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PROGRAM 

Lørdag 5. mars  

10.30 Registrering  
11.00 Kulturelt innslag  
 Møtestart  
 Velkomsttale v/fylkesleder Ragnhild Helseth  
 Konstituering  
 Politiske uttalelser, prioritering og antall  
11.45 Innlegg ved stortingsrepresentant Ola Elvestuen  
12.30  Lunsj  
13.30 Politikk for framtida i Møre og Romsdal. Ved Frode Heimen, Molde Venstre 
13.45 Generell politisk debatt  
14.45 Pause  
15.00  Landsmøtetema 2022 «Grønne og levende lokalsamfunn. Diskusjonsnotat, presentasjon 
 og debatt. Innledning ved Elisabeth Hals, varaordfører i Oppdal og medlem av utvalg 
 LM.tema 
16.20 Pause  
16.30  Årsmøtesaker  
  Årsmelding 2021 
  Regnskap 2021  
  Politiske uttalelser – debatt  
  Valgkomitèens innstilling  
18.00 Møteslutt  
20.00 Festmiddag  
 
 

Søndag 6. mars  
 
09.00 «Nettside, kommunikasjon og media» 
 Innlegg ved Thomas Tangen presse- og kommunikasjonssjef i Venstres stortingsgruppe  
10.20 Innlegg ved generalsekretær Fredrik O. Carstens, Venstres hovedorganisasjon – VHO  
10.30  Årsmøtesaker  
11.30  Pause og utsjekk  
12.00 Årsmøtesaker fortsetter  
14.00 Lunsj og vel hjem  
 

Med forbehold om endringer og justeringer  
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Møre og Romsdal Venstre 

 
FORRETNINGSORDEN 
FYLKESÅRSMØTE 2022 

 
Om debattenes generelle avvikling: 

1. Årsmøtet ledes av et antall møteledere som velges ved konstitueringen av møtet. 
Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, og har 
derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal benyttes og bestemme når 
«strek» skal settes. 

2. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med påfølgende 
svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det 
foregående debattinnlegg. 

3. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg.  
4. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. 

 
Om uttalelser og resolusjoner: 

1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens 
holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av partiprogrammet. 

2. Forslag til endringer på uttalelser og resolusjoner må leveres innen Lørdag 21.00  

 
Om forslag: 

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er 
vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes 
muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder. 

2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for 
talerlisten, kan gå til votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette. 

 
Om votering: 

1. Møtelederen foreslår voteringsorden. Endringsforslag skal settes opp mot 
innstillingen, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. 

2. I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 
3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, 

og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, såfremt ingen forlanger 
separat votering. 

4. Vedtak gjøres med simpelt flertallsvedtak i de saker der vedtektene ikke fastsetter 
voteringsprosedyre. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny 
votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående. 

5. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot én 
bestemt person i innstillingen. Det kreves over halvparten av de avgitte stemmene for 
å bli valgt. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Oppnås ikke dette ved 
første gangs votering faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas 
nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte 
stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet 
foretas loddtrekning. 

6. Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler 
ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal 
velges. 
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FM 1- Konstituering 
 

Fylkesstyrets innstilling: 
Innkalling, dagsorden og forretningsorden godkjennes 

 
Valg av funksjoner. Fylkesstyrets forslag:  
 
Møteledere: 
Lørdag: Lena Landsverk Sande og Frits Inge Godø  
Søndag: Fride Sortehaug og Håvard Urkedal  
 
Protokollførsel: 
Frank Stenløs 
 
Fullmaktskomite: 
Tord Nygård (leder), Szymon Dolmat og Tone Bjørshol  
 
Protokollvitner: 
Lea Fabri og Niklas Sevland  
 
Tellekorps: 
 
Redaksjonsnemnd: Foreslått av valgkomitèen 
Asgeir Bahre Hansen (leder), Ingebjørg Eide og Jack Blindheim. Vara: David Lien   
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FM 2 Politiske uttalelser 
 
Det er kommet inn tre forslag til politiske uttalelser. Uttalelsene ligger vedlagt til sist i dette 
dokument.   
 
