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Miljøpartiet De Grønne Nordland – årsmelding 2016 

ÅRSMELDING 2016 

Miljøpartiet De Grønne Nordland

Styrets sammensetning i 2016 

leder  Bror Martin Hanssen  
nestleder Toine C. Sannes 
sekretær Christopher Hermansen 
kasserer Robert Svendsen 
informasjonsansvarlig Bent Bakkan 
styremedlem  
styremedlem  

Sunniva Edvardsen 
Anne-Birgith Rommerud 

vara Svein Husjord 
vara Bjørn Barth Jakobsen 
vara Thomas Aspen (avgått i perioden) 

Nominasjonskomitè 2016 

Svein Joar Husjord 
Christopher Hermansen trakk seg fra komiteen da han lanserte seg selv 
June Aspen trakk seg fra komiteen ved utmelding fra  

MDG våren 2016 
Trille Guldal trakk seg fra komiteen da hennes mann ble foreslått 

Erstatning for disse tre ble Sissel Lillebjerka og Dagny Sofie Dahl. 

Valgkomité 

Trond Strøm 
Trille Guldal 
June Aspen trakk seg fra komiteen ved utmelding fra MDG våren 2016, og 

ble erstattet av Mickael Af Ekenstam  
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Medlemsoversikt 2016 

Ved årets slutt er det 184 medlemmer. Det er 36 færre medlemmer enn for ett år siden, og 
samtidig er det 12 nye i løpet av året. 

Møtevirksomhet 2016 

Det er gjennomført 6 styremøter. På to av møtene har vi vært samlet fysisk, mens de øvrige 
har vært internettbaserte med kommunikasjon via Gotomeeting. De fysiske møtene ble 
gjennomført som styresamlinger over en helg. Modellen har vært vellykket og gitt nyttig 
samvær og tid til fokusert arbeide. 

Nyvalgt varamedlem Thomas Aspen valgte å melde seg ut av partiet våren 2016, da han 
meldte seg inn i Rødt. 

På styremøtet i oktober valgte vi å etablere et AU (arbeidsutvalg), bestående av leder, 
nestleder og informasjonsansvarlig. Utvalget har gjennomført 3 møter, og kommuniserer 
utstrakt via epost, some, sms og telefon. 

Styret har gitt innspill til programarbeidet i partiet, nestleder Toine deltok via internett på 
møtet der innspillene ble gjennomgått i ettertid. Av viktige saker kan nevnes forberedelse til 
landsmøtet, samt at det ble levert et eget programforslag til kapitlet fiskeri og 
havbrukspolitikk, sammen med Sogn og Fjordane MDG. Deltatt i utvalg som forberedte 
kapittel om næringspolitikk til programkomiteen.  

Pressearbeid 2016 

Følgende saker ble markert i flere medier: 
• Uttalelse om langtidsplan for Forsvaret, også til partiets Stortingsgruppe
• Uttalelse om Konsekvensutredning utenfor LoVeSe
• Uttalelse om Nord-Norge banen
• Uttalelse om fiskerisektoren
• Uttalelse om sjømatnæringen, også til partiets Stortingsgruppe
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Sammendrag av aktiviteter, arrangementer og deltakelse 

April: 

MDG Landsmøte 2016 

Vi deltok på landsmøtet i Oslo med leder Bror Hanssen, nestleder Toine C. Sannes, 
informasjonsansvarlig Bent Bakkan, kasserer Robert Svendsen, sekretær Christopher 
Hermansen og Håkon Møller (observatør) fra Bodø. Fire av oss deltok på talerstolen ved 
flere anledninger. Vi hadde forberedt benkeforslag på Bror inn i Sentralstyret. Men han 
tapte etter å ha kommet til finalen mot Harald Nissen, en sørtrønder bosatt i Oslo. Vår leder 
hadde et flertall av representantene utenfor disse to fylkene med seg. 

Vi fikk vedtatt vår resolusjon: 
“De Grønne vil ha lokal foredling av fiskeressursene” 

August: 

Grunnkurs i grønn politikk 

Det ble gjennomført politisk skoleringskurs på Brenna i Lofoten siste helg i juli. Dette var et 
samarbeide mellom den sentrale kurslederen Birger Berntsen og MDG Nordland. Vi fikk i 
løpet av helga besøk av Lan Marie Ngyen Berg og Eivind Trædal fra Oslo. 

