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Vårt formål
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 framtidige generasjoner og solidaritet med 

dyr og natur.
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• Styrke innbyggerenes medvirkning i utviklingen av sine nærmiljø
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• Styrke klimaarbeidet i Hedmark
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1. Vi er i Hedmark!
Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Hedmark ved å legge til rette for 
en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling med mennesker i sentrum. Vi vil 
jobbe for å føre Hedmark ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen. 
Hedmark mangler i dag en overordna grønn politikk og en satsing på innbyggerenes 
skaperkraft. 

Det er mange kvaliteter som gjør det attraktivt å leve og bo i Hedmark.  Fylket 
preges av en spennende historie, et vakkert kulturlandskap bestående av produktive 
og verdifulle landbruksarealer, store sammenhengende naturområder, skog, 
fjell, innsjøer og vassdrag, og et mer stabilt klima enn ved kysten. En bærekraftig 
utvikling av Hedmark kan bygge videre på de kvaliteter, ressurser og fortrinn som 
kjennetegner regionene i fylket. 

Miljøpartiet De Grønne ser mange muligheter for utvikling i Hedmark. Nye ideer 
kan bidra til en bedre utnytting av ressursene vi har. Den videregående skolen har 
en sentral rolle i utviklinga vi ser for oss. Nye ideer kommer til gjennom kreative 
prosesser, og derfor må det satses på praktisk-estetiske fag og tverrfaglighet. 
Praktiske, estetiske og kreative læreprosesser har stor betydning for alle fag. 
Kunstfag er derfor viktige i seg sjøl, men også for alle andre fag i skolen. Vi ønsker 
videre at yrkesfagene i den videregående skolen skal ha et tettere samarbeid med 
næringslivet og offentlig tjenesteyting. 

Hedmark er et mangfoldig fylke. Noen regioner preges over tid av tilfl ytting, 
andre av frafl ytting. Dette innebærer ikke bare fysiske endringer, men også en ny 
befolkningssammensetning med andre ønsker og behov enn tidligere.

Svak næringsutvikling gjør det i dag utfordrende for mange å bli boende eller fl ytte 
til deler av Hedmark.  Bosettingsmønsteret henger sammen med hvor jobbene fi nnes 
og hvor folk ønsker å bo. I dag fi nnes de fl este jobber innen handel og tjenesteyting. 
Det er viktig å utnytte de mulighetene ledige hender og hoder byr på. De Grønne 
mener det private næringslivet må styrkes i Hedmark, og vil stimulere til at kreative 
og initiativrike innbyggere starter bedrifter. 

Kunnskap og erfaringer bør deles slik at folk kan gjøre hverandre sterkere. Alle må 
få delta på sine premisser i den lokale og regionale utviklinga. Kompetanse og 
arbeidsplasser må deles, og alle må gis en sjanse og få tilstrekkelig veiledning for å 
fi nne sin plass i samfunnet. For at alle skal kunne delta må det tenkes nytt.

En framtidsretta samfunnsutvikling er tuftet på kreativitet, mangfold og toleranse. 
Alle må få delta på skolen, i yrkeslivet og i lokalpolitikken. Alle skal kunne ha en 
meningsfull fritid der de får pleie sine hobbyer og lidenskaper. Å ha overskudd til å 
være sammen på fritida kan gjøre underverker for familie og nabolag. 

Miljøpartiet De Grønne mener fylkeskommunen har en viktig rolle i å ivareta miljø og 
samfunn i et regionalt perspektiv. Vi mener det er behov for et regionalt folkevalgt 
nivå som koordinerer offentlige og private aktører i fylket. Samarbeid på tvers av 
kommunegrensene er nødvendig for en bærekraftig utvikling der økologiske, sosiale 
og økonomiske hensyn ivaretas.
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2. Demokrati og mangfold
De Grønne mener det er viktig å styrke det lokale selvstyret slik at beslutninger 
blir tatt nærmest mulig dem det gjelder. Bred medvirkning må sikres i steds- og 
samfunnsutviklinga i høyere grad enn i dag. Det betyr at alle skal kunne være med å 
påvirke hvordan samfunnsutviklinga skal være.  For å gjøre dette må terskelen senkes 
for alle som ønsker å delta i aktuelle samfunnsdebatter og beslutningsprosesser. 
Gjennomsiktighet må prege beslutningsprosessene i de folkevalgte organer, slik 
at uenigheter blir gjort kjent. Det bør som hovedregel legges til rette for brede og 
godt informerte offentlige debatter. Nye digitale plattformer kan spille en viktig rolle 
i kontakten med innbyggerne og informasjonsarbeid, men tradisjonelle møter er 
også viktig for å nå ut til folk i alle aldersgrupper og lag av befolkningen. Ved å styrke 
Hedmarks levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi 
Hedmark til et tryggere, vennligere og mer inkluderende fylke.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Gjeninnføre formannskapsmodellen i fylkeskommunen.
• Styrke og videreutvikle kommunene til å bli bærekraftige lokalsamfunn som 

