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Fylkesprogram

Rogaland

Miljøpartiet de grønne vil:
UTDANNING
• ha en skole som fremmer
livsmestring, læring og sosial
handlingskompetanse
• la lærerne være lærere og ha
mindre fokus på byråkrati og
prøver (metodefrihet)
• styrke elevenes skaper- og
dømmekraft og interesse for
natur og miljø
• styrke samarbeid mellom skoler
i overgangsfaser
• belønne skoler som fremmer
trivsel og godt skolemiljø
• være åpen for nye
innovative læreformer som
stimulerer lærelyst
• ha mentorordninger og livsfasetiltak for å sikre kontinuerlig
motivasjon for lærere
NÆRINGSLIV
• fremme reell omstilling,
fremtidens arbeidsplasser og
det grønne skiftet

Alexander Rügert-Raustein
alexander@mdg.no

1. plass

hjertesaker er buss
og bane som «fyker»
forbi kø og bom.
Skolen som arena
for selvstendige
lærere som er med å
danne mennesket.

•

forbli energiregion gjennom å
bli en havvind-nasjon
• styrke næringsklynger og
samarbeid innen grønne nye
næringer
• satse på sirkulærøkonomi
• satse på grønn turisme og vise at
vi kan leve i takt med ren natur
og lavkarbonsamfunnet
SAMFERDSEL
• innføre prøveordning med gratis
buss
• redusere bombelastning
gjennom å kutte unødvendige
veiprosjekter
• jobbe for utslippsfri
kollektivtransport som f.eks.
El-busser og hydrogen-ferjer
• gjenåpne Ålgårdbanen med
skinnegående trafikk snarlig
• prioritere syklister og sammenhengende og trygge sykkelruter
• innføre belønning for
miljøvennlige valg

Susanne Heart
2. plass

hjertesaker er
et grønt og
innovativt næringsliv
samt glade og frie
mennesker som
lever meningsfulle
liv i harmoni med
omverdenen.

KLIME OG MILJØ
• at fylkeskommunen leder an i
forhold til fornybar energi og
energisparing
• innføre klimaregnskap og
klimabudsjett
• oppdatere fylkets plan for
vindkraft og stanse ødeleggelse
av urørt natur
• legge stor vekt på klima og miljø
ved fylkeskommunale innkjøp
• ta en aktiv rolle for at
virksomheter og kommuner blir
miljøfyrtårn
• ta vår andel av klimakuttene
FOLKEHELSE
• styre etter indikatorer for lykke
og livskvalitet
• øke andelen plantebasert mat og
fokusere på helsefordelene dette
gir
• bevare mest mulig av
naturområdene og tilrettelegge
for bruk av disse

Erlend Kristensen
3. plass

hjertesaker er
klimabelønning,
elektrifisering og et
varmere og bedre
samfunn.

•

satse på sykkel og elsykkel der
det er hensiktsmessig

KULTUR OG IDRETT
•
•
•

stille offentlige lokaler til
disposisjon for kulturaktiviteter
styrke klima- og miljøhensyn
innen kultur og idrett
ha fokus på gjenbruk av klær og
materiell innen idretten

REGIONAL UTVIKLING
• ha en helhetlig areal- og
transportplanlegging som
verner jordbruksjord og gir
kortere hverdagsreiser
• etablere nasjonalpark ved
Preikestolen og i Frafjordheiene

Se vårt helhetlige program på
www.rogaland.mdg.no

Daria Maria Johnsen
4. plass

hjertesaker er klimaansvar, dyrevelferd,
psykisk helse og
forebygging i alle
ledd.

Vårt mål er en helhetlig politikk for nåtid og framtid,
basert på de tre solidaritetsprinsipper:
• solidaritet med fremtidige generasjoner
• solidaritet med dyr og natur
• solidaritet med andre mennesker

Ta vare på
FREMTIDEN
1. Alexander Rügert-Raustein - Randaberg - Økoagronom/samfunnsviter - 1972
2. Susanne Heart - Stavanger - UtviklingsNavigatør / Gründer- 1970
3. Erlend Kristensen - Sandnes - Seniorrådgiver/controller/økonom - 1973
4. Daria Maria Johnsen - Stavanger - Sosionom - 1983
5. David Spurlien Moen - Sola - Lærer - 1988
6. Yvonne Ekrene Lien - Haugesund - Kjørelærer - 1991
7. Thomas Eide Wennesland - Haugesund - Lærer - 1986
8. Vera Nakken - Stavanger - Førstekonsulent - 1973
9. Bernd Elmies - Suldal - Arkivar - 1964
10. Åsta Vaaland Veen - Sandnes - Seniorrådgiver - 1981
Ta kontakt med oss:
rogaland@mdg.no
Nygata 15, 4006 Stavanger
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