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Miljøpartiet De Grønne

– blokkuavhengig eller venstreorientert?

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble for første gang representert på Stortinget etter valget i 2013. 
Partiet gjør det før kommune- og fylkestingsvalget 2015 svært godt på meningsmålingene. 

MDG har lokallag i 268 kommuner og stiller i 2015 til valg i 203 av 428 kommuner.1 Per i dag har partiet 
representanter i 16 kommuner og ett fylkesting (Hordaland). Det er stor sannsynlighet for en sterk 
stigning i antallet kommuner hvor MDG vil være representert, etter kommune- og fylkestingsvalget i 
september i år. I en rekke av kommunene kan MDG havne på vippen mellom de tradisjonelle høyre- 
og venstresideblokkene og dermed avgjøre hvilke partier som sitter med makten frem til 2019.

Det er derfor interessant å se på hvor MDG befinner seg på høyre/venstreaksen, som lenge har preget 
norsk politikk, og som i mange - men slett ikke alle - kommuner avgjør samarbeidskonstellasjonene.
Selv kaller MDG seg for ”blokkuavhengig” og mener høyre- venstreaksen er lite relevant i sakene 
som er viktigst for dem, først og fremst miljøsakene. Men siden partiet må ta stilling i alle typer saker, 
kan det likevel ha interesse å se på hvor partiet står i saker om fordeling av inntekter og utgifter i 
kommunene, og hvilke samarbeidsalternativer partiet kan tenkes å inngå i eller støtte.

Før stortingsvalget i 2013 undersøkte Ståle Hagen og Bård Larsen i Civita hva partiet mente i sentrale 
saker i de kommunestyrene hvor MDG er representert. I Civita-notatet fra sommeren 2013 var 
konklusjonen: 

Partiet profilerer seg som blokkuavhengig, men en slik profil er usynlig i partiets praksis og idégrunnlag. 
Oppsummert er MDGs støtte til den politiske venstresiden konsekvent og nesten uten unntak og helt 
uten unntak der blokkpolitikken faktisk gjør seg gjeldende, noe som ikke alltid er tilfellet i de små 
kommunene.2 

Dette notatet er ment som en oppdatering av notatet fra 2013, for å se om det har vært noen utvikling 
i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs støtte til venstresiden. Notatet presenterer 
først funnene som ble gjort i 2013, for hver av de 16 kommunene. Under hver kommune er det en 
oppdatering, per august 2015, som viser hvordan stemmegivningen har vært siden sist, og eventuelt 
andre forhold som kan være relevante. 

Vi finner få endringer i det bildet som tegnet seg i forrige notat. Det er noen unntak, men i flere 
kommuner er venstreorienteringen blitt tydeligere. Unntakene, for eksempel i Mandal eller Ås, 
finner vi i kommuner der blokkpolitikken, i en rød versus blå blokk, ikke gir særlig mening. 
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Det er nødvendig å ta enkelte forbehold om det undersøkelsen viser. Mange saker i de fleste 
kommunestyrer er enstemmig vedtatt, mange saker er av mer teknisk art, eller det er saker som 
ikke passer inn på den klassiske venstre/høyreaksen. Mange saker er også delegert til komiteer eller 
bydelsutvalg. Å lage en fullstendig statistikk over hvordan MDG stemmer i alle saker i kommunestyrer 
landet over, og hvor disse kommunene sammenlignes, er derfor ikke forsøkt her. I notatet blir det 
gjort et utvalg av saker som anses som viktige og/eller der det har vært uenighet som gir mening 
langs en venstre/høyreakse. I tillegg ser vi nærmere på velgerundersøkelser for å undersøke om det 
er et grunnlag i partiets velgermasse for å hevde at partiet er blokkuavhengig. 

TRONDHEIM
2013: I Trondheim støttet MDG det rødgrønne flertallsstyret i byen, både ved valg av ordfører og ved 
å inngå i et budsjettsamarbeid sammen med Ap, SV, Sp og KrF. MDG har hele tiden har vært en del av 
det rødgrønne samarbeidet, og i de fleste saker er partiet godt plantet til venstre for Arbeiderpartiet.

2015: MDG samarbeider fortsatt med det rødgrønne flertallet. MDG samarbeidet med Ap, SV og Sp i 
behandlingen av 2012-budsjettet. I 2013, 2014 og 2015-budsjettene inkluderte venstresideflertallet 
også KrF, og MDG er fortsatt del av samarbeidet.3  Venstredreiningen er fortsatt tydelig i MDGs 
arbeidsprogram for 2015-2019. For eksempel vil MDG øke eiendomsskatten på eiendommer der 
eier ikke selv bor. De vil utvide utbytteforbudet fra skolesektoren til også å gjelde barnehager og 
kriminalomsorg.4    

BERGEN
2013: I Bergen var MDG i 2013 ikke et støtteparti for det styrende byrådet, som hadde et flertall 
bestående av Høyre, Frp og KrF. MDG gikk sammen med Rødt, SV og Sp om å foreslå å avskaffe 
parlamentarismen i Bergen. Ved valg av byråd stemte alle opposisjonspartiene, inkludert MDG, 
