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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. 
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 Innledning  
Vi i Miljøpartiet De Grønne Ringerike-Hole stiller for første gang lister både i 

Ringerike og i Hole. Vi ser på programmet som et prosjekt som velgerne kan hjelpe 

oss med å utarbeide da vi ønsker å lytte til hva folk er opptatt av. Det er stor enighet i 

MDG om at de små lokalsamfunnene ikke bare må bestå, men få lov til å blomstre. Vi 

er opptatt av lokal nærings- og kulturutvikling – der vi må se på mulighetene i Det 

grønne skiftet. Her kan det dreie seg om større eller mindre satsinger som Det lille 

handleri på Sokna eller Det øde bakeri på Røyse. Hvordan kan vi få en bærekraftig 

kommune med gode løsninger på samferdsel, utdannings- og tjenestetilbudene, 

samtidig som vi kommer frem til løsninger som gjør at vi kan ta vare på naturen rundt 

oss? Godt motiverte kandidater med basis i ulike deler av våre vidstrakte kommuner er 

klar for jobben med å gjøre Ringerike og Hole til et sunnere, grønt sted å leve. 

Valgprogrammet dekker ikke alle aspekter av kommunepolitikken vår. For mer 

informasjon eller spørsmål, kontakt oss på e-post: ringerike-hole@mdg.no  

Legg oss gjerne til på Facebook. 

 

Talspersonene: Knut Arild Melbøe og Hilde Marie Steinhovden 

mailto:ringerike-hole@mdg.no
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Presentasjon av listetoppene i Ringerike og Hole 

«Vi er kjempestolt over listene, og jeg er imponert over jobben som er gjort i 

lokallaget siden dannelsen av lokalpartiet i 2013 og den kunnskapsrike forsamlingen vi 

nå har fått inn i styret og blant varaene», sier Hanne Lisa Matt, toppkandidat og 

talsperson for MDG i Buskerud. Det nye styret i lokallaget Ringerike-Hole har to 

talspersoner: Knut Arild Melbø og Hilde Marie Steinhovden.   

Listen i Ringerike består for øvrig av 16 personer. 

Knut Arild Melbøe topper Ringerikslista. Han er 56 år, bor i Hønefoss, er samboer 

og har voksne barn. Knut Arild er utdannet både innen naturforvaltning, norskfaget 

og resitasjonskunsten. Han har bakgrunn som miljøvernkonsulent og lærer og er nå 

redaktør for lærebøker og et kulturtidsskrift. Ved siden driver han også en utøver- og 

turnevirksomhet med skriveverksted for ungdom der jordens tålegrenser og 

klimaproblematikken tas opp. Knut Arild vil arbeide for å gi kulturen i kommunen 

rausere rammer, men også jobbe hardt for at Ringerikes voksende befolkning skal bli 

med på det grønne skiftet. «Klimaendringene får konsekvenser også i Norge, og ikke 

minst planer om store samferdselsprosjekter i vår region krever at vi i årene fremover 

gjør de riktige valgene også for vårt grønne Ringerike», sier han.  

Hilde Marie Steinhovden følger dernest, Hun er 36 år, utdannet agronom og har en 

bachleor innen ledelse, administrasjon og reiseliv og er bosatt i Hønefoss. Hilde har 

lenge vært enig i MDGs politikk og er tydelig på at skal vi endre verden, må vi starte 

med oss selv og lokalmiljøet. Hun ønsker å sette mennesket i sentrum og vil ha gode 

og kloke løsninger innen pleie, omsorg og skoleutvikling for kommunen. Sistnevnte 

må gis gode rammer for tid til lek og læring og foreldredeltagelse. Som naturelsker 

ønsker hun å bevare naturområder slik at generasjonene etter oss kan nyte rene 

naturarealer. Også Ringerikes økosystemer er ømfintlige, og hun vil bidra til tiltak 

som gagner naturområdene i samspill med menneskelig aktivitet slik at vi får bevart 

perler som Petersøya og Nordre Tyrifjord våtmarksområde.  

20-årige Maike Julia Geldbach bringer med friske krefter og er listas yngste. Hun 

bor i Haugsbygd og er elev ved Ringerike videregående skole. Musikk og kultur er en 

stor del av livet hennes. Hun spiller trombone og synger i kor. Maike er også medlem 

i Natur og ungdom i Ringerike. Hun mener at alle har et ansvar for å ta vare på natur, 

klima og miljø. "Man må begynne i det små, der man selv kan gjøre en forskjell", sier 

hun. Maike er blant annet opptatt av skole og oppvekst, og ønsker å arbeide for at 

personer med funksjonsnedsettelser får delta i lokalsamfunnet på lik linje med andre 

mennesker. Hun er også opptatt av LBHT-rettigheter.  

 

 

 



 

6 

 

Listen i Hole består av 8 personer. 

Gunhild Narud, først på lista, er 37 år, gift og mor til to. Hun jobber med nett i NRK 

Super, kjører elbil, spiller dataspill og er over gjennomsnittet opptatt av teknologi. 

Men dyrker også grønnsaker, og drømmer om en dag hun kan ha sin egen geiteflokk. 

