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De Grønne er uavhengige av de tradisjonelle blokkene. Vi ser på politikken som et
skille mellom grønt og grått, ikke blått og rødt. Miljøpartiet De Grønne i Bergen er
et parti som ønsker å styre og finne flertall som sikrer god grønn politikk, og vil
samarbeide med dem som til enhver tid gir mest mulig gjennomslag for en
menneske- og klimavennlig samfunnsutvikling i Bergen.

I Bergen er det særlig behov for et parti som bruker makt for å sikre gjennomslag
for mennesker og miljø. Det har vi vist mellom 2019 og 2023, og vi er garantisten
for det etter valgdagen. I neste bystyreperiode skal kommuneplanens samfunns- og
arealdel rulleres. Det blir særlig viktig at et stort MDG leder an og legger føringer i
disse sakene.

Vårt foretrukne styringsalternativ ville vært et byråd med utgangspunkt i en “grønn
blokk” med partiene MDG, SV og Venstre, med støtte fra Rødt. Med en slik blokk vil
det for alvor bli et tydelig skille mellom de grå og de grønne partiene, og en
helgrønn styringskoalisjon ville dannet best grunnlag for et historisk taktskifte i
klima- og miljøpolitikken i Bergen. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at disse vil
finne sammen og danne flertall.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen kan bli et av partiene som havner på vippen etter
valget og kan avgjøre hvem som skal styre Bergen. Bergen trenger et mer
styringsdyktig byråd, som får rom til å gjennomføre sine visjoner, og Miljøpartiet De
Grønne vil bidra til at det kommer på plass. Vi vil derfor ikke låse oss til noen av de
tradisjonelle blokkene før valget. Både Arbeiderpartiet og Høyre fører en til dels lite
kunnskapsbasert miljø- og byutviklingspolitikk. Ingen av dem kan ta støtte fra De
Grønne for gitt.

De Grønne i Bergen kan derfor gi støtte til flere mulige byråd, men vil avvise å sitte i
et byråd som inkluderer Fremskrittspartiet, Konservativt (tidligere Partiet De Kristne),
Industri- og næringspartiet, Folkets Parti eller Bergenslisten.

Den politiske avstanden mellom De Grønne og FrP for stor, særlig i miljø-,
integrering- og kulturpolitikk. De Grønne kan heller ikke støtte et byråd som
inkluderer Folkets Parti da denne vil underminere videre bybaneutbygging og gi en
eksplosiv vekst i trafikk. Industri- og næringspartiet har definert MDG som sin
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hovedmotstander på grunn av vår klima- og byvennlige politikk. Vi kan heller ikke
inngå politisk samarbeid med Konservativt på grunn av deres politikk på områder
som seksuelle minoriteter og integreringspolitikk.

Bergenslisten er et nytt parti i Bergen, men som motstandere av det eneste
realistiske alternativet for å bedre kollektivtilbudet mellom sentrum og Åsane,
bybanen i dagløsning, er de ikke er parti vi kan samarbeide med. Bergenslisten går
også i front for en skitten valgkamp ved å skape forakt mot kunnskap og fagfolk i
kommunen, og forakt mot folkevalgte.

Styrets innstilling:
Årsmøtet støtter innstillingen til samarbeidsvedtak.

Utfall:
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