September: 

Folkevalgtopplæring i Oslo 

Her deltok MDG Nordland med Anne Birgith Rommerud, Flakstad, Kleo Delaveris, Nesna, 
Håkon Møller og Sunniva Edvardsen, Bodø, Bror Hanssen, Narvik og fylkestingrepresentant 
Bent Bakkan. I løpet av helga arrangerte vi et møte for representantene fra Nord-Norge. Det 
ble diskutert generelle problemstillinger felles for landsdelen og det var enighet om at et 
formalisert samarbeide kan være ønskelig. Tid for neste møte ble ikke avtalt, men skulle tas 
ved første anledning. 



ÅRSMELDING 2016 MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDLAND SIDE 4 AV 6 

Desember: 

Nord-Norsk strategimøte 

Representanter for de tre nordligste fylkene møttes dagen før LS-møtet i desember i Narvik. 
Bakgrunnen var tidligere samtaler om et Nord-Norsk samarbeide. Spesielt gjelder det nå å 
undersøke mulighetene for samarbeid inn mot valgkampen. Tema i møtet var  

1) felles Nord-Norske saker
2) felles utfordringer
3) hvordan maksimere ifht knappe ressurser, både menneskelige og økonomiske
4) økonomiske “stordriftsfordeler” ved bestilling av trykksaker etc
5) felles innspill/forslag inn mot sentrale organer i partiet = stå samlet for de nord-

norske sakene.

MDG Landsstyre 

Bror har som leder i MDG Nordland deltatt på samtlige LS møtene. Nestleder Toine har 
deltatt på de to siste møtene. MDG Nordland stilte således med to representanter iht vedtak 
i LS om at også vararepresentanten får dekket sine reiseutgifter. 

Det er tradisjon at det siste møtet før jul gjennomføres en annen plass enn i Oslo. Etter 
forslag fra Bent argumenterte Bror for at møtet skulle legges til Narvik. Det stod mellom 
blant andre Stavanger og Moss, og et flertall i LS stemte for Narvik. Møtet som ble 
gjennomført første helga i desember fikk stor oppmerksomhet både i media generelt og i 
some. Det gikk på store kostnader ved å reise, samt det å ta fly. Riksmedia fulgte dette opp 
og vi fikk mye oppmerksomhet også i regional presse. Rasmus uttalte i ettertid at aldri har et 
LS møte fått så stor oppmerksomhet. Vi fikk vedtatt tre resolusjoner på møtet;  

• “Nord-Norgebanen”
• “Trålstigen er ikke fremtidsrettet”
• “Grønt næringsliv i nord, ikke ny oljeutvinning”

Redaksjonskomitèen ga sitt bidrag til at resolusjonene ble enda mer slagkraftige. 

I saken om hovedsatsingsområder for valget kommende høst, ble fiskerier plassert under 
dyrevelferd, ikke under næring slik styret ønsket det. Vi nådde ikke frem her. Men Nordland 
markerte seg positivt som møtearrangør, med blant annet et kulturelt innslag som mange 
satte pris på. Bent, som fylkestingsrepresentant, deltok som observatør på møtet. Flere fra 
styret i Narvik og et bystyremedlem fra Narvik var også tilstede. Bror er medlem i 
lønnsforhandlingsnemda og den forberedende valgkomite på vegne av LS. 