Gunhild synes alle bør ha en skatepark i sykkelavstand, og at det må være mer 

valgfag i grunnskolen. Hun mener det er greit å spise kjøtt, men aldri greit å sette 

økonomi foran dyrevelferd, og at alt som lever har krav på respekt og omsorg. Det 

viktigste for Gunhild i De Grønnes politikk er å sette naturen i første rekke. 

Vivian Lunde som er nummer to på lista, er 34 år, bor i Steinsåsen med mann, fire 

barn, to hunder og to katter. Hun jobber som sykepleier på Høyenhall samtidig som 

hun tar praktisk pedagogisk utdanning. Hun har også tid til å trene til 

Ringeriksmaraton og sykle rundt Steinsfjorden. Vivian brenner for et samfunn med 

plass til alle størrelser og varianter, med naturen lett tilgjengelig. Men for å kunne 

nyte naturen må vi oppføre oss slik at den også kan nyte oss. I De Grønne skal Vivian 

snakke varmt om hvor viktig det er å ta vare på lokalsamfunnet vi har ansvar for 

sammen. 

De Grønne står for et deltakende demokrati der alle individer og grupper settes i stand 

til og ser nytten av å engasjere seg for sin egen og fellesskapets framtid. For å sikre 

demokratisk engasjement og deltagelse må vi føle eierskap til styre og stell. Det er 

derfor viktig at vi har fått frem denne engasjerte gruppen mennesker som velger å 

stille på listene våre.  
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Samferdselspolitikk 
Vi ønsker et bærekraftig kollektivt transport- og samferdselssystem basert på 

fornybar energi. Stadig økende flytrafikk er i dag en av de største klimautfordringene 

vi har. Når vi reiser på en 7-8 timers sydentur med fly, slipper flyet ut like mye CO2 

som ca. 14.000 km med bil - en vanlig årlig kjørelengde for mange. Hver og en av oss 

kan begrense flybruken, men for virkelig å redusere flyreisingen må myndighetene 

gjennomføre omfattende tiltak. Dette er noe alle miljøorganisasjoner er enige om. 

Dagens biler har også pga. sitt utslipp av drivhusgasser og partikler et stort ansvar for 

den klimautvikling som vi nå merker i form av temperaturstigning, ekstremvær, 

kortere vintre og nedsmelting av isbreer og havis rundt Nordpolen. Dette har som vi 

vet, store konsekvenser for dyre- og planteliv og for menneskers levevilkår. Skal vi få 

til et bærekraftig samfunn, krever regjeringens mål om å kutte 40 % sammenlignet 

med 1990 CO2-nivået innen 2030 at vi satser kollektivt. Dette forplikter og er i tråd 

med EUs klimarammeverk, men vi vil satse sterkere. 

 

E16 /Jernbane 

Miljøpartiet De Grønne, Ringerike-Hole, ønsker en miljøvennlig, samfunnstjenlig 

direkte togforbindelse til Oslo. Åsalinjen ble vedtatt av Stortinget i 2002, og er langt å 

foretrekke framfor et trasevalg gjennom Holebygda. Traseen over Jevnaker, med en 

ny tunnel derfra til Grua, som så kobles til Gjøvikbanen, bør imidlertid etter MDGs 

mening utredes. Dette vil med en tidsmessig dobbeltspors bane kunne gi en reisetid 

Oslo-Hønefoss på ca. 40 minutter. Slik unngår vi å bygge ned vernede 

våtmarksområder, dyrket mark og verdifullt kulturlandskap i Holebygda. En 

forutsetning for et egnet trasevalg er riktignok at også jordvernet opprettholdes 

gjennom Nittedal. Tyrifjorden våtmarkssystem som står på Ramsars liste over 

vernede områder, vil slik bli spart, i tråd med forutsetningen i det gjeldende 

Stortingsvedtaket og våre internasjonale forpliktelser. Nittedalstraseen har også langt 

større trafikkgrunnlag og godsløsning knyttet til terminalen på Alnabru i Oslo. 
 

En 4-felts motorvei med parallell jernbane, planlagt på oppdrag fra dagens regjering 

gjennom Holebygda, ser vi i Miljøpartiet som et stygt feilskjær. Det vil faktisk skjære 

et 90 meters bredt sår gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som er beskyttet 

av nasjonale og internasjonale bestemmelser. Prosjektet tilbakevises av alle landets 

miljøorganisasjoner. Som et miljøansvarlig parti vil vi i MDG her vise til § 112 i 

Grunnloven som gir enhver "rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 

langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten." 

Derfor må vi også i handling respektere lovfestede vedtak der naturreservater inngår. 
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Foto: Kendt Myrmo 

 

Miljøvernhensynet betyr også at det må stilles strenge krav til jordvern for trasevalget 

når det gjelder andre områder (jf. Nittedal). Derfor sier MDG Ringerike-Hole at først 

når konsekvensene er utredet, bør det endelige valget mellom Åsalinjen og 

Nittedalslinjen tas. Ut fra det vi allerede i dag vet, mener MDG at utredninger peker 

på Nittedalslinjen som det beste alternativet ut fra et samlet syn der 

samfunnøkonomisk nytte, trafikkgrunnlag, godsløsning og overordnet 

samferdselspolitikk inngår. Men MDG går inn for Åsalinjen dersom prosjektet ikke 

lar seg realisere. Oppsummert sier vi derfor: 
 

 MDG ber Stortinget si fortsatt nei (jf. stortingsvedtak av 2002 om Åsalinjen) til 

en E 16/jernbaneutbygging som går over Kroksund gjennom Holebygda forbi 

Helgelandsmoen og Hønefoss. MDG går inn for utredning av Nittedalslinjen. 