bygger opp under verdier som tilhørighet, verdighet, enkeltmenneskets frihet til å 
være seg selv. 

• Oppfordre kommunene til å avholde folkeavstemming dersom 
kommunesammenslåing blir aktuelt.

• Styrke nærdemokratiet i kommunene, og stimulere til en konstruktiv 
samfunnsdebatt, ved at det i alle kommuner etableres åpne diskusjonsfora / 
samrådsforum i samarbeid med publikum, kulturinstitusjoner, kunnskapsmiljøer 
og interesseorganisasjoner. Alle skal kunne delta i diskusjonene og i utformingen 
av agendaen ved å foreslå saker.

• Arbeide for bred og representativ deltakelse i planprosesser for alle innbyggere i 
regionen og lokalmiljøene.

• Gjennomføre og støtte politiske folkemøter og styrke medvirkning i politiske 
prosesser.

• Gjennomføre et prosjekt for medvirkning og publikumskontakt for å gjøre 
fylkeskommunens arbeid og planer bedre kjent.

• Lage gode veiledere for å fi nne fram i offentlige nettsider, arkiver og dokumenter.
• Styrke varsleres rettigheter.

!
#

a+b=c
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3. Medmenneskelighet i sentrum
Miljøpartiet De Grønne ønsker et Hedmark med rom for alle, og som tilrettelegger 
for at alle skal ha mulighet til å leve meningsfulle liv der de ønsker. Vi vil legge vekt 
på inkluderende tiltak i nærmiljøet, og etablere nye møteplasser for alle som ønsker 
å utvide sitt nettverk og bekjentskapskrets. Vi vil ha et Hedmark som består av 
mange levende lokalsamfunn, som bidrar til møter på tvers av alder, bakgrunn og 
livssituasjon. 

Frivillig arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial 
utvikling til enkeltmennesker og lokalsamfunn. Derfor er det viktig at frivillig arbeid 
og frivillige organisasjoner i Hedmark styrkes. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større 
mangfold i samfunnet.

• Støtte lavterskeltiltak i kommunal regi som kan bidra til bedring og økt mestring 
av lettere psykiske lidelser, stress og ensomhet, forebygging av sykdom og 
rusavhengighet. 

• Opprette et LHBTQ-råd for Hedmark i samarbeid med LHBTQ-sivilsamfunnet i 
Hedmark.

• Stimulere til at fl ere innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet ved at personer 
med svake norskkunnskaper får tilgang til fl ere typer yrkesrettede norskkurs.

• At ungdommer skal følges opp om de dropper ut av videregående skole, for å 
bidra til at de kommer seg inn på arbeidsmarkedet og får en aktiv og deltakende 
rolle i samfunnet.  Dette gjelder i særskilt grad ungdom med minoritetsbakgrunn 
eller andre utsatte elever.

• Utvikle en tilskuddsordning og satsing på jobbskaping med toleranse og 
kreativitet i fokus, myntet spesielt på små foretak og entrepenørskap.

• Støtte forsøk med 6-timersdagen i fylkeskommunen, kommunene og i 
næringslivet.

• Foreldre må tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme 
med små barn.

• At fylkeskommunen og kommunene reduserer bruken av ufrivillig 
deltidskontrakter. Men samtidig skal det skal være lettere å jobbe deltid for de 
som ønsker det, uansett årsak og livssituasjon.

