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NYHETER

Felles MDG-program
Miljøpartiet De
Grønne (MDG) har
laget et felles kommunevalgprogram
for Skien og
Porsgrunn.

FAKTA
MDG

b Miljøpartiet De Grønne

har nå én folkevalgt i Telemark, i Porsgrunn.
b De stiller i år lister
i en rekke kommuner,
blant annet Skien og
Porsgrunn. Her har de et
felles valgprogram.

b SKIEN/PORSGRUNN

– Så langt vi har funnet ut, er vi
det første partiet her i Grenland
som har gjort dette. Det er ikke
ment som noe innspill i diskusjonen om kommunesammenslåing. Men skjer det, så er vi forberedt, sier Mona Nicolaysen og
Ottar Berg, toppkandidater i
henholdsvis Skien og Porsgrunn.

Felles utfordringer
De så ingen grunn til å lage to
valgprogram for de to byene, så
lenge de ser det er mange utfordringer og saker som best kan løses sammen. Det gjelder ikke
mist på utbygging og næringsurvikling, der de bare ser fordeler i
at kommunene jobber sammen i
stedet for å konkurrere med
hverandre.
Valgprogrammet finnes både i
en ultrakort lommeversjon og i
en versjon på tolv sider, og selv-

sagt på nettet.
Det er mange partier som har
miljøsaker på programmer, og de
to finner mye bra hos mange
partier, enten det er Venstre, Ap
eller Rødt. – Men alle de andre
partiene henger fast i sine tradisjoner. Vi har lagd programmet
fra bunnen av, basert på de utfordringer vi står overfor i dag.
Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling er det grunnleggende.
Samtidig er de opptatt av at de
ikke er et parti som vil tilbake til
hest og kjerre. – Vi er opptatt av
«det grønne skiftet». Det var
synd at REC forsvant fra Herøya,
men det skjer utrolig mye spennende miljøteknologi innenfor
industrimiljøene i Grenland.

PROGRAMMET: Her i lommeformat. Mona Nicolaysen og Ottar Berg presenterer MDGs felles program for
Skien og Porsgrunn.

Håper på flere
– Telemark er det eneste fylket
som ikke har en klimaplan på
fylkesnivå. Det må vi få til, sier
de to.
Miljø er hovedfokus i alle saker. Ellers handler programmet
mye om fortetting og utvikling i
byområdet, vern om matjord og
strandsonen, hensyn til barn og

unge, ja til bypakka, restriksjoner på bilbruk og nei til søndagsåpne butikker og pelsdyroppdrett.
De
vil
styrke
lokaldemokrati og ha folkeavstemninger om store investeringer.
Nicolaysen er 44 år og lærer
for førskolelærere, Berg 50 år og
lege, Begge er erfarne organisa-

sjonsfolk med ferske i lokalpolitikken. Om ikke valgvinden snur,
kan de regne med plass i bystyrene sammen med flere partifeller. De håper dette blir valget når
MDG kommer for fullt inn i lokalpolitikken i Telemark.
b Tore Svarverud

tore.svarverud@varden.no
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