 En firefelts E16 og et parallelt Bergenstog over Kroksund vil ikke kunne 

stoppe pga. manglende passasjergrunnlag. Dette scenariet må skrinlegges.  

 Ettersom det ikke blir jernbanetilbud i Hole, går MDG inn for en betydelig 

oppgradering av busstilbudet mellom kommunene i regionen og mot Oslo. 

 Den nåværende traseen av E16 må opprustes, med tunnel under Gjesvoldåsen 

og Steinsåsen og en fleksibel trefeltsløsning over Steinsletta. Det vil redusere 

støy, køforurensning og støv for de som bor i boligfeltene rundt. 



 

9 

Buss og Tog 

Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker å øke det lokale kollektivtransporttilbudet 

gjennom en tilgjengelig tjeneste som er et raskere og mer praktisk alternativ enn 

privatbilen. Dette ønsker vi å gjennomføre via høy kvalitet og et moderne og 

energieffektivt kollektivtilbud som er godt integrert med andre alternativ. Vi tror 

dette er nøkkelen til å redusere biltrafikk og skape et attraktivt bymiljø.  

 Vi ønsker derfor miljøvennlige biogass-, el- eller hybridbusser.  

 Vi ønsker å beholde lokalrutene. 

 Shuttlebuss settes inn mellom Almemoen, og Hvervenmoen utredes. Incentiver 

som gjør at folk tar bussen, prøves ut. 

 Vi ønsker å oppgradere Drammenslinjen og gjeninnføre lokaltog med flere 

stasjoner. 

 Vi ønsker regelmessige bussruter som ikke forsvinner under skolens ferier.  

 Vi ønsker bedre tilrettelegging for rullestolbrukere med elektriske rullestoler. 

Dessuten større dører og lengre rampe så det er lettere å komme opp på den. 

 På ruter med få passasjerer må det settes inn små busser eller minibusser. 

 Vi vil ha bedre samarbeid mellom jernbanen og buss, slik at bussrutene 

korresponderer med togavganger. Dette vil gjøre det mer attraktivt for de 

reisende å bruke kollektive løsninger. 

 Forbedrede bussholdeplasser, venteområder og gangveier vil gjøre det mer 

attraktivt å ta buss. 

 Buss og jernbane på steder der få reiser kollektivt bør subsidieres for å øke 

tilbudet og oppmuntre folk til å velge kollektive alternativ. 

 Vi ønsker skattelettelser for organisasjoner som opererer med aktiv bruk av 

busskort og tog som transportmidler til og fra ulike destinasjoner. 

 Vi vil jobbe for å senke busspriser på periodekort lokalt og i hele fylket.  

 Vi vil anlegge flere pendlerparkeringsplasser. 

 Vi ønsker å redusere mengden biler som kjører gjennom sentrum.  
 

 Foto: K. A. Melbøe 
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Elbiler og hybrid 

«Biltrafikken er synderen» var overskriften i Ringerikes blad i 2008. Statistisk 

sentralbyrå viste at Ringerike den gang slapp ut 167.000 tonn CO2-ekvivalenter; 

93.000 av disse var fra biltrafikk. Mye skyldes nok gjennomgangstrafikk og 

hytteturister. Mellom 1991 og 2008 økte CO2-utslipp fra biltrafikken med 30,3 % i 

Ringerike. Det har sannsynligvis vært noe økning de siste sju årene også, men mange 

av oss vil nå kunne bruke elbil til de aller fleste daglige gjøremål. Tilrettelegging for 

lading av elbiler vil være et viktig bidrag til dette. 

 

Lading av elbiler kan skje ved såkalt normalladning, som går over flere timer, og kan 

egne seg på arbeidsplasser, campingplasser, hoteller, kjøpesentre etc. Å tilby 

lademulighet kan i dag være et konkurransefortrinn som stadig flere forstår å benytte 

seg av. På Ringerike har bl.a. Kuben, Ringerike Sykehus og Hønefoss sentrum 

plasser for elbiler der det er gratis parkering og lading. Ved kjøring over lengre 

avstander trengs hurtigladere. 

 

I vårt distrikt er det hurtigladere ved Statoil-stasjonen på Vik, ved Kiwi-butikken i 

Hønefoss og det er planlagt en på Hvervenkastet. Det hadde vært ønskelig med en på 

Sollihøgda. Mange hurtigladere settes nå opp av kraftselskap og på bensinstasjoner, 

men også av butikkjeder. Følgende tiltak foreslås: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til å begynne med bør parkering/ladning være gratis for å stimulere til økt antall 

elbiler. 