• At fylkeskommunen og kommunene i Hedmark går foran og inngår et 
samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og oppfordrer 
partene til å fi nne løsninger som sikrer bedre lønnsbetingelser for lavtlønnede i 
omsorgssektoren.
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4. Blomstrende kultur
Tilgangen til et bredt kulturtilbud beriker hverdagen. Kunst og kultur stimulerer til 
en tolerant, human og empatisk innstilling til medmennesker og er derfor essensielt 
for allmenndannelsen. I Hedmark skal derfor alle ha tilgang til et godt kulturtilbud 
uavhengig av hvor de bor. Ved å legge til rette for en mangfoldig kultursektor, styrker 
vi mulighetene for utveksling av spennende kulturuttrykk og en større valgfrihet i 
kulturtilbudene. Kunst- og kulturopplevelser skaper trivsel og gode sosiale relasjoner. 

Miljøpartiet De Grønne vil satse på kunstmiljøene i Hedmark og stimulere til 
at kunstnere kan bo og virke i distriktene. Vi vil bedre mulighetene for at alle 
som ønsker det kan engasjere seg i kreativ utfoldelse. Fylkeskommunen har et 
viktig ansvar for å ivareta vår felles kulturarv, og er en viktig aktør for blant annet 
kulturminnevern og drift av biblioteker.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Dyrke fram et deltakende, innovativt og omstillingsdyktig samfunn, som i større 
grad etablerer Hedmark som et mangfoldig og kreativt fylke.

• Opprettholde støtteordninger for utøvende kunstnere.
• Opprettholde støtteordninger for deltagelse i kulturtilbud for marginaliserte 

grupper.
• Etablere støtteordninger for vernede og fredede bygninger i samarbeid med 

staten og kommunene.
• Styrke formidlingsarbeidet for historiske lokaliteter, helleristninger, gravminner, 

andre fornminner og immateriell kulturarv i fylket.
• Oppfordre kommunene og velforeningene til å utvikle møteplasser også i 

nabolag, og sette i gang minst ett pilotprosjekt for kreative nabolag i hver 
kommune.

• Støtte etableringen av møteplasser for samfunnsnyttige og miljøvennlige 
aktiviteter på tvers av generasjoner, som frivillighetssentraler, gjenbruksbutikker, 
utstyrsbibliotek, reparasjonsverksteder og gjenbruksstasjoner. 

• Opprettholde støtten til lokale kulturfestivaler og rusfrie kulturarrangementer.
• Satse videre på fylkesbiblioteket som kompetanse- og informasjonssenter, og 

styrke folkebibliotekenes viktige rolle som ikke-kommersielle, lokale møteplasser, 
med et tilbud som oppleves som engasjerende og relevant for befolkninga.

• Jobbe for å heve den estetiske kompetansen relevant for kulturarbeidet i 
kommunene.
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For å opprettholde en god folkehelse kreves satsing på forebygging framfor 
behandling. Det innebærer fl ere lavterskeltilbud, økt fokus på psykisk helse, og mer 
oppsøkende virksomhet blant ressurssvake grupper. Idrett og friluftsliv gir bedre 
livskvalitet og helse og danner viktige bestanddeler av det bærekraftige livet i 
Hedmark. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Fortsette arbeidet for å styrke folkehelsen i Hedmark, og videreføre satsinger på 
idrett og friluftsliv.

• Legge til rette for at alle kan delta i idrett, mosjon, lek og friluftsliv.
• Sikre viktige tur- og friluftslivsområder gjennom føringer for kommunenes 

planlegging i regionale planer.
• Gjøre tannhelsetjenesten gratis fram til fylte 25 år. 

5. Helse, idrett og friluftsliv
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6. Grønn næringspolitikk
Næringslivet er en viktig drivkraft for utviklinga. Et godt fungerende næringsliv sørger for at 
vi har arbeidsplasser i årene som kommer. Miljøpartiet De Grønne vil være tydelige ovenfor 
næringslivet gjennom å gi gode og langsiktige rammevilkår der bærekraft vektlegges sterkt.
Hedmark er et fylke med mange talentfulle og kreative innbyggere. Vi vil sørge for at det er god 
grobunn for en yrende underskog av gründerbedrifter. 

De Grønne mener Fylkeskommunen og kommunene bør stimulere til at kompetanse og 
kunnskap kan spres mer effektivt blant sine innbyggere, gjennom å iverksette utviklingstiltak 
og etablere kreative møteplasser tilgjengelige for alle. Dette kan bidra til å utvikle nye og 
styrke eksisterende kompetansenettverk i hele fylket. Vi må satse mer på rådgivning for 
entreprenørskap og nettverksbygging der kunnskap, ideer, ressurser og stordriftsfordeler 
kan deles, også mellom mindre virksomheter.  Alle småbedrifter bør få tilbud om hjelp til 
adminsitrativt arbeid og juridisk assistanse. 

