale arbeidsplasser. Troms har et

stort potensiale for øko- og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på
å synliggjøre de unike naturverdiene i fylket.

• Arbeide aktivt for økt dyrevelferd og livskvalitet hos produksjonsdyr i samarbeid med
jordbruksorganisasjonene, Mattilsynet og Dyrepolitiet.

• Innføre en prøveordning med dyrepoliti i Troms.
• Ta vare på matjord, spesielt i pressområder rundt byene i fylket.
• Legge til rette for parselldyrking i byene
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• Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske
produkter, samt arbeide for andelslandbruk.

• Samarbeide om utvikling av mer lokal matproduksjon, og om utprøving av nye
jordbruksteknikker. I tillegg ønsker vi å arbeide for å få opp økologisk produksjon år for år
til vi når et nasjonalt mål om 25 prosent økologisk matproduksjon.

• Utforske muligheter for mobile slakteri for å minske stress relatert til frakt og slakt av
produksjonsdyr.
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FISKE- OG SJØBRUK
De Grønne støtter Kystfiskeutvalgets forslag om at samer og den øvrige befolkningen på kysten skal
ha en lovfestet fiskerett. Dette skal også gjelde for Troms. Vi støtter også opprettelsen av et nytt
regionalt styringsorgan som kan fordele kvoter og gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk
innenfor firemilsgrensa.

Vi mener at fiskeriene i hovedsak skal baseres på kystfiske fra båter under 15 meter uten bruk av trål
eller snurrevad fordi det gir økologisk riktig beskatning, flere arbeidsplasser, bedre dyrevelferd og

mest verdiskapning per kilo fisk. Når det gjelder oppdrettsnæringen så har den vokst voldsomt de
siste 10-15 årene, med mange negative konsekvenser.

Miljøpartiet De Grønne vil:
• At det satses på oppdrett i lukkede anlegg for å få bukt med sykdom og rømning slik at
villaksstammene bevares og for å styrke fjordfisket.

• At oppdrett også må over til å drives økologisk. Det innebærer bl.a. at fisk til fôr kun
hentes fra bærekraftige bestander og fra fiskeavskjær.

• At samer og den øvrige befolkningen langs kysten skal ha en lovfestet fiskerett.
• Styrke kystflåten, jobbe for flere lokale fiskemottak og for styrking av videreforedling av
fiskeprodukter.

• Sikre at fjordfiske også foregår innenfor bærekraftige rammer gjennom sterkere grad av
overvåkning av lokale/regionale fiskebestander.
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KULTUR FOR ALLE
Kultur er et vesentlig element for livskvaliteten i alle samfunn. Samtidig som vi mener at

fellesskapet aktivt skal støtte kultur og idrett, skal kulturlivet i seg selv være fritt og uavhengig.

Offentlige føringer må ta utgangspunkt i et ønske om å hindre ensretting og å støtte et mangfold av
forlag, film, festivaler, nettjenester, radiokanaler osv.

Miljøpartiet De Grønne vil
• At aktivitet prioriteres framfor kostbare nye anlegg i kultur- og idrettspolitikken
• Ha sterkere satsing på og støtte til grasrotkulturen innen scenekunst, musikk, håndverk/
kunsthåndverk, kunstforeninger og ungdomstiltak.

• At samisk kultur ivaretas bedre, blant annet gjennom et bedre rettighetsgrunnlag, støtte til
tradisjonelle næringer og styrking av de samiske museene.
• Jobbe for at flere kommuner i Troms kommer inn i virkeområdet for samisk språk slik at
samisk og norsk språk skal ha reell likestilling.
• Legge til rette for utvikling av kvensk språk og kultur blant annet gjennom å styrke
kulturdager og festivaler økonomisk.
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HELSE
For De Grønne er det forebyggende helsearbeidet svært viktig. Vi ønsker å legge til rette for

friluftsliv, styrke barne- og ungdomsaktiviteter og vil gjøre det enklere og tryggere å være syklist og
fotgjenger. Vi vil også arbeide for at fylkeskommunale institusjoner gir mulighet til et sunt og

variert kosthold. I tillegg vil vår ide om å samlokalisere ulike offentlige institusjoner kunne bidra til
å gi bedre helse både fysisk og psykisk.

Helsetjenestene er i dag i stor grad et statlig ansvar via helseforetakene. Fylkeskommunen må

likevel stille klare krav til og arbeide for et godt tilbud for innbyggerne. Miljøpartiet De Grønne vil
arbeide for styrking av helsetjenesten i distriktene, og vi ønsker at de lokalsykehusene som er lagt
ned skal gjenopprettes. Tilbud for kronisk syke, for fødende og for akuttmedisin må styrkes.
Et grønt og mangfoldig Troms vil også være et sunnere Troms. Miljøpartiet De Grønne
anerkjenner naturens egenverdi, og at naturen er en svært viktig kilde til opplevelser og menneskelig
trivsel. Friluftsliv i seg selv har en påviselig og positiv påvirkning for både fysisk og psykisk helse. Vi
vil støtte tiltak for å tilrettelegge og stimulere til friluftsliv, særlig tiltak rettet mot barn. Bedre
kjennskap til naturen gir også bedre grunnlag for å ta vare på den.