 Økt salg av elbiler vil igjen stimulere bilprodusenter til raskere utvikling av nye 

og bedre produkter.   

 

 Utbygging av ladepunkter i raskt tempo 

 Forlengelse av fordelene for elbiler 

 Utfasing av salg av diesel- og 

bensinbiler  

 Overgang til hybrider eller helst rene 

elbiler 

 På større kommunale parkeringsplasser 

i Ringerike-Hole bør kommunen sette 

opp normalladere, til å begynne med 

f.eks. 6-8 stk., et behov som ganske 

sikket kommer til å øke raskt. 
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Taxi 

Vi i MDG anerkjenner at drosjer er en nødvendig del av kollektive og offentlige 

transportkjeder. Funksjonshemmede kan f.eks. ikke gå til bussholdeplasser og må 

derfor ta taxi. Vi vil fremme bruk av drosjer i offentlige samarbeidsavtaler, bl.a. i 

perioder med lav etterspørsel etter vanlig offentlig transport (sen kveld og tidlig 

morgen) for spesielle kategorier av reisende, slik som sykdomstransport, mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, skolebarn etc.  

I lengre tid har de gamle holdeplassene som var opprettet, forsvunnet en etter en uten 

at alternative løsninger har kommet på banen. Nå forsvinner snart holdeplassen ved 

sentrumskvartalet som er den eneste gjennomkjørbare holdeplassen i Hønefoss 

sentrum. Vi trenger et bedre alternativ til byens over 40 taxier enn Sentrum Stopp 

som har plass til fire drosjer. 

 Vi ønsker derfor å tilrettelegge for trygge og lett tilgjengelige 

drosjeholdeplasser sentralt i Hønefoss.  

 Vi ønsker å omgjøre taxibilparken til hybridbiler. Dette kan gjøres gjennom 

subsidier og avgiftslettelser ved innkjøp av denne typen biler. 

 

Foto: K. A. Melbøe 

Sykkelbyen Hønefoss  

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere trygg fremkommelighet for syklister til og 

gjennom byen. Vi tror at det vil få langt flere til å sykle. Ved at flere sykler, reduseres 

forurensningen fra biler, og vi får et bedre miljø i byen vår. Det vil avlaste veiene, 

bedre fremkommeligheten, øke trivselen og bedre trafikksikkerheten for alle. Det er 

også økonomiske fordeler knyttet til at flere sykler. Folkehelsen styrkes, det er en 

besparelse for samfunnet. For den enkelte er det ganske opplagt at sykling er et billig 

fremkomstmiddel. Reduserte utslipp lokalt er også et bidrag i den globale kampen for 

å snu en uheldig klimautvikling. Erfaringer fra andre byer der det er tilrettelagt for 

sykling, viser at mange potensielle syklister tar sykkelen i bruk når forholdene legges 
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til rette. Også byer som ligger på nordligere breddegrader enn byen 

vår, har opplevd stor sykkelinteresse på helårsbasis, etter at riktige grep er utført.  

 

 Vi vil prioritere å fullføre påbegynte sykkeltraseer. Veiene fra Klekken til Norderhov, 

og fra Ask til Hønefoss, har begge sykkeltrasé ca. halve distansen. Vi vil prioritere 

et eget sykkelfelt fra sykehuset og gjennom hele byen.  

 Sykkeltraseer bør skjermes slik at syklistene vet at de ferdes trygt.  

 Gjennom Hønefoss er det to broer å passere som begge er problematiske for 

syklister. Strekkbroer er mulig å anlegge. I forbindelse med broen over fossen 

er det i dag en "alternativ bro" som er grei å sykle på, men problemet er at 

tilknytningsveiene til broen ikke er gode. 

 Det bør også ses på muligheter for å anlegge sykkeltraseer som ikke 

nødvendigvis følger dagens hovedveier.  

  

 Konsekvent skilting av sykkelveier er viktig både for syklende og andre 

trafikanter slik at det ikke er tvil om hvem som hører til hvor. Det borger for 

trygghet for alle parter. 

 Miljøpartiet vil presse på for at sykkelfremkommelighet prioriteres når nye 

veier planlegges og bygges. 

 Vi ønsker også å fremme bruk av el-sykkel og legge til rette med incentiver for 

å senke terskelen for dem som kvier seg for bakkene ut av byen. Da vil 

sykkeltrafikken øke ytterligere, noe som vil styrke folkehelsen. 

 Ved bussholdeplasser, kjøpesentre og andre sentrale plasser vil vi opprette 

sykkelparkering, med en form for tilsyn, f.eks. videoovervåking, da det har 

vært mange sykkeltyverier fra dagene sykkelparkeringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frode Johansen Ringerikes Blad 
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Gående  

Vi ønsker å forbedre eksisterende gangveier og tilrettelegge for tryggere og bedre 

ferdsel for gående. Her vil vi nevne: 

 Bedre vedlikehold gjennom vinteren av gangfelt, mer strøing og brøyting 

 Vi trenger et overgangsfelt og forbindelse mellom Ruaveien og Plassveien over 

til det etablerte fotgjengerfeltet. Dagens ordning er at taxi kjører skolebarn 

daglig som bor under 700 meter fra skolen på grunn av manglende 

overgangsfelt. Dette koster 405 kr dagen, 8100 i uka, og om vi regner at barna 

går på skole i 10 mnd uten opphold: 81000 i året. 