For å møte utfordringene som Hedmark, Norge og verden omkring oss står overfor må fylket 
sørge for innovasjon og skape best mulige forutsetninger for en grønn omstilling – fl ere 
arbeidsplasser, bedre velferd og satsing på miljøteknologi. Behovet for ideer, mot og initiativ er 
stort. En sterkere internasjonal orientering kan også bidra til en positiv utvikling av næringslivet i 
Hedmark.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• At offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.
• Støtte etablering av fl ere kreative regionale og kommunale næringsarenaer, som inkubatorer 

og jobbhotell.
• Stimulere til økt samarbeid mellom gründermiljøer i Hedmark og utlandet.
• Arbeide for at en større andel av Innovasjon Norges midler går til bedrifter i Hedmark.
• Støtte bedrifter som ønsker å satse på sosialt entreprenørskap, og legge til rette for at de bli 

økonomisk selvbærende bedrifter.
• Støtte utvikling av miljøvennlig teknologi og bygge opp lokale kunnskapsmiljøer som kan 

bidra til å utvikle arbeidsplasser for framtida.
• Være en aktiv forkjemper for at forskningsinstitusjoner i Hedmark får den tekniske 

infrastrukturen de trenger.
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7. Klima og energi
Global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og menneskelig aktivitet med 
tilhørende utslipp av klimagasser er hovedårsaken til oppvarminga. Et stadig varmere klima 
uttrykker seg blant annet i ustabile årstider samt større og mer intense nedbørsmengder, som 
vil føre til mer overvann. Klimautfordringene har lokale konsekvenser og må håndteres lokalt. 
Det er viktig å gjøre en størst mulig innsats nå for å bremse, og helst stanse, den globale 
oppvarmingen. I tillegg er det allerede nødvendig at vi tilpasser oss et endret klima. 

Vi ønsker at Hedmark fylkeskommune inngår et samarbeid om klimatilpasning med 
kommunene og de statlige fagetatene i regionen, der fylkeskommunen får en koordinerende 
rolle. Som regional planmyndighet kan fylkeskommunen bidra til et nødvendig kompetanseløft 
i samtlige kommuner i Hedmark og veilede dem i sitt arbeid, slik at de står bedre rustet til å 
håndtere sine lokale utfordringer.

Energiproduksjonen er viktig for verdiskaping og sysselsetting, men den har også store 
miljøkonsekvenser. Før det kan tillates utbygging av nye kraftverk i Hedmark, må det foreligge 
en nasjonal plan, og deretter en regional plan,  som vurderer behovet for utbygging og hvor 
det er mest hensiktsmessig og effektivt å bygge ut. Planene skal sikre at utbygginger skjer på 
de stedene der de gjør minst skade på økosystemene, og har lavest konfl iktgrad med annen 
arealbruk. Utredninger av miljøkonsekvensene ved kraftutbygginger må gjennomføres for hele 
fylket eller den aktuelle vannregionen. Den samlede belastningen alle enkeltprosjektene kan ha 
på naturmiljøet må redegjøres for.

Miljøpartiet De Grønne mener det er viktig å gjøre grep for å redusere energibehovet 
i produksjonen og driften av bygg og infrastruktur. Fylkeskommunen har et ansvar for 
energieffektiv drift av egne bygg, men må også fortsette med energi- og klimarådgivning til 
kommunene. Fylkeskommunale bygg skal være fyrtårn for miljø- og klimavennlig bygging, 
rehabilitering og drift.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Styrke kompetansen innen klima og energi.
• Inngå et forpliktende samarbeid med kommunene om klimatilpasning, der fylkeskommunen 

har en veiledende og koordinerende rolle.
• Utarbeide en nasjonal plan samt regionale planer for utbygging av ny fornybar energi og 

nettutbygging.
• Føre en oversikt over de samlede utslippene av klimagasser i Hedmark.
• Stille tydelige krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates, slik at hensynet til 

naturmangfoldet ivaretas. 
• Bygge og rehabilitere til energismarte og miljøvennlige bygg. 
• Iverksette ENØK-tiltak i bygningsmasse eid av fylkeskommunen, og stille strenge krav til 

energi- og miljøstandard i nye byggeprosjekter.
• Videreføre satsingen på energi- og klimarådgivning til kommunene, gjennom Energirådet 

Innlandet.
• Opprette og koordinere regionale fora for erfaringsutveksling og samarbeid innen klima i 

kommunene. 
• Si nei til utbygging av nye anlegg for kraftproduksjon før det foreligger en nasjonal plan for 

kraftutbygginger.
• Bevare Einunndalen. Norges lengste seterdal skal ikke demmes ned.



