Årsmelding 2019
Styret:
Leder Truls Liang
Nestleder Vilde Håvardsrud
Kasserer Cecilie Søvik
Sekretær Sigve Brouwer
Styremedlem Christine Grønli
Varamedlemmer: Siver Tveita, Matthias Anger og Tinius Muggerud.
Truls Liang, Cecilie Søvik og Sigve Brouwer deltok som delegater på MDGs årsmøte
mai 2019.
Øvrige verv
Revisor for 2018 : Marit Mork.
Valgkomite: Arne Johan Isaksen, Gry Gundersen, Åsmund Vrålstad (utmeldt).
Styremøter. Det har vært holdt 12 styremøter i 2019, alle med bra oppmøte.

Presse og synlighet:
Styret har vært svært aktive opp mot valget med deltakelse på debatter, leserinnlegg,
dørbanking og stands.
I media har særlig Sigve Brouwer skrevet mange leserinnlegg som har blitt nevnt.
Informasjonen om leserinnleggene ligger på hjemmesidene våre.
MDG Kongsberg har også blitt nevnt i avisa opp mot flere saker.
Medlemsutvikling: Ved starten av 2020 hadde Kongsberg MDG 53 betalende
medlemmer. Det er fire medlemmer flere enn i 2019.
Vi har brukt mye tid på valgkamp, men ikke spesielt på verving i 2019.
Medlemsmøter/åpne møter og annen møteaktivitet:
Vi har avholdt flere aktiviteter for medlemmene i 2019.
Det har blitt avholdt grønn kafé/grønne forfriskninger, åpne medlemsmøter og
foredrag om Jordboka.
Sosiale medier ”Miljøpartiet De Grønne Kongsberg” heter Facebook-siden til
Kongsberg MDG.
Vi har også en lukket diskusjonsgruppe, som heter MDG Kongsberg. Vi har hatt jevn
aktivitet på facebooksiden og alle arrangementer vi har hatt har vi brukt facebook til å
promotere. 01.01/20 har vi 517 følgere på siden.
Kommunestyregruppen og utvalg etter valget 2019: Kommunestyregruppen
består av Vilde Håvardsrud, Cecilie Søvik og Truls Liang. 1. vara er Christine Grønli
og 2.vara er Sigve Brouwer.

I formannskapet sitter Vilde Håvardsrud som fast medlem og Cecilie Søvik som 1.
vara.
Vilde er også leder for Utvalg for Kultur og Oppvekst, 1.vara er Truls Liang, 2.vara
Christine Grønli og 3.vara Matthias Anger.
Cecilie Søvik er fast medlem i Utvalg for Miljø og Utvikling, 1. vara er Marius Gurholt,
2.vara er Iselin Dalaker, 3.vara er Jens Dyrelund.
Sigve Brouwer er fast medlem i Utvalg for Helse og Omsorg, 1. vara er Christine
Grønli, 2.vara. Gry Gundersen, 3.vara er Thomas Malme.

Styrer som Kongsberg MDG er representert i er:
Valgnemnda: Vilde Håvardsrud
Kongsberg Tomteselskap: Cecilie Søvik, leder, Marius Gurholt, varamedlem
Kongsberg kommunale eiendom KF, KKE: Marius Gurholt, varamedlem
Stiftelsen Kongsberghallen: Truls Liang, varamedlem
Stiftelsen Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen: Truls Liang, leder
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Christine Grønli, medlem, Cecilie
Søvik, varamedlem.
Kongsberg Knutepunkt: Sigve Brouwer, leder, Arne Johan Isaksen, medlem
Krisesenteret Kongsberg: Vilde Håvardsrud, varamedlem
Gamlegrendsåsen Ungbo og utleieboliger: Sigve Brouwer, leder, Vilde
Håvardsrud, varamedlem
Kirkelig fellesråd: Christine Grønli, varamedlem
17. maikomitéen: Christine Grønli

Hva har skjedd i kommunestyret og utvalgene 2019:
Før valget satt vi i samarbeidskoallisjon med KBL, Sp, FrP, Krf, og Rødt. Rullering av
kommuneplanens arealdel er i gang og det foregår mye spennende innenfor helse og
arbeid med sykefravær.
Januar 2019 fikk vi fremlagt det første klimaregnskapet som viser hvor mye utslipp vi
har i kommunen. Dette er viktig informasjon som vi kan bruke til å se hvilke områder
man bør prioritere å jobbe med politisk.
Parkering og bil politikk er mye debattert og dessverre har vi ikke fått igjennom våre
synspunkter innenfor dette området selv om administrasjonen følger en god linje med
tanke på grønn politikk.
Etter valget sitter vi i en samarbeidskoallisjon med SP, KBL og Venstre.
MDG er spente på hva dette samarbeidet vil bringe da det er et valgteknisk
samarbeid og ikke en poitisk platform.
Budsjettforhandlingene i 2019, som før har vi fått gjennom en god del, selv om det er
en nokså nøkternt budsjett. Vi er også veldig fornøyde med budsjettet som helhet.
For å nevne det viktigste som MDG har fått gjennom:
• Innføring av klimabudsjett som skal fremlegges i parallell med rådmannens
budsjettforslag.
• Kongsberg kommune blir medlem i smartby samarbeidet U4SSC; United for
Smart and Sustainable Cities.

•
•
•
•

Integreringsseksjonen utvider «skoletilbudet» til heldagstilbud slik at «elevene»
venner seg til arbeidslivets rytme.
Kommunale arealer stilles til disposisjon for urban dyrking.
Fortsettelse av voksenopplæring/arbeidstrening gjennom NAV for de over 30.
Så må det nevnes at gang og sykkelbrua ligger inn med full finasiering op
investeringsbudsjettet.

Utvalg for Miljø og Utvikling:
I UMU har det blitt økt forståelse for problematikk rundt overvann og grønne tak og
blå grønne løsninger er stadig mer omtalt og lettere og få flertall for, selv om det er
noe motstand fortsatt. Det er satt mer fokus på naturmangfold og biologisk mangfold
ila året, men fortsatt er det liten vilje til at dette skal hensyntas fremfor utbygging,
vekst og økonomi.
Jordvern er betydelig styrket i 2019 og vi har fått de andre partiene med på jordvern i
et flertall av saker. Dette har dessverre ikke holdt helt til sluttbehandling i
kommunestyret i alle saker, men trenden er voksende og viljen til å prioritere jordvern
øker.MDG har også startet kampen mot stadig etablering av nye hyttefelt. Her vil det
være en lang vei å gå.
Utvalg for Helse og Omsorg:
Fremmet og fått noe gjennomslag for grønn helsepolitikk som går på tanken om det
hele mennesket.
Utvalg for Kultur og Oppvekst:
Ikke hatt representant før etter valget. Kun 2 møter avholdt etter valget, men MDG
har leder i utvalget i den neste perioden.
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