 Tilrettelegging av natursti fra Vik rundt Steinsfjorden 

 Underganger for fotgjengere og syklister under Steinsletta 

 

 

Foto: K. A. Melbøe 
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Helse- og sosialpolitikk 
Helse- og sosialpolitikken skal være preget av respekt for menneskeverdet. Vi ønsker 

å fremme et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn, preget av forståelse , respekt 

og like muligheter for deltakelse i arbeids- og kulturliv. I vårt program tar vi her 

punktvis opp eldreomsorg, boligpolitikk, mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

rusomsorg og flyktningepolitikk. 

Eldreomsorg 

 Øke antall ansatte i en ofte krevende arbeidsdag 

 Bedre fritids- og kulturtilbud i sykehjem og omsorgssentre 

 Etablere ordninger for næringsrik og kortreist mat i sykehjem og 

omsorgssentre 

 Øke kvaliteten i eldreomsorgen 

 Gjøre det lettere for frivillig innsats i eldreomsorgen 
 

Boligpolitikk 

 Arbeide for å tilby flere kommunalt eide utleieleiligheter for studenter og andre 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

MDG vil 

 arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester 

 styrke muligheten til å styre eget liv og til å være delaktig i samfunnet på egne 

vilkår, gjennom økt bruk av BPA-ordninger for personer med nedsatt 

funksjonsevne 

 bevare og utvikle alternative og supplerende læringsarenaer som for eksempel 

Honerud Gård. 

 bedre informasjonen om tilbud fra Hjelpemiddelsentralen. 

 styrke arbeidet med universell utforming  

 styrke mulighet for arbeidsdeltakelse og støtte opp om tiltak, bedrifter og 

stiftelser som tilbyr vernede arbeidsplasser 
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Rusmiddelpolitikk og rusomsorg  

MDG vil 

 styrke ettervernet i rusomsorgen og psykiatrien gjennom et mangfold av 

oppfølgingstilbud 

 

 at de som ikke greier å bli rusfrie etter gjentatte forsøk, må sikres et anstendig 

liv, også når dette krever regulert medisinsk bruk av rusmidler. 
 

 åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer 

som ellers er ulovlige, som heroinassistert behandling. 
 

 Rusavhengige må få tilbud om behandling langt raskere enn i dag.  

 

Flyktninger  

Miljøpartiet De Grønne anser kulturelt mangfold som en betingelse for et 

grunnleggende fritt og vitalt samfunn. Det norske samfunnet har gått fra å være et 

utvandringssamfunn til å bli et innvandringssamfunn. Innvandring gir muligheter til 

både enkeltmennesker og samfunnet, men skaper samtidig utfordringer. MDG mener 

at utfordringene må tas på alvor. MDG har uttalt at de ønsker å ta imot 10.000 syriske 

flyktninger. Kommunene i Ringeriksregionen, Hole, Ringerike og Jevnaker må derfor 

ta sin del av ansvaret. Et grovt anslag vil si at hver kommune må, i tillegg til den 

ordinære kvoten, ta imot 1 syrisk flyktning per 1000 innbygger. 
 

MDG vil 

 at Norge skal ta imot 2000 kvoteflyktninger årlig, uten å stille betingelser om 

integreringspotensial. Beskyttelsesbehov må være det primære kriteriet.  

 gi enslige mindreårige asylsøkere tettere oppfølging enn i dag.  

 gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har 

gjennom FN-konvensjonen.  

 at Hole kommune skal ha som målsetting å bosette syv syriske flyktninger 

 at Ringerike kommune skal ha som målsetting å bosette 30 syriske flyktninger 
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Miljøpolitikk 
God miljøpolitikk handler om å tenke nytt og ikke minst helhetlig. MDGs 

miljøpolitikk preger alle andre områder av politikken. Den moderne forbruker 

etterlater seg mye søppel og store mengder mat som simpelthen kastes. De fleste 

setter et for stort karbonavtrykk etter seg i løpet av et år, det være seg via reiser til og 

fra arbeid og ikke minst, slik det mer og mer har blitt, via fritidsreiser. Slik er det 

moderne livet. Men det er også med blikk på denne bevegeligheten at må vi fremover 

må tenke mer og mer helhetlig om vi skal holde oppvarmingen innenfor 

togradersmålet. Fremtidssamfunnet må utvikle en vekst innenfor jordens tålegrenser, 

noe som krever at vi tar vare på dyrka mark, naturområder og husholderer med 

knappe ressurser. 

I dette punktet skal vi nå se mer på vårt forhold til våre nære omgivelser og naturens 

betydning. Det vil si hvordan vi samspiller med bynære omgivelser, hvordan vi 

handler og omgås med mat, hvordan vi tilrettelegger for friluftsliv og hvordan vi tar 

vare på miljøet vi skaper i sammenheng med ulike kulturelle tiltak. Programmet 

samles om hovedpunktene friluftsområder og grønne lunger, kortreist mat og bondens 

marked, matavfall, dumpster diving og gjenbruk.  