12

8. Et sunt naturmiljø
En bærekraftig utvikling i Hedmark krever gode planer og strategier for ivaretakelse 
av et sunt naturmiljø hvis produksjonsevne og biologiske mangfold opprettholdes. 
Det bidrar også til å bygge folkehelse og trivsel i befolkninga. Naturområdene 
i Hedmark innehar nasjonalt og internasjonalt unike naturverdier som må 
ivaretas. Miljøpartiet De Grønne vil derfor føre en politikk som ikke bare beskytter 
dagens naturverdier, men som også restaurerer opprinnelige naturmiljøer som 
har blitt ødelagt. Grøntarealer og parker skaper trivsel og gir bedre psykisk og 
fysisk helse. De bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og reduserer 
risikoen for oversvømmelser i et våtere klima. Miljøpartiet De Grønne vil forsvare 
allemannsretten, redusere forurensninga og holde strandlinja og vassdrag 
tilgjengelig for folk. Gode steder og naturgleder er til for å deles. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Arbeide for at innsjøer og vassdrag i fylket har god vannkvalitet og økologisk 
tilstand. 

• Støtte kommunene i å løse utfordringer knyttet til overvann.
• Støtte kartlegging og indeksering av naturverdier.
• Sikre store og sammenhengende villmarkspregede områder, spesielt i områder 

som er viktige for det biologiske mangfoldet.
• Bygge opp rovdyrbestanden til et økologisk bærekraftig nivå, i tråd med MDGs 

rikspolitiske posisjon.
• Stimulere kommunene til å planlegge en sammenhengende grønnstruktur som er 

viktige for rekreasjon, biologisk mangfold, og håndtering av overvann.
• Støtte lokale tiltak for å styrke pollinerende insekters livsvilkår med stedegne 

planter og nedbrytbare insekthotell.
• At kommunene intergrerer behovet for klimatilpasning i sine beredskapsplaner.
• Oppfordre kommunene til å ha et strengt regelverk for bruk av snøscooter.
• Oppfordre til bærekraftig bruk av naturen og artsmangfoldet i opplæring og 

turisme. 
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9. Offentlig drift
Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre Hedmark kommunes innkjøpsregler slik at de 
stimulerer til grønnere innkjøp - selv når det klimavennlige alternativet ikke er billigst. 
Hedmark kommune kan bidra til å redusere sløsing av ressurser ved å legge til rette 
for resirkulering og gjenbruk.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• At Hedmark skal bli et foregangsfylke for kortreiste og grønne innkjøpsordninger. 
• At alle virksomheter underlagt Hedmark fylkeskommune blir miljøfyrtårnsertifi sert.
• Innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og 

næringsbygg, med videregående skoler som prioritert satsningsområde.
• Legge til rette for at brukbart utstyr fra Hedmarks avfallsstasjoner samles inn og 

gis bort/selges.
• Utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner. 
• Oppfordre kommunene til å legge bedre til rette for at bedrifter, organisasjoner, 

offentlige enheter og enkeltpersoner kan gi bort og bytte brukbare gjenstander 
framfor å kaste dem.

• Stimulere næringslivet til å benytte resirkulerbar emballasje.
• Støtte resirkulering og gjenbruk av byggematerialer.
• Jobbe for bedre inneklima i offentlige bygg.
• Legge til rette for å rehabilitere og ivareta eksisterende bygningsmasse, både av 

hensyn til ressursbruk og kulturminnevern.
• Sørge for at skolebygg har en forsvarlig tilstand og ikke har ødeleggende virkning 

på lærings- og arbeidsmiljøet.    
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10. Videregående skole
Framskrivninger viser at Norge vil mangle tusenvis av fagarbeidere de kommende 
tiårene. Vi vil sikre at fellesfagene innrettes mot det som er relevant for de ulike 
yrkesfagprogrammene.