Forslag 1 
Forslag til politisk uttalelse fra Ålesund Venstre   
Kjernekraft – en klimakraft  

 
Forslag 2 

Forslag til politisk uttalelse fra Ragnhild Helseth  
Fylkeskommunen viktig for å oppnå grønne og levende lokalsamfunn 
 
Forslag 3  
Forslag til politisk uttalelse fra Hareid Venstre  
For å ha norsk matproduksjon no og i framtida må vi sikre dei som gjer jobben  

 

Redaksjonsnemdas innstilling:  
Legges frem på møtet  
 

 
FM 3 Årsmeldinger 
 

Årsmelding 2021 Møre og Romsdal Venstre. Se eget dokument 
Innstilling fra fylkesstyret: 
Årsmelding 2021 for Møre og Romsdal Venstre godkjennes 

 

Årsmelding 2021 Fylkestingsgruppa.  Se eget dokument  
Innstilling fra fylkesstyret: 
Årsmelding 2021 for fylkestingsgruppa Møre og Romsdal Venstre tas til etterretning 

 

Årsmelding 2021 Unge Venstre Møre og Romsdal. 
Innstilling fra fylkesstyret: 
Årsmelding 2021 Unge Venstre Møre og Romsdal tas til etterretning 

 

 
FM 4 Regnskap 2021  
 
Revidert regnskap for 2021 legges frem.  
 

Innstilling fra fylkesstyret: 
Regnskap for Møre og Romsdal Venstre godkjennes slik det er lagt frem. 
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FM 5 Innkomne saker  
 

Fra Ålesund Venstre: Forslag til vedtektsendring for styrets sammensetning i fylkeslaget  
 

Innstilling fra fylkesstyret: 
Innkommet forslag til vedtektsendring fra Ålesund Venstre avvises 

 
Endringen består i å bytte ut valgte styremedlemmer i fylkesstyret med lokallagsleder fra alle lokallag 
i fylket. Hensikten med endringen å sikre en bedre og raskere kommunikasjon mellom fylkeslag og 
lokallag, og sikre at beslutninger fylkeslaget gjør er forankret hos lokallagene. 
For endringene som er gjort, er det tatt utgangspunkt i normalvedtektene for fylkeslag. 
 
1) 
§ 4. FYLKESSTYRET 
Fylkesstyret leder Venstres arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene … 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet. I tillegg har 
styret et medlem valgt av Unge Venstres fylkeslag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i 
fylket. … 

Endres til 
§ 4. FYLKESSTYRET 
Fylkesstyret leder Venstres arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene … 
Fylkesstyret består av fylkesleder, nestleder og kasserer valgt av fylkesårsmøtet. I tillegg er alle 
lokallag representert ved at lokallagsleder også sitter i styret for fylkeslaget. Lokallagsstyret kan også 
velge et annet styremedlem enn lokallagsleder til denne rollen. I tillegg har styret et medlem valgt av 
Unge Venstres fylkeslag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i fylket. … 
 
2) 
§ 5. FYLKESÅRSMØTE 
Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i 
Venstre etter følgende regler: 
Valg. Fylkesårsmøtet skal foreta valg av: 
• Fylkesstyre 
Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med minst 5 medlemmer, 
hvorav: 
- Fylkesleder 
- Én eller to fylkesnestledere 
- Minst to eller tre fylkesstyremedlemmer 
- Inntil 5 varamedlemmer 

Endres til 
§ 5. FYLKESÅRSMØTE 
Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer, lokallagenes representanter i 
fylkesstyret, og av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler: 
Valg. Fylkesårsmøtet skal foreta valg av: 
• Fylkesstyre 
Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med 3 
medlemmer, hvorav: 
- Fylkesleder 
- Fylkesnestleder 
- Kasserer 
- 3 varamedlemmer 
I tillegg består styret av alle lokallag representert ved at lokallagsleder også sitter i styret for 
fylkeslaget. Lokallagsstyret kan også velge et annet styremedlem enn lokallagsleder til denne rollen. 
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Notat fra Venstres hovedorganisasjon, om forslaget  
 