Tilrettelegging av friluftsområder og grønne lunger 

De Grønne ønsker å videreutvikle det offentlige rom for mennesker. Dette kan gjøres 

ved å innføre en mer helhetlig strukturert byplanlegging hvor grønne lunger inngår, 

og en har øye for gjennomgående flyt i sykkel og gangveier. Vi ønsker: 

 

 

• Friluftsområder/tilrettelegging av grønne lunger 

i byplanen for Hønefoss og Vik 

• Bevare og utvikle Petersøya som friluftsområde, 

bl.a. gjennom en gjennomgående gangvei fra 

Petersøya til Hovsenga 

• Flere tiltak for en levende bykjerne som 

offentlige drikkefontener, døgnåpne offentlige 

toaletter, Bedre sikrere løsninger for sykkel-

parkeringer og Gratis Wifi på torget og i parken. 

• Synliggjøring av Nordre Tyrifjordens 

våtmarksområde og dets naturkvaliteter, gjerne 

knyttet opp til Friluftslivets år. 

 

Foto: K. A. Melbøe 
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Økologisk mat, bondens marked og kortreist mat 

Når du velger økologisk, støtter du opp om flere viktige punkter. Egen helse, smak, 

miljø, trygg mat og dyrevelferd er noen av grunnene til at folk velger økologisk. 

Landbruket, som de fleste andre næringer, er under kontinuerlig utvikling. 

Driftsformen utvikles stadig videre etter hvert som kunnskap om økologi, biologi, 

agronomi og teknikk øker, og i takt med økt miljøbevissthet i samfunnet generelt. 

Diskusjon om prinsipper, retningslinjer og regelverk er nødvendig for å utvikle 

driftsformen i stadig mer økologisk retning. Økologisk landbruk skal bygge på 

levende økologiske systemer og kretsløp, i et samspill med økologien som tar vare på 

naturverdiene. 

 Vi ønsker Bondens marked velkommen til    

       Hønefoss. Slik kan vi også få større fokus på   

       kortreist mat. 

 Vi ønsker et fylkesdrevet nettsted hvor bønder  

        kan tilby eller annonsere sine tilbud av kortreist 

        mat, gjødsel, matjord, ved, besøksgård og også   

        melde behov for arbeidskraft til resten av    

        innbyggerne. 

 Vi ønsker stimulere til økologisk landbruk og     

         andelsbruk. 
 

Matavfall, Dumpster diving og gjenbruk 

Matavfall er uttrykk for ressurser som er havnet på feil plass. I restaurantbransjen, 

men også for private husholdninger sies det at opp mot 50 % av maten kastes. Ofte er 

det holdningsendringer som skal til for å endre på dette. Her vil vi arbeide for at 

 

 Ringerike og Hole kommune skal gå 

foran som et godt eksempel under 

driften av sine virksomheter og sette 

seg klare mål for å få ned prosenten 

av kastet mat. 

 Flere returpunkt for glass og metall 

settes opp i Hole kommune 
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Vårt forbruksmønster har vent oss til en form for sløseri. Bruk- og kastmentaliteten 

kan også ses i sammenheng med overforbruk av ressurser. En løsning kan være 

gjenbruk. Her kan simpelthen redusert forbruk eller dumpster diving også være en 

løsning. Dumpster 'divinger' er det å finne søppel man kan nyttegjøre seg av, som 

f.eks. mat, klær, elektronikk, møbler og mye mer.  

 

Det er ikke nødvendigvis slik at tingene må innom søppelbøtta eller en container for 

at de blir innbefattet i dette. Butikker kaster flere tonn mat årlig som har gått ut på 

dato,  men er fullt ut brukbar. Denne maten er det allerede noen som utnytter i 

veldedige formål, men det er langt fra mange nok. Vi i MDG ønsker å fokusere på 

kommunens innkjøpsprosedyrer og promotere kjøp av kvalitetsprodukter og 

gjenbruk. Vi ønsker å innføre elbiler hos hjemmehjelpen og posten osv. 
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Skole- og kulturpolitikk 
Skolepolitikk og barnehager 

De Grønne ønsker et samfunn preget av mangfold og likeverd. Fokus på livskvalitet 

og et bærekraftig samfunn preger MDGs syn på skole og oppvekst. Barn og unge 

tilbringer mye av hverdagen i barnehage og skole. Denne tiden må være meningsfylt, 

og den skal fremme utvikling av barnets styrker og evner. Barna skal gis de beste 

forutsetninger for læring i et trygt læringsmiljø. 

 Vi ønsker omkamp om skolestrukturen og bevare lokalskolene i kommunen, 

som for eksempel Vegård skole, for å bedre barnas læringsmiljø. Barn skal 

slippe å bruke store deler av dagen på buss til og fra skole. 

 Barns skolehverdag skal både gi rom for tid til lek og læring og 

foreldredeltagelse. 

 Små barn skal få plass i den barnehagen som er nærmest hjemmet, slik det også 

er for barn i grunnskolen.  

 Vi vil sikre god kvalitet i skolen, og tror at opplæringen i skolen styrkes ved at 

læreren bruker tiden sin på opplæring, og ved å redusere krav til rapportering 

som ikke bidrar til å fremme læring. 