Ungdommer er forskjellige og lærer best på ulike måter, og praktiske ferdigheter må 
anses som grunnleggende. Mer vektlegging av praktiske og kreative tilnærminger, 
samt tettere oppfølging av elevenes psykiske helse og sosiale miljø, kan bidra til å 
forhindre frafall.

I den videregående skolen er det en utfordring å opprettholde ungdommenes 
motivasjon for teoretiske, praktiske og estetiske fag. Det store frafallet fra 
videregående skoler i Hedmark kan reduseres hvis det blant annet blir enklere å ta 
en yrkesutdanning med vesentlig mer innslag av praksis gjennom hele skoleløpet 
enn i dag. Det er også utrolig viktig at elevene på skolene blir sett og hørt fra første 
dag. Slike bevisste holdninger og andre prosjekter fra enkelte skoler har klart å 
redusere fraværet betraktelig, jf. “TETT”-prosjektet ved Jønsberg vgs. skole i Stange 
og RULF-prosjektet ved Ringsaker videregående skole.

Vi vil sikre en god skolehverdag for alle elever. Skolen skal bidra til å skape 
kompetente, refl ekterte og aktive medborgere. Skolen må knyttes sterkere opp mot 
lokalsamfunnet. Mer praktiske læringsarenaer utenfor klasserommet kan etableres 
gjennom tettere samarbeid med lokale bedrifter. Framtidas samfunn vil etterspørre 
andre kompetanser enn de som var sentrale i industrialiseringa, vi trenger kreative, 
lærelystene og motiverte barn og unge som forstår sammenhengene i bærekraft og i 
fornybarsamfunnet. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Sørge for at elever får faglig oppfølging på tilpasset nivå.
• Gi elever med begrensede norskkunnskaper omfattende og tilpasset oppfølging.
• Sørge for oppdatert kompetanse hos lærere og veiledere.
• Sterkt redusere krav til rapportering som ikke er med på å fremme læring.
• Knytte skole og undervisning sterkere opp mot det offentlige liv i skolens 

nærmiljø. 
• Sørge for at alle elever får frukt og grønnsaker en gang om dagen.
• At de praktisk-estetiske fagene styrkes.
• Oppdatere utstyrsparkene ved de videregående skolene.
• Oppfordre kommunene til å etablere fl ere lærlingplasser i sine etater.
• Styrke satsninga på ungt entreprenørskap.
• Legge til rette for mer undervisning utenfor klasserommene.
• Ha større fokus på psykisk helse, sosial kompetanse og identitetsutvikling i skolen.
• Stimulere til bred deltagelse og forankring blant elever i elevråd ved alle 

videregående skoler.
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11. Psykososial oppfølging
Altfor mange elever har dårlig psykisk helse. Dette går ut over konsentrasjon og 
læringsevne. Vi mener storsamfunnet har et ansvar for å hjelpe de unge til å mestre 
hverdagen. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Sette økt fokus på psykisk helse, samt stimulere til gode dialoger med elever, 
foreldre og/eller omsorgspersoner. 

• Sette økt fokus på kjønnsidentitet og sosialt mangfold for å styrke toleransen 
blant medelever.

• Gi alle elever rett til gratis psykologstøtte gjennom skolen og sikre tilstrekkelige 
sosialpedagogiske ressurser.

• Styrke veiledningstilbudet, blant annet ved å etablere et lærlingsenter der elever 
og bedrifter kan komme i kontakt med hverandre. 

?
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12. Regional planlegging
Miljøpartiet De Grønne mener fylkets arealer må forvaltes med tanke på innbyggernes behov 
samtidig som vi løser miljøproblemene. Vi har ikke ubegrenset med landbruksarealer, og må 
derfor stanse nedbygginga av matjord. Vi mener all planlegging må ha som mål å begrense 
inngrep i dyrket jord og naturområder. 

Når det er behov for å bygge boliger, ønsker vi heller å fortette i områder der det allerede er 
bygget enn å beslaglegge nye områder til byggeformål. Effektiv bruk av arealer er et viktig 
prinsipp for å opprettholde norsk matproduksjon. Gjennom å satse på å fortette innenfor 
allerede bebygde arealer, kan vi spare verdifull matjord, kulturlandskap og kulturminner, 
rekreasjonsområder og viktige naturområder. Vi mener fylkeskommunen må defi nere 
hensiktsmessige byggegrenser for by- og tettstedsutviklinga. Dette skaper forutsigbarhet for 
eiendomsutviklere og gjøre det mer lønnsomt å fortette enn i dag. En konsentrert bebyggelse 
gjør at det blir billigere å investere i offentlige infrastruktur, byrom og grøntarealer.