Til: Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre 
Fra: Venstre v/ Morten A. Hagen 
Dato: 23.02.2022 
 
VEDR. VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG I MØRE OG ROMSDAL VENSTRE 
 
Viser til korrespondanse om et vedtektsendringsforslag fra Ålesund Venstre som går på å endre 
sammensetningen av fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre. I hovedsak går dette forslaget ut på å 
utvide fylkesstyret slik at det skal bestå av tre årsmøtevalgte representanter (leder, nestleder og 
kasserer) pluss alle lokallagsledere i fylket samt et medlem fra hver av sideorganisasjonene i fylket. 
 
Forslaget synes å minne om at fylkesstyret skal bli det man tidligere har kalt et “representantskap” 
eller som enkelte andre fylkeslag kaller et “hovedstyre” eller “fylkesråd". For de lagene som har 
“representanskap”, “hovedstyre” eller “fylkesråd” gjelder at også folkevalgte representanter på 
fylkesnivå fra fylkeslaget er representert med gruppeleder i fylkestingsgruppen og evt 
stortingsrepresentant fra fylket. 
 
Forslaget fra Ålesund Venstre må, dersom det er innsendt innen fristen, behandles på 
fylkesårsmøtet, men for at det skal bli vedtatt trengs det 2/3 flertall. 
 
Årsaken til at Venstres vedtekter og “Normalvedtekter for fylkes- og regionlag i Venstre” sier at 
fylkesstyret består av "fylkesleder og fire styremedlemmer" valgt av årsmøtet, er at man av praktiske 
hensyn ønsker å unngå at fylkesstyret ikke skal være beslutningsdyktige. Dette skjer dersom et visst 
antall av representantene har forfall/ikke er tilstede på fylkesstyremøtet. I Møre og Romsdal Venstre 
er det 23 lokallag. 
 
Det er ingenting i veien for at Møre og Romsdal Venstre oppretter et 
“fylkesråd”/“representantskap”/“hovedstyre” som et organ i fylket som f.eks møtes to til tre ganger i 
året for å diskutere store og/eller viktige saker for Venstre i fylket. Men man trenger ikke 
vedtektsfeste dette organet. 
 
Det er forøvrig også slik at protokoller fra fylkesstyrets møter skal sendes til lokallagslederne slik at 
de holdes orientert om hva fylkesstyret gjør. 

 
 
FM 6 Kontingent for 2023 

Innstilling fra fylkesstyret: 
På grunn av sentral omlegging av kontingent vedtas ingen kontingent av årsmøtet 2022  

 

 
FM 7 Budsjett 2022 
 
Budsjett 2022 fremlegges av kasserer.  

Innstilling fra fylkesstyret: 
Budsjett 2022 godkjennes. Fylkesstyret får fullmakt til å justere budsjett innenfor de vedtatte 
rammer. 
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FM 8 Aktivitetsplan 2022  
 

Innstilling fra fylkesstyret: 
Aktivitetsplan godkjennes. 
Fylkesstyret gis fullmakt til å revidere i tråd med endringer som oppstår.  
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FM 9 Valg 
 
Valgkomitèens innstilling 
 

A. Styret  

Leder:    Ragnhild Helseth, Kristiansund (gjenvalg)   
Nestleder:   Kari Grindvik, Ålesund (ny)   
Sekretær:   Annika Brandal, Hareid (ny)   
Kasserer:   Geir Morten Karlsen, Averøy (gjenvalg)   
Styremedlem:   Jon Grimstad, Ålesund (gjenvalg) 
Styremedlem:   Frode Heimen, Molde (ny) 
 