 Alle barns rett til utdanning på egen nærskole skal tas alvorlig. Derfor ønsker 

vi å styrke det pedagogiske tilbudet for barn med spesielle behov både ved å 

sikre at alle barn har kvalifisert pedagogisk oppfølging hele skoledagen, og ved 

å styrke PPT (pedagogisk-psykologiske tjenester) i kommunen konkret med 

flere stillinger. 
 

 

Fra World Skills, 2013. Her ser du resultatet fra en av de som deltok i Trevaresnekkerfaget. Foto: Norsk trevare 

• Vi ønsker at barn fra 

femte klasse skal ha 

tilgang til valgfag, og 

at valgfag også skal 

inkludere praktiske fag.  

• Ordninger for lærlinger 

i disse fagene som siste 

del av skoleløpet må 

også følges opp av 

kommunen. 
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MDG ønsker en skole som motiverer, inkluderer og verdsetter mangfoldet i 

skolehverdagen. Læreplanens generelle del taler om sju ulike sider av mennesket som 

skal næres i skolen; det skapende mennesket, det almenndannede, det samarbeidende 

og det miljøbevisste mennesket osv. Undervisningen skal også styrke den enkelte 

elevs utvikling av egne interesser og talenter. MDG ønsker en skole som gir næring 

til alle intelligenser, og skolen må være fleksibel nok til å møte barn og unge på det 

nivå de befinner seg.  

 Kommunen må bevilge flere ressurser til skolene og øke lærertettheten ved 

skolene i kommunen.  

 Vi ønsker å øke samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole for å 

bedre overgang, og hindre frafall. 

 Vi vil arbeide for at alle grunnskoler får egen skolehage. 

 Barns rettigheter til medvirkning må styrkes i skolen, og kommunen må 

arbeide aktivt for å styrke elevenes læringsmiljø og hindre mobbing. 

 Alternative og supplerende læringsarenaer, som for eksempel Honerud Gård, 

bør bevares utvikles. 

 Øke praktiske fags status og informere om hvor essensielle denne typer jobber 

er for et velfungerende samfunn.  

 

Kulturpolitikk  

Kulturpolitikken spenner over et bredt felt av aktiviteter, og den bør interessere seg 

for all menneskelig kulturell utfoldelse. Her vil vi nevne følgende punkter: 

 Kulturskolen, kultur-, idretts- og fritidstilbud for barn og unge i kommunen 

skal være tilgjengelig for alle barn. Det betyr at egenandel må være tilpasset 

foreldres økonomi. 

 Fritids- og idrettstilbud i regi av kommunen må være inkluderende og 

tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 Fritidsklubber er et felt med stort forbedringspotensial. Mange hus som 

Ringerike eller Hole kommune eier, står tomme og forfaller. Disse husene 

burde repareres og brukes for kulturelle aktiviteter som for eksempel 

ungdomsklubber, teater, kunst utstillinger og annet. 
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Utemiljø og ytre bygningsmiljø har betydning for muligheten for kulturell utfoldelse. 

Her kan kommunene være med å invitere til aktivitet gjennom: 

 Å gjøre parkene mer attraktive ved å bruke dem som arenaer for 

kulturarrangementer. 

 Å ta vare på signalbygg og byggeskikken generelt. Særlig har Hønefoss de 

siste årene fått økt oppmerksomhet, også i det nå et nytt kirkebygg og nye 

sentrumskvartaler skal bygges. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at 

byrommets historiske kvaliteter bevares og gjerne understrekes gjennom nye 

byggs arkitektur. 

Brukskunstaktiviteter, reparasjoner av gamle gjenstander eller rett og slett utbedringer 

av brukbart utstyr er også kultur. Ofte har det også en viktig positiv miljøside. Vi i 

MDG ønsker å tilrettelegge for selvhjelpsverksteder hvor fagfolk kan veilede deg 

frem til selv å reparere eller bygge sykkelen, stolen, bordet og så videre. 

 .       

Foto: K. A. Melbøe 
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Dyrevelferd 
Bønder opplever ofte at det er dyrt og vanskelig å sikre god dyrevelferd. Samfunnets 

stadige krav om større, mer kostnadseffektive gårder hvor dyr blir masseprodusert 

reduserer livskvaliteten og matverdien i dyrene. Vi ønsker at produksjonsstøtte og 

lånebetingelser til landbruket skal sikre investeringer i god dyrevelferd, og vi vil 

jobbe for at økologisk drift skal lønne seg. Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med 

god dyrevelferd. Derfor ønsker vi umiddelbart å avvikle denne næringen. 

MDG vil også: 

 At dyr skal ha tilgang til naturlig utemiljø og få utfolde sine artstypiske og 

individuelle behov, uavhengig av økonomiske hensyn. 

 Redusere nasjonalt kjøttforbruk ved å tilby alternativ. 

 Flytte ansvaret for dyrevern fra Mattilsynet under Landbruksdepartementet til 

et eget dyretilsyn under Miljøverndepartementet. 

 Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene. 