Dagens barnevern er avhengig av kommunens økonomi og avhengig av å finne gode regionale
samarbeidspartnere. Todelingen i barns velferd og rettigheter mellom BUF-etat og

barnevernstjenesten stykker opp ansvaret mellom kommune og fylke/stat. Dette medfører en
ujevnhet i beskyttelse og tilbud til barn og unge mellom regioner og kommuner i fylket.

Miljøpartiet De Grønne i Troms ønsker derfor å utrede en reorganisering av barnevernet. Kanskje

vil en reorganisering, der en ny Barne-etat opprettes i fylket, kunne gjøre barns rettsikkerhet bedre.
Som resten av Norge, har vi i Troms Fylke et problem med vold. MDG Troms vil jobbe for å få
med alle politiske partier, politiet, helsevesenet, kvinne- og barneorganisasjoner, samt relevante

forskningsmiljøer til en nasjonal gjennomgang av voldsproblematikken. Dette gjelder alle områder
som barns mobbing i skolen, via partnervold til uprovosert vold og vold i det offentlige rom.

Tannhelse er et fylkeskommunalt ansvar. Slik Miljøpartiet De Grønne ser det er tannhelse viktig
for generell helse og velvære, og god tilgang til det offentlige tannhelsetilbudet er viktig. Derfor vil
vi arbeide mot en sentralisering av tjenesten.
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Miljøpartiet De Grønne vil
• Legge til rette for økt fysisk aktivitet i arbeidslivet, friluftsliv og skoler. Et tiltak kan være å
holde turveier gangbare om vinteren.
• Arbeide for flere lokale sykehus i distriktene, og styrke ambulansetjenesten.
• Arbeide for at sykehusene tar flere liggedøgn i Samarbeidsreformen, slik at antall
gjeninnleggelser reduseres.

• Atrede organiseringen av barnevernet.
• Arbeide for at tannhelsetjenesten skal sees på som en del av den ordinære helsetjenesten og
egenandelene bli de samme som ved legebesøk.

• Arbeide for at mennesker med psykiske problemer skal kunne få hjelp i sitt nærmiljø, også
utenfor institusjon.

• At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter inkluderes de i
egenandelsordningen gjennom folketrygden.
• Arbeide for små lokale idrettsanlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen.
• Legge til rette for et sunt kosthold ved å tilby vegetarmat daglig i fylkeskommunale
institusjoner.

• Invitere til et felles prosjekt for en systemisk tilnærming til voldsproblematikken, med
utredning av omfanget til psykisk, fysisk og sosial vold, og av selvskading.
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FYLKESKOMMUNEN
Økonomien i fylkeskommunen er anstrengt, og fylket har store utfordringer knyttet til sentrale
fylkeskommunale oppgaver som drift av videregående skoler, vedlikehold av fylkesveier og

finansiering av et anstendig nivå på kollektivtilbudet i fylket. Denne situasjonen blir forverret av at
fylkespolitikerne har innført svært generøse økonomiske godtgjørelser for politikere på

fylkeskommunalt nivå. Fylkestinget i Troms er som et resultat av dette mye dyrere i drift enn de
fleste fylkesting det er naturlig å sammenligne seg med. Miljøpartiet De Grønne ønsker å redusere

godtgjørelsene til politikerne, de fylkeskommunale oppgavene må prioriteres foran høye utgifter til
lønn og godtgjørelse til fylkespolitikerne.

MDG ønsker også at møter i fylkeskommunal regi i større grad kan skje ved bruk av skype eller
lignende tjenester. Telefonmøter vil redusere transport- og overnattingskostnader for
fylkeskommunen, og dette vil dessuten gi en miljøgevinst.
Miljøpartiet De Grønne vil at alle fylkeskommunale enheter skal være sertifisert som miljøfyrtårn.
Det skal føres en grønn innkjøpspolitikk hvor miljømerkede produkter og miljøsertifiserte

leverandører velges. Produktene som velges skal også være etiske og fairtrade-sertifisert for å sikre
rettferdig handel i fylkeskommunale innkjøp.

Skatteparadiser gir spesielt privat næringsliv mulighet til å undra store summer fra beskatning.

Denne formen for skattedumping fører til at vanlige arbeidsfolk må betale mer i skatt for velferden,
og er en usosial ordning som burde vært forbudt over hele verden. Fylkeskommunen bør derfor

støtte det arbeidet som blir gjort for å synliggjøre hvilke selskaper som er involvert i skatteparadiser,
og unngå å gi kontrakter til selskap som er involvert i skatteparadis når dette er mulig.

Innføringen av en parlamentarisk styringsmodell har økt kostnadene og svekket den demokratiske
åpenheten på fylkestinget i Troms. Endringene i offentlighetsloven våren 2015 gjør at innsynet i
det fylkeskommunale arbeidet vil bli enda dårligere med en parlamentarisk styreform i den
kommende valgperioden. MDG mener derfor at fylkestinget må gjeninnføre
formannskapsmodellen på fylkestinget.

Miljøpartiet De Grøne vil
• Redusere lønn og godtgjørelser på fylkestinget slik at kostnadsnivået er på linje med fylker
det er naturlig å sammenligne seg med.
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• Innføre mer utstrakt bruk av telefonmøter i gruppe- og utvalgsmøter på fylkestinget.
• Støtte arbeidet med å synliggjøre hvilke selskaper som er involvert i å unndra skatt
gjennom skatteparadiser.
• Gjeninnføre formannskapsmodellen på fylkestinget.
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