1.varamedlem:   Steinar Husby (Sunndal) 
2.varamedlem:   Brynhild Lund Notøy (Volda) 
3.varamedlem:   Berit Lyngstad (Ulstein) 
4.varamedlem:  Ann Helen Løvold (Averøy) 
5.varamedlem:  Borghild Drejer (Hustadvika) 
  
B. Landsmøtedelegater. 

 

1. Fylkesleder (Ragnhild Helseth, Kristiansund) 

2. Nestleder (Kari Grindvik, Ålesund) 

3. Pål Farstad, gruppeleder fylkestinget (Kristiansund) 

4. Frode Heimen (Molde) 

5. Håvard Urkedal (Ålesund) 

6. Annika Brandal (Hareid) 

7. Hans Endre Sæterøy (Ålesund) 

8. Frank Stenløs (Molde) 

9. Lea Fabri (Smøla) 

 Vararepresentanter 
1. Asgeir Bahre Hansen (Kristiansund) 
2. Britt Giske Andersen (Giske) 
3. Jack Blindheim (Ålesund) 
4. Monica Rishaug (Aukra) 
5. Brynhild Lund Notøy (Volda) 
6. Christian Ingvaldsen (Giske) 
7. Steinar Husby (Sunndal) 
8. David Lien (Vanylven) 

   
C. Revisor 

 Rita Rognskog (Aukra) 
  
D. Redaksjonsnemnd årsmøte 2022  

Leder:   Asgeir Bahre Hansen (Kristiansund) – leder 
Medlem:  Ingebjørg Eide (Hustadvika) 
Medlem: Jack Blindheim (Ålesund) 
Varamedlem:  David Lien (Vanylven) 
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E. Nominasjonsnemnd fylkestingsvalget 2023. 

Leder:    Kjell Johan Vatne (Molde  
Medlem:  Ingebjørg Eide (Hustadvika) 
Medlem:  Hans Endre Sæterøy (Ålesund) 
Medlem:  Ann Helen Løvold (Averøy) 
Medlem:  Steinar Husby (Sunndal) 
1.varamedlem:  Gunnar Knutsen (Ørsta) 
2.varamedlem:  Jenny Korsnes (Hareid) 
3.varamedlem:  Lea Fabri (Smøla) 
  
  
På vegne av valgkomiteen 
24. februar 2022 
Pål Farstad, leder 

 
 

Vedlegg:  

FM2 Politiske uttalelser  

Nr. 1 Kjernekraft - en klimakraft 

Innsendt av Jack Roger Blindheim / Ålesund Venstre. 

Kjernekraft kan være den stabile klimakraften som støtter opp under det grønne skiftet, og vi ønsker 
at Norge blir en aktiv aktør innen forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, inkludert 
kjernekraft. Det er i tråd med FNs bærekraftsmål nummer syv; ren energi til alle. 

Nå melder NVE at forbruket av elektrisk kraft vil øke mye raskere enn den planlagte utbyggingen av 
produksjon de neste årene. Statnett regner med vi trenger 80 TWh frem mot 2050 når vi skal fase ut 
fossil energi og samtidig produsere hydrogen, lagre CO2, produsere batterier og landstrøm til skip, 
for å nevne noen eksempler. 

Norge har i “uminnelige tider” vært en energinasjon. Det begynte med vannhjul som drev kverner og 
sager helt tilbake til 1300-tallet, via vannkraft med det første i Skien i 1885 til dagens olje- og 
gasseventyr som for Norge begynte på 1970-tallet. Tilgangen til denne billige energien har gitt Norge 
en stor fordel som råstoffleverandør. Samtidig har Norge opparbeidet stor kompetanse og kunnskap 
innen energiproduksjon, og det er naturlig å videreføre dette mot kjernekraft. 

Norge har levert nukleær spisskompetanse til verdenssamfunnet gjennom Institutt for Energiteknikk i 
mange tiår. Venstre vil utvide støtten til feltet for på den måten å utvikle et “Norwegian Centre of 
Expertise” (NCE) på bærekraftig energi. Vi ønsker å styrke forskning og utvikling av fornybar energi, 
og i tillegg fortsette å utvikle relevant, nukleære kompetanse. Vi ønsker også at det utredes om 
Norge aktivt utvikler kjernekraft for å bidra til verdens energiforsyning, i tråd med FNs bærekraftsmål 
nummer syv; ren energi til alle. 