 Forby smertevoldende dyreforsøk og forsøk som forårsaker stress og angst, 

samt støtte gode alternativer til forsøk på dyr. 

 Gi forbrukere mer informasjon om maten, bl.a. ved å innføre merkeordninger 

for veganprodukter og grad av dyrevelferd i animalske produkter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hilde Marie Steinhovden
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 Grønn kommuneøkonomi 
Kommuneøkonomi og budsjettspørsmål 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. 

Økonomien må da 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. 

Kommuneøkonomi er svært ofte sterkt knyttet opp til stramme budsjett for offentlige 

tjenester, men det er ingen unnskyldning! Vi kan spare mye på å sette strengere krav 

til offentlige anskaffelser. Slike krav går på at tjenestene skal være produsert på en 

bærekraftig og miljøvennlig måte, hvor lokale aktører og produsenter kan prioriteres 

og dermed styrke lokal næring. Vi kan redusere utgifter ved å se på hvordan de ulike 

budsjettpostene påvirker hverandre, f. eks. skoletransport og trafikksikkerhet. 

Eksempelvis kan et fotgjengerfelt redusere kostnaden med skoleskyss og løse ut 

midler til andre nødvendige poster. Det kan også være penger å spare på å ruste opp 

gamle bygg istedet for å sette opp nye. Også samarbeid, frivillighet og dugnad kan 

skape vinn-vinn-situasjoner. 

Grønn økonomi forutsetter at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle 

interesser. Vi vil styrke forbrukernes markedsmakt, sikre demokratisk styring av 

offentlig virksomhet og kreve at bedriftene er seg sitt samfunnsansvar bevisst, blant 

annet ved å vise sosialt ansvar for lokalsamfunnene der de opererer. Det finnes 

allerede teknologi som kan bidra til en mer bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling. Vi vil bidra til at slik teknologi kan utprøves i større skala og 

tilpasses samfunnets og enkeltpersoners behov. Vi skal derfor legge til rette for slik 

næringsvirksomhet i vårt lokalsamfunn og dermed skape flere arbeidsplasser. Størst 

mulig grad av gjenbruk og resirkulering er også viktige mål for en ressursbasert 

grønn økonomi. 

Vi ønsker over tid en systemendring der menneskets grunnleggende behov er 

utgangspunkt for kommuneøkonomien. Nødvendigheten for endring ligger i miljø- og 

klimautfordringene som også må gripes lokalt. Her kan en økologisk økonomi bidra 

til bedre helse gjennom tilrettelegging for gode frilufts- og byparkarealer. I tillegg vil 

tilrettelegging for mer sykkel og elbil gi mindre støy og luftforurensing. Jordvern må 

også prioriteres sterkere der sunn kortreist mat kan ta en større del av markedet. Vi 

trenger en systemendring som innebærer at konkurranseutsetting og private løsninger 

på enkelte områder, der f.eks. høye krav om inntjening kommer i konflikt med gode 

miljø- og omsorgsløsninger, må vike plassen for fellesløsninger, frivillighet og 

dugnad. 
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Arbeidsplasser og næringsutvikling  

Det grønne standpunktet påvirker de andre politikkområdene. Vi har sett det i 

samferdselspolitikken knyttet til varig vern av Nordre Tyrifjorden våtmarksområde. 

Men også gjennom en satsing på kollektive transportløsninger og en mer klimagunstig 

utbygging av E16. Standpunktet må også få konsekvenser for næringsutviklingen 

fremover der vi vil se en overgang fra en fossilbasert økonomi til en 

fornybarhetsøkonomi der opprettholdbarhet (sustainibility = bærekraft) er stikkordet.  

Er arbeidsplasser viktigere enn miljø? I valgkampen er alle partier blitt stilt dette 

spørsmålet. "Ja" lyder det fra AP, H, FRP og SP. 5 andre partier sier "nei" (KRF, SV,V, 

MDG og Rødt). H og FRP har tonet flagg som fortsatt fossilpartier, de går for flere 

arbeidsplasser også i oljen. Koste hva det koste vil bare hjulene går. AP og SP later til å 

være i tenkeboksen - så det gjelder å få dem med på laget. Det ligger en vanetenkning 

bak ja-standpunktet da vekstens grenser allerede ble påvist på 1970-tallet. I dag ser vi 

klare tegn på at arbeidsplasser som går utover miljøet, ikke engang er lønnsomme. Og 

sett i et lengre tidsperspektiv har de ikke vært det da regningen kommer i form av 

enorme klimakostnader.  

I vårt distrikt har fossene og tømmeret historisk spilt en sentral rolle. I dag ser vi 

allerede en ny industri - der trevirke gir biodrivstoff, kjemikalier, hygieneprodukter 

mm. i tillegg til plank, bjelker, papp og papir - vokse frem på basis av slike 

naturverdier. Miljøpartiet hilser grønn virksomhet velkommen og håper flere grønne 

arbeidsplasser kan etableres i vårt distrikt de kommende årene. Men for at satsingen 

skal være klimavennlig nytter det ikke at vi stadig øker antall flyreiser og ukritisk 

øker hastigheten på enda flere motorveier. Vi må derfor alltid tenke helhet når vi 

tenker nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


