
EN NY FRAMTID FOR ROGALAND

FYLKESTINGSVALGET 2015
Les mer om våre viktigste hjertesaker

TENK NYTT STEM GRØNT!

TORFINN 
INGEBORGRUD

MARIANNE S. 
LEVINSEN

BJØRN-ERIK 
DAVIDSEN

HEIDI WESTIN 
EIKJE

1. PLASS 2. PLASS 3. PLASS 4. PLASS



VÅRE HJERTESAKER
KOMMUNEPOLITIKK – VI VIL:

 » La innbyggerne selv få avgjøre om de vil endre 
kommunestrukturen

 » At Stavanger Universitetssykehus (SUS) skal bygges ut der 
det ligger

 » Legge til rette for urbant landbruk med parsell-, skole- og 
kolonihager

KLIMA OG MILJØ – VI VIL:
 » Arbeide for miljø, klima, jordvern, energisparing og 

miljøvennlig avfallshåndtering i forbindelse med regional 
planlegging, konsesjonstildeling, anbudsprosesser og 
innkjøp

NATURVERN – VI VIL:
 » Øke vernet av artsrike områder, truede landskapstyper 

og truede arter på land, i elver, innsjøer og i fjord- og 
kystområdene

 » Forby bruk av gift for å bekjempe såkalt «ugras» og 
innsekter 

NÆRING – VI VIL:
 » Legge til rette for grønne næringer basert på fornybar 

energi, lokale råvarer og miljøvennlig og energieffektiv 
teknologi

 » Verne all matjord

UTDANNING – VI VIL:
 » At skolen skal gi varierte kunnskaper og ferdigheter også 

innen økologi, ikke-voldelig konfliktløsing, dyrevern, etikk 
og ny bærekraftig teknologi

 » At elever på yrkesfag skal kunne få praksis første år på 
videregående skole og ha mulighet for alternative veier til 
fagbrev



SAMFERDSEL – VI VIL:
 » Ha miljøvennlig samferdsel med buss, tog og båt fremfor bil 

og fly  
 » Revurdere planlegging og utbygging av Rogfast og 

motorvei over Haukeli 
 » Bidra til en rask overgang fra en fossil bilpark til 

nullutslippsbiler. Nye biler  og busser i fylket vårt skal være 
miljøvennlige. 

 » Ta initiativ til samordnet utbygging av et nettverk med 
hurtiglade- stasjoner

 » Prioritere sikkerhet og separate veier for gående og 
syklende fremfor utbygging av nye bilveier

 » Gjenåpne Ålgårdsbanen og bygge ut dobbeltspor til 
Egersund

DYREVERN – VI VIL:
 » Støtte økologisk og respektfullt dyrehold i matproduksjonen
 » Innføre dyrepoliti som skal føre tilsyn med dyrehold og 

oppdrettsanlegg i Rogaland

HELSE – VI VIL:
 » Støtte kommunale tiltak som forebygger sykdommer, 

rusmiddel-misbruk og psykiske lidelser slik at vi får en 
opplevelse av et trygt, respektfullt og kvalitetssikret 
offentlige hjelpeapparatet.

 » Fokusere på frisk luft, rent vann, giftfri og sunn økologisk 
mat, gode helsetilbud og gode omsorgstjenester

 » Innføre økologisk mat på offentlige institusjoner og kantiner
 » Legge inn tannhelsetjenestene i det generelle offentlige 

helsetilbudet

KULTUR – VI VIL:
 » Verne våre viktigste kulturminner og øke tilskuddene til 

verneverdige boliger
 » Støtte kommunale tiltak for kulturarrangementer og 

synliggjøring av det flerkulturelle og flerreligiøse Norge
 » Støtte kommunal satsing på frivillig arbeid gjennom lokale 

lag og organisasjoner



Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig 
samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal 
underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme 
fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige 
lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en 
forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk 
for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende 
solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, 
solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet 
med dyr og natur. 

VÅRT MÅL

Vil du lese mer eller melde deg inn? Gå inn på mdg.no

Du finner oss også på Facebook fb.com/ RogalandMDG

Hele programmet og listen over alle kandidater til 
fylkestingsvalget 2015 kan du finne på rogaland.mdg.no 

MILJØMERKET

Trykt på 100 % resirkulert papir

http://mdg.no
http://fb.com/ RogalandMDG
http://rogaland.mdg.no