Innlegget er basert på tekst av Frode Tennebø, fra Venstres kjernekraftinitiativ. 
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Nr. 2 Fylkeskommunen viktig for å oppnå grønne og levende lokalsamfunn 

Innsendt av Ragnhild Helseth, fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre  

Det er en brennhet debatt for tida om grensesetting for fylkeskommunen, men kun om fysiske 
grenser, ikke aktivitet og ansvarsområde. Det er på tide å løfte fram hva det regionale nivået har av 
potensiale for positiv utvikling. 

Møre og Romsdal må kunne hevde at diskusjon om grenser har vi lagt bak oss. Vi ser fremover på 
hvordan fylkeskommunen virker som regional utviklingsaktør. Dette forvaltningsnivået kan 
ytterligere forsterkes innenfor vårt geografiske område, fra Stad til Veidhomen, fra Tafjordfjella til 
Trollheimen. 

Vi har hatt våre kamper, og tidvis nokså utmattende, knyttet til sykehusstruktur og til 
regiontilhørlighet. Her har Venstre gjennom hele debatten hatt en klar retning i tråd med vårt 
program, med et helhetlig syn på utfordringene. Vi har støttet fellessykehus for Nordmøre og 
Romsdal, og vi har hele tida ønsket å beholde Møre og Romsdal som eget fylke slik det ble tegnet 
etter kommune- og regionreformen i 2017. 

For Møre og Romsdal Venstre gjelder det å se mulighetene for en styrking av fylkeskommunen som 
politisk nivå. Det er sterke sentraliseringskrefter i tida. En årsak vel så mye som politisk villet 
utvikling, er teknologiske nyvinninger, bedret infrastruktur og krav om bedre beredskap. Vår oppgave 
som politikere er å bruke handlingsrommet vi har som folkevalgt til å bygge opp under gode 
utviklingstrekk og løfte områder som sliter med utfordringer i næringsliv og nedgang i folketall. 

For Møre og Romsdal ser vi en sterk vekst i Ålesundsregionen. Den hilser vi velkommen. Desto 
viktigere blir det at fylkeskommunen ser regionen samlet. På Nordmøre har folketallet gått ned over 
tid. Fylkestinget har gjennom sine vedtak bidratt til at Kristiansundsregionen nå får to store løft med 
etablering av Campus Kristiansund og nybygget for Nordmøre museum og Operaen i Kristiansund. 
Her har Venstre sin rolle både i fylkesutvalg, lokalt i Kristiansund og nasjonalt vært av største 
betydning. 

SNR Nordmøre og Romsdal, med nytt sykehusbygg for SNR Molde og etablering av SNR Kristiansund, 
er av stor regional betydning. Den har vært mye politisk uro, der den politiske avgjørelsen ene og 
alene har ligget i Stortinget, med gjennomføringsansvar hos Helsedepartementet. Påvirkning lokalt 
har kun vært mulig ved høringsuttalelser fra fylkesnivå og kommunenivå. Møre og Romsdal Venstre 
vil påpeke behovet for en tydeligere påvirkningskraft regionalt. Helsepolitikk må vurderes med et 
overordnet blikk, men Løvebakken viser seg å være for langt unna i viktige helsepolitiske 
beslutninger. 

Venstre har hele tida støttet etablering av fellessykehus, men kan ikke underslå at håndteringen av 
hvordan fødetilbud organiseres under byggefasen har vært svært uheldig håndtert av foretaket. Vi er 
takknemlige for at grasrotopprør har greit å nå gjennom der lokale høringsuttalelser synes mere å ha 
vært gjennomføring av formaliteter enn reelt å bli lyttet til. 