Fortetting og samlokalisering øker trivselen og livskvaliteten i hverdagen, fordi det legger til 
rette for varierte tilbud på konsentrerte områder og fl ere urbane kvaliteter. Det kan også bidra 
til å redusere det daglige transportbehovet. Utover dette er det viktig å satse på miljøvennlig 
transport for å knytte bo- og arbeidsområdene sammen.  

Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er god miljøpolitikk. Byggebransjen er 
blant de største kildene til utslipp av klimagasser. Ved å bevare viktige og spesielle bygninger, 
tar vi bedre vare på vår kulturarv. I Hedmark er det mange viktige kulturminner og kulturmiljøer. 
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å forvalte og formidle kulturverdiene og føre 
kulturarven videre. Alle har rett til medvirkning i plansaker. I dag er det slik at innbyggerne ofte 
føler seg overkjørt i byutviklingssaker, av og til også i eget nærmiljø. Vi vil jobbe spesielt for å 
styrke naboers, barn og unges og minoriteters reelle mulighet for medbestemmelse. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Ivareta jordvernet.
• At medvirkning i planarbeid skal styrkes, ved å bedre informere om hvordan - samt  senke 

terskelen for at - innbyggerne kan delta mer i regionalt plan- og utviklingsarbeid.
• Øke bruken av regionale planer for å bedre samordne areal- og transportplanlegging av 

hensyn til bærekraftig utvikling, ivaretakelse av naturmangfold, verdifulle kulturlandskap og 
jordvern. Dette gjelder spesielt for bykommunene Hamar, Elverum og Kongsvinger med 
tilgrensende kommuner.

• Bistå kommunene med planfaglig kompetanse for å ivareta jordvernet, styrke 
naturmangfoldet og bevare kulturminner, samt sikre gode tur- og rekreasjonsområder.

• Stimulere til en god kommunal arkitekturpolitikk med tydelige mål for klima, estetikk og 
livskvalitet.

• Støtte lokale omstillingsinitiativ for nabolag som ønsker å utvikle aktivitets- og kulturtilbud.
• Stimulere til etableringen av kompakte og levende lokalsentra i byer og tettsteder, med 

arbeidsplasser og tilbud i nærhet til kollektivknutepunkter, såkalt samlokalisering av 
byfunksjoner og arealformål for å redusere transportbehov i hverdagen og øke trivselsnivået. 

• Ha forsøksområder for økologisk hensynsfull by- og stedsutvikling.
• Oppfordre kommunene til å styrke sine offentlige rom i byer og tettsteder, slik at gater, 

parker og plasser blir trivelige steder tilrettelagt for sosiale aktiviteter og rekreasjon.
• Jobbe for å heve den estetiske kompetansen relevant for arealplanlegging i kommunene.
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13. En myk samferdselspolitikk
Hedmarks samferdselspolitikk har til nå vært prega av vedvarende tilrettelegging 
for privatbilisme. Fotgjengere, syklister og biler skal kunne bevege seg mest mulig 
uavhengig av hverandre, spesielt utenfor byområdene. Å skille disse tre typene 
trafi kanter gir både økt trivsel, framkommelighet og færre ulykker. Arealet de tre 
ulike gruppene trafi kanter beslaglegger mener vi er dårlig fordelt og legger opp 
til mindre fysisk aktivitet. Når motoriserte kjøretøy beslaglegger mindre plass får 
fotgjengere, og syklister bedre plass. Det blir dessuten mindre luftforurensning og 
støy. Miljøpartiet De Grønne erkjenner at transportsektoren står for omlag halvparten 
av klimagassutslippene i fylket og vil derfor ha en klar prioritering av myke trafi kanter, 
syklister og kollektivreisende på bekostning av biltrafi kk.  

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Legge til rette for at fl est mulig reiser kan foregå på beina, med sykkel, kollektivt 
eller med el-bil.

• Føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafi kanter og 
kollektivtrafi kk på bekostning av privatbilisme. Dette gjelder spesielt fysisk 
utforming av veganlegg, og fordelinga av arealer til de ulike trafi kantene ved veg- 
og gateutbygging.

