
FORSLAG TIL RESOLUSJONER 
ÅRSMØTE I OSLO MDG 2014

1: FORBUD MOT SMÅVILTJAKT I NORSKE NASJONALPARKER
En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige 
naturverdier. Formålet med å verne et område er både å ta vare på arter og biotoper, 
og å gi befolkningen naturopplevelser. Selv om naturen stort sett skal klare seg selv i en 
nasjonalpark må det gjøres forvaltningsmessige valg. For eksempel kan jakt på 
hjortevilt, rev og invasive arter være nødvendig for å bevare naturmangfoldet. Jakt på 
småviltarter, som hønsefugler, vadefugler, hare og ekorn, er sjelden nødvendig utfra et 
forvaltningsmessig synspunkt. Matutbyttet av denne jakten er beskjedent. Småviltjakt er 
hovedsakelig å anse som rekreasjon for jegerne. Ulempene ved at det foregår 
småviltjakt er at det kan bli mindre mat til de artene som lever av småviltet, for eksempel 
kongeørn, jaktfalk, hønsehauk, mår og røyskatt. Om man lar være å jakte, må man anta 
at det blir flere dyr, og at dyrene blir mindre redde for mennesker. Vi mener at det er en 
interessemotsetning mellom de som driver med jakt og de andre brukerne av 
nasjonalparkene. Vi ønsker at naturopplevelsen ved å ferdes i nasjonalparker skal 
innebære at man ser ville dyr, ikke bare et vakkert landskap.

Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor et forbud mot jakt i norske nasjonalparker, unntatt 
når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.

Gunnar Hasle
På vegne av Nordstrand MDG

Innstilling: Behandles

2: GI ALVORLIG ME-SYKE ET OMSORGSTILBUD
Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen) registrerte i 2009 omlag 100 
alvorlig pleietrengende ME-pasienter i Norge via sitt nettverk og mørketallene antas å 
være svært store. Det er stor mangel på egnede omsorgstilbud for denne 
pasientgruppen og situasjonen er for mange svært kritisk.

Alvorlig rammede ME-pasienter har en funksjonsevne så nedsatt at det kreves 
omfattende assistanse døgnet rundt. Det er ingen kurativ behandling for ME-pasienter 
per i dag, men både kliniske studier og brukererfaring viser at størst mulig skjerming og 
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avlastning er avgjørende for stabilisering og bedring av tilstanden. Spesielt et stabilt 
pleietilbud er av stor betydning. Flytting og/eller endringer i rutinene rundt pasientene, 
som utskifting av pleiere, medfører ofte alvorlig og langvarig forverring av tilstanden.

Mange som rammes av alvorlig ME må i dag kjempe en lang og hard kamp for å få den 
hjelpen de trenger, og blir svært mye sykere i løpet av den ofte langvarige prosessen. 
Perioden med alvorlig sykdom kan på den måten for mange forlenges med mange 
måneder, for noen flere år.

Miljøpartiet De Grønne krever:
1. Alle kommuner skal pålegges å opprette et godt tilpasset tilbud for alvorlig ME-

syke. Både pasientorganisasjoner og helsepersonell med erfaring med pleie av 
ME-syke skal konsulteres under utformingen av tilbudene.

2. Tilbudet må tilpasses den enkelte pasients behov. Pasientene bør kunne velge 
mellom sengeplass på institusjon og pleie i eget hjem ved hjelp av brukerstyrt 
personlig assistent, eventuelt med støtte fra hjemmesykepleien.

3. Alle pasienter skal tilbys den pleien de trenger umiddelbart og i størst mulig grad 
skånes for flytting eller andre endringer av omsorgstilbudet under 
sykdomsforløpet.

Kristine Schøyen Berdal
Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles

3: SEXKJØPSLOVEN
Det er nå fem år siden Straffeloven §224, bedre kjent som sexkjøpsloven, ble vedtatt. 
Loven har blant annet til hensikt å hjelpe de prostituerte og å redusere 
menneskehandel. Effekten er omdiskutert.

Ulike personer fra fagmiljøer, hjelpeapparatet, prostitusjonsmiljøet og politiet forteller 
svært forskjellige historier om effekten av sexkjøpsloven og det er bred enighet om at 
trengs mer forskning på området før vi kan slå fast hvor vidt den fungerer etter sin 
hensikt eller ikke.

Den manglende dokumentasjonen på effekten av sexkjøpsloven gjør det prematurt å ta 
endelig stilling nå til hvorvidt loven bør avvikles eller ikke. Det å avvikle en så ung lov gir 
sterke signaler og en slik avgjørelse må tas på solid faglig grunnlag.
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Miljøpartiet De Grønne ønsker å avvente evalueringer av og videre forskning på 
Sexkjøpsloven, for å kunne ta en faktabasert avgjørelse om hvor vidt vi ønsker en 
avvikling, videreføring eller endring. Uavhengig av lovens fremtid krever vi bedre 
oppfølging av ofre for menneskehandel og mer omfattende tiltak for å hjelpe 
prostituerte.

Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles

4: ET AKSJESYSTEM FOR ANSVARSPULVERISERING
Oljefondet er en stor aktør på aksjemarkedet internasjonalt. Det betyr at i mange store 
selskaper eier oljefondet hele 1 % av aksjene. 

Oljefondet har altså relativt stor makt, men likevel bare en hundredel av stemmene på 
årsmøtet i aksjeselskapet. Vi har en hundredel av stemmene når styret skal velges. Styret 
velger bedriftens daglige leder som har som jobb å sørge for at aksjeeierne får sitt 
utbytte. Han har makt i det daglige, men kan bli kastet når som helst han ikke oppfyller 
kravene til avkasting. Hver dag kjøper og selger folk aksjer, og aksjekursen vil også gi 
daglig leder en pekepinn på om han vil bli avsatt eller får bonus. Den største makten er 
det altså "markedet" som har. 

Med én eier av fabrikken blir det annerledes: Han vil gjerne at barna skal overta en 
fabrikk i like god skikk, og vil derfor sørge for at de ansatte ikke vil bytte jobb og at 
bedriftens råvarer finnes også når barnebarnet skal overta. Med én eier får vi en mer 
langsiktig politikk.

For å beholde de gode egenskapene til både familieeide bedrifter og aksjeselskaper 
mener MDG at loven på sikt bør endres til et ene-eiersystem: Småsparere kan fortsatt 
kjøpe aksjer, men bare i én bedrift. Har de spart mer, må de kjøpe flere aksjer i samme 
bedrift, eller selge seg ut og bruke alle sparepengene i en annen bedrift. 

Slik vil de store hodeløse monstrene få et ansvarlig hode.

Tove Stenersen, 
Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles ikke
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5: GRØNNERE DROSJENÆRING INNEN 2017
Oslo og Akershus har over 1,15 millioner innbyggere og har den største 
befolkningsveksten i landet med over 1,7% årlig vekst. (Innvandring og tilflytting fra 
andre landsdeler. Kilde: SSB) Antall bedrifter og næringsvirksomhet øker. 
Verdiskapningen i Oslo og Akershus økte fra i overkant av 250 mrd i år 2000 til i 
overkant av 600mrd i 2010. Antall eldre innbyggere i fylket øker også. Behovet for antall 
drosje-løyver vil derfor øke. Det ble kjørt oppunder 1.2mill drosjeturer i Oslo og 
Akershus i 2012.

Et krav om grønne drosjeløyver, altså løyver som kun gis elbiler og hybridbiler, vil være 
et virkningsfullt middel for å oppnå lavere utslipp lokalt. Et krav om dette vil også 
antakeligvis gi økt konkurransekraft slik at prisene på drosjeturer går ned eller i det 
minste flater ut og følger den normale prisveksten i området og landet for øvrig. For å 
sikre at drosjeavtaler med offentlige instanser skal bidra til å styrke den grønne 
drosjenæringen må det stilles krav om at alle disse avtaleturene skal kjøres med el- eller 
hybridbil.

Oslo MDG ønsker at alle nye løyver gitt i Oslo etter 2014 skal være grønne løyver. Alle 
offentlige avtaleturer må fra 2015 kjøres med drosjer med grønne sertifikater. Alle 
drosjeselskaper som opererer i Oslo skal ha over 50% el- og hybridbiler innen 2016, og 
100% innen 2019.

Marius Andresen
Ullern MDG

Innstilling: Behandles ikke

6: OMLEGGING AV SKATTEN FOR ET MER MILJØVENNLIG SAMFUNN
I dag har vi i hele Europa et system der varer er billige og arbeidskraft dyrt. Vi 
importerer varer fra land med lave lønninger og mangelfulle eller ikke-eksisterende 
velferdsordninger. MDG ønsker å opprettholde velferdsstaten og at Norges innbyggere 
har et godt liv som dekker de viktigste materielle behovene. I dag har vi imidlertid en 
overflod av billige ting, mens viktig arbeidskraft, så som sykepleiere, er dyrt. At 
arbeidskraft er dyrt gjør at godt utført håndverk også er dyrt i Norge. Dersom vi øker 
avgiften på varer og transport, og senker personskatt tilsvarende, kan vi få et samfunn 
der det lønner seg å reparere det som er ødelagt og der en kan leve av å være 
håndtverker i Norge. Dersom vi også organiserer det slik at avgiftens størrelse kommer 
an på varen og ikke varens pris, vil forskjellen i pris mellom kvalitet og dårlig kvalitet bli 
lavere, og det vil være lettere å kjøpe kvalitetsvarer også for de som ikke har høy lønn. 
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Det største problemet vil være økt smugling av varer, men den lavere sysselsettingen i 
handelsnæringen i Norge kan oppveies av økt mulighet til å leve av eget håndverk.