Grønt kvinnenettverk 

Sunniva er vår kontakt for styret i nettverket. 
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• Varamedlem i styret for Møysalen nasjonalpark

På fylkestinget har vi liten innflytelse da vi er i opposisjon med vår eneste stemme. De øvrige 
små partiene har to representanter, SP og Frp har 5, Høyre har 9 og AP har 17. Posisjonen 
består av AP, SP, SV og Krf og har dermed 26 av 45 representanter. Sonja Steen, AP, er 
fylkesordfører og Arve Knutsen, Krf, er varaordfører. Posisjonen har dermed 24 stemmer 
mot opposisjonens 19. Overmakta brukes av AP som det sterke redskapet det er, og alle 
forslag fra opposisjonen stemmes ned. I større enkeltsaker, som f.eks. budsjett og 
økonomiplan, samarbeider vi med Venstre og Rødt og leverer felles forslag. Både første 
vararepresentant og flere i styret har vært konsultert i enkeltsaker, og har vært til god hjelp i 
arbeidet. Vi har før de to siste fylkestingsamlingene gjort avtale om konsulentbistand for 
saksutredning av Håkon Møller. På desembersamlingen deltok både Håkon og Christoffer 
delvis, og ga sine bidrag i gruppemøtene. Tidligere har også Bror deltatt. 

Aktiviteter (merket med * der vi hovedsakelig representerte MDG): 

• 5 fylkestingsamlinger med tilhørende formøter for gruppeledere, Bodø, Mosjøen
o Interpellasjoner og spørsmål:

▪ Kunstgressbaner og utfordringer med forurensing
▪ Nordland fylkeskommune mangler miljøbudsjett

o Diverse uttalelser
• 2 møter mellom gruppelederne og Nordlandsbenken på Stortinget, Oslo
• Gruppeledermøte ang. Delegasjonsreglementet, Bodø
• Transportkomiteens befaring på Ofotbanen og Narvik havn, Narvik, Riksgrensen,

Ofotbanen
• Møte med Nord-Norsk råd, Tromsø
• AER (Assebly of European Regions) regionsamling, Bodø
• Møte med fylkesrådsleder ang. Forsvarets langtidsplan, Bodø
• Seminar om ny kommunelov, Bodø
• Innlegg på Skreikonferansen, Myre*
• Innlegg og paneldebatt under Forskningsdagene, Mo i Rana*
• Nordlandskonferansen, Bodø
• Lansering av arktisrapport Bellona, Tromsø
• Konferansen GEONOR16
• Landsmøtet Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe, Sortland*
• Konferansen Blå åker - grønt skifte, Oslo
• 3 gruppelederreiser med besøk ved kommuner og bedrifter i Vega, Sømna, Bindal,

Vevelstad, Brønnøy, Sortland, Lødingen, Andøy, Bø, Øksnes, Hadsel, Meløy,
Gildeskål, Beiarn

Nordland Fylkesting 

Bent er som fylkestingrepresentant medlem i følgende komitèer og styre: 
• Medlem i komitè for plan og økonomi
• Medlem i valgnemnda ved Nordland fylkesting
• Medlem i komitè næringsprisen for kvinnelige gründere 



ÅRSMELDING 2016 MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDLAND SIDE 6 AV 6 

Styrearbeidet preges av godt klima innad i styret. Den første styresamlingen, ble 
gjennomført som helgesamling. Det er ulik tidskapasitet blant styremedlemmene, ved å 
opprette et AU, har vi redusert antall styremøter, dermed blir det ikke så belastende på den 
enkelte, samtidig som det kanskje for medlemmene i AU blir mer arbeid. 

Det er fremdeles et potensiale i å opprette flere lokallag i Nordland. Siden årsmøtet er det 
gjennomført to turer til Helgeland. I Mosjøen ser det vanskelig ut, mens det i Mo i Rana nok 
er en større mulighet for å opprette lokallag. Selv om dette arbeidet ikke har gitt resultater 
så langt, anser lederen det som en av de viktigste sakene å jobbe med i fremtiden. En annen 
viktig sak for strukturen i vårt langstrakte fylke, er samarbeid mellom nærliggende 
kommuner der lokallagene er små. 

Vi går nå inn i et år med et viktig Stortingsvalg til høsten. Det er overført en større 
budsjettpost for å drive valgkamp. Meningsmålingene er springende, dette blir spennende. 

Diverse møter og konferanser 

Toine deltok på Fiskeridirektoratets Fagkonferanse Blå åker - grønt skifte. Bror deltok på 
Framtidskonferansen i Oslo i regi av tankesmien Agenda. Toine deltok i desember på BI sin 
konferanse om sirkulærøkonomi. 

Leders vurdering av 2016 