• Jobbe for trygge skoleveier.
• Prioritere fl yt for myke trafi kanter.
• Videreføre satsinga på miljøvennlige kollektivtilbud. 
• Ytterligere styrke kollektivtilbudet for ungdom og andre som er avhengige av 

kollektivtransport.
• Samordne transport- og arealpolitikken, og stimulere til en knutepunktsutvikling 

der alle nødvendigheter fi nnes innenfor rimelig gangavstand fra det trafi kale 
knutepunktet. 

• Stimulere til et løft for bedre sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkt og viktige 
målpunkt. 

• Støtte initiativer for samkjøring og bildelingsordninger som kan gjøre det enklere 
å la være å eie egen bil.

• Legge til rette for at ansatte i fylkeskommunen velger sykkel til jobb.
• Arbeide for at staten følger opp satsinga på jernbane gjennom Hedemarken til 

Lillehammer. 
• Arbeide for elektrifi sering av Rørosbanen og Solørbanen.
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14. Landbruk og skogbruk   

Det er formidable muligheter for utvikling av bærekraftige næringer basert på 
naturressurser i Hedmark. Landbruket og skogbruket må trekke på ny kunnskap og nye 
teknologier for å møte mulighetene som vil åpne seg i tiden framover. Landbruket i 
Hedmark har over lang tid blitt industrialisert, utviklet større enheter, mer ensidig drift 
og mindre biologisk mangfold. Flere steder i fylket er matjorda truet av nedbygging og 
oppdeling på grunn av vegutbygging og andre byggeprosjekter, til tross for at Norge 
ikke har ubegrensa med god matjord. Det er også utfordringer ved å opprettholde 
drift av dyrkbare arealer. Beiteressursene trues av gjengroing, kraftutbygging, veg- og 
hyttebygging. 

Et bærekraftig landbruk handler om å  produsere trygg mat med minst mulig belastning 
på  natur, klima og ressurser. Det er derfor viktig å tilrettelegge for nydyrking og bedre 
utnytting av utmarksbeitet samt økt bruk av utmarka der rovdyrkonfl ikten er lav. Nord- 
Østerdalen har en unik seterkultur som må bevares.

Kortreiste og lokalproduserte landbruksvarer er en viktig del av Hedmarks identitet 
og kulturarv. Landbruket og skogbruket bør knyttes tettere opp til opplevelses- og 
reiselivsnæringa. Vi mener det fortsatt må legges til rette for jakt, fi ske og bærekraftig 
høsting av naturen. Vi mener det må stimuleres til nye næringer basert på naturressursene 
i fylket. Dette er spesielt viktig for en framtidig økonomi som på bedre måte utnytter 
naturressursene, ofte kalt bioøkonomi. God ressursforvaltning er en forutsetning for et 
bærekraftig samfunn og for et godt naturvern. 

Kulturlandskap som er rike på kulturverdier og biologisk mangfold setter et vesentlig preg 
på vårt langstrakte fylke. I landbruket ligger et stort potensiale for å utvikle forebyggende 
helsetilbud og undervisningstilbud som “Inn på tunet”. 

Miljøpartiet De Grønne vil:
 
• Verne og forvalte matjorda.
• Støtte nydyrking av dyrkbar jord samtidig som dyrkamarka bevares. 
• Bevare Einunndalen for seterdrift.
• Gå i dialog med beitenæringa for å fi nne gode løsninger så utmarka kan brukes, 

samtidig som vi har levedyktige stammer av rovdyr.
• Styrke setringen i hele fylket ved å øke setertilskuddet.
• Stimulere skogbruket til å drive økologisk hensynsfullt.   
• Arbeide for å verne mer gammelskog.
• Satse på lokal treforedling.
• Jobbe for at fylket benytter seg av regionalt trevirke.
• Støtte tiltak i landbruket som ivaretar naturmangfoldet, kulturlandskap, kulturminner og 

kulturmiljøer samt tiltak som hindrer erosjon og forurensning.
• Jobbe for at dagens subsidier til pelsdyrnæringa omgjøres til en omstillingsstøtte over 

en fi reårsperiode, jamfør MDGs alternative statsbudsjett.
• Ha et tydelig fokus på mulighetene ny teknologi kan skape innenfor skogbruk og 

landbruk.
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