Fylkeskommunens byutviklingsprosjekt «Byen som regional motor» har gitt løft i de tre byene 
Ålesund, Molde og Kristiansund. Venstre vil sikre at våre innspill for grønne og levende lokalsamfunn 
vil bidra til at våre byer og tettsteder ytterligere får utviklet seg i tråd med våre ambisjoner for å sikre 
klima og natur og bærekraftmålene. 
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Infrastruktur med energiforsyning, fiberutbygging, balansen mellom vei-, bane-, fly- og båttransport 
må enda mer på den politiske dagsorden, ikke bare som kamp for mer utbygging, men for 
hensiktsmessig anleggelse av struktur. FNs bærekraftmål må være reelt ledende for politiske valg 
fremover for å sikre Møre og Romsdal sin fremtid. 

Vi i Venstre vil gjennom vår politikk vise ansvar ved å stille oss bak forslag som tar bærekraftmålene 
på alvor, der klima- og naturkrisa ligger som den altoverskyggende saken. Det regionale nivå med 
fylkeskommunen er helt vesentlig for samordning og god samhandling mellom kommunene, og sikre 
god folkevalgt styring. Møre og Romsdal Venstre vil sikre at fylkeskommunen fortsetter som en god 
utviklingsaktør for vår region. Grønne og levende lokalsamfunn er vårt mål 

 
Nr. 3  For å ha norsk matproduksjon no og i framtida må vi sikre dei som gjer jobben! 
 
Innsendt av Hareid Venstre  
 
Mat er saman med luft og vatn heilt essensielt for oss menneske, og på «grunntrinnet» i alle 
behovspyramidar. Nokre folk er sett til å gjere jobben med å produsere eit overskudd av mat, slik at 
vi andre slepp gjere denne jobben og kan utføre anna arbeid i det daglege. 
 
No står vi i ein situasjon der likviditeten og overskotet til landbruksnæringa i store deler av 
distriktsnoreg er heilt vekke, og den nedleggingstakten vi har sett i tal gardsbruk i drift kjem til å 
akselerere ytterlegare dei neste åra. Førti prosent av mjølkebruk på Vestlandet står i fare for å verte 
nedlagt i løpet av dei komande få åra. Reservekapasiteten hjå dei gjenverande bruka er ikkje lenger 
til stades, og større areal matjord og beiteareal kjem til å gå ut av drift. Den låge sjølvforsyninga vi 
har no, kjem til å synke ytterlegare. Dette er særs uheldig for oss som nasjon når vi ser på trendar og 
trekk i internasjonal handel, råvaretransport og geopolitiske omveltningar og hendingar. 
 
Det er på tide at vi anerkjenner at mat til dei som ikkje dyrker sitt eige må produserast av nokon 
andre, og at disse må ha ei anstendig inntekt for arbeidsinnsatsen sin. Dette er uavhengig om maten 
vert produsert heime eller i andre land. Mellom anna har Bondeopprøret vist at talgrunnlaget brukt i 
jordbruksforhandlingane tilslører og tåkelegg kva som er rimeleg verdsetjing og betaling for bøndene 
sin arbeidsinnsats, og kva som er avkastninga og gevinsten for investering av deira eigne sparemidler 
og eigenkapital. 
 
Bønder og dei som dyrker maten vår kan ikkje fortsetje å ha vesentleg dårlegare arbeidstilhøve og 
økonomisk vederlag for jobben dei gjer enn kva andre yrkesgrupper har. Jamnstilling må til, og det 
må skje fort. 
 
Med tanke på forsyningsberedskap og lokal matvareproduksjon, er det viktig at vi tar vare på dei 
bøndene vi har, og at dei ikkje slutter grunna elendig økonomi. Landbruk og bønder har vidt 
omfattande ringverknader på næringslivet ellers i landet, og dette må verdsetjast og takast vare på – 
ikkje byggjast ytterlegare ned. 
 
Hareid Venstre (Møre og Romsdal Venstre) vil ha jamnstilling av bøndene si inntekt samanlikna med 
andre yrkesgrupper! 