MDG ønsker å vri skatten i retning av økte avgifter på ting og lavere personskatt.

Tove Stenersen
Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles ikke

7: HØYT UNDER TAK OG MINDRE TAKRAS MED MDG I OSLO!
I Oslo har vi store problemer å ta oss frem som fotgjengere deler av vinteren. Det 
henger istapper fra tak og store isklumper faller ned på fortauene nedenfor. Grunnen til 
dette er dårlig isolerte tak. Det er også kostbart å bruke areal i dyre loftsleiligheter til 
isolasjon og i dag er det ingen bedring i sikte. Vi ønsker at det skal være mulig å ferdes 
trygt som fotgjenger i Oslo sentrum hele året.

Vi i Oslo MDG vil tillate heving av tak dersom hevingen i sin helhet går med til isolasjon. 
Dette bør man også få støtte til. I sentrum har vi en rekke gamle bygg, og i samarbeid 
med byantikvarien vil vi jobbe for en stilig takheving.

Stefan Eklund
Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles ikke

8: INGEN BLIR BEDRE AV Å SITTE I FENGSEL
Norge  mangler  med  nåværende  straffelovgivning  et  stort  antall  fengselsplasser. 
Fengsel  er  en  for  samfunnet  meget  dyr  måte  å  behandle  lovovertredere  på.  Den 
avskrekkende  effekten  er  tvilsom.  Familier,  særlig  barn,  som  får  familiemedlemmer 
plassert på institusjon blir uskyldig skadelidende.
Folk blir  ikke bedre av å sitte i  fengsel.  Tvertimot  kan det å sette unge lovbrytere i  
fengsel gi dem en uønsket utdannelse i nye former for kriminalitet. Man "betaler ikke av 
sin skyld" ved å sitte i fengsel. Fanger påfører samfunnet meget høye kostnader, både 
for å sperres inne og i rehabilitering. Derfor bør ingen settes i fengsel med den hensikt 
å slippes ut. Noen mennesker opptrer så umenneskelig at de bør settes i fengsel på 
livstid, bokstavelig talt,  og det er sannsynligvis noen flere enn dem som dømmes til 
langvarige fengselsstraffer eller forvaring idag.
For alle andre lovbrytere bør det finnes alternative straffeformer.

Miljøpartiet de Grønne mener at folk utelukkende bør settes i fengsel for å verne det 
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øvrige samfunnet fra individer, som har påført og sannsynligvis vil påføre samfunnet og 
sine  medmennesker  ubotelig  skade.  Miljøpartiet  de  Grønne  ønsker  derfor  at 
straffelovgivningen i sin helhet bør ses over, med sikte på så raskt som mulig å erstatte 
soning på institusjon med “husarrest” ved bruk av “elektronisk fotlenke” og på sikt å 
bruke  innesperring av  straffedømte på  institusjoner  kun for  å  verne  samfunnet  mot 
individer som utgjør for stor fare for samfunnet og dets innbyggere.

Matz Lonnedal Risberg
Gamle Oslo lokallag

Innstilling: Behandles ikke

9: INGEN GRUNN TIL Å STRAFFE KOLLEKTIVREISENDE HARDERE ENN BILISTER
Å feilparkere på Oslos offentlige gater, fortau etc. koster kr 500,-.  Å reise kollektivt i 
Oslo uten å kunne forevise gyldig billett ved kontroll koster kr 900,- (med mindre kr 
750,- betales på stedet).

Feilparkering påfører  ofte  andre  trafikanter,  fremst  kollektivtrafikken og fotgjengere, 
store ulemper, ved at f.eks. fortau og trikkeskinner helt blokkeres. Feilparkering kan ikke 
minst være til hinder for utrykningskjøretøyer.

Å reise kollektivt uten å betale for seg er selvsagt forkastelig, men påfører ikke andre 
reisende ulemper eller Ruter ekstrakostnader, kun inntektstap. Noen “snikreiser”, f.eks. 
av ungdommer på korte  strekninger,  påfører  sannsynligvis  ikke Ruter  inntektstap en 
gang, da alternativet trolig ville ha vært ikke å bruke kollektivtrafikk fremfor å betale.

Miljøpartiet de Grønne foreslår derfor at parkeringsgebyret i Oslo økes og gebyret for 
sniking i  Oslo minkes til  prisen  av  et  30-dagerskort;  650 kr,  i  begge tilfeller  ved at 
gebyret utgjør et 30-dagerskort for 1 sone.

Matz Lonnedal Risberg
Gamle Oslo MDG

Innstilling: Behandles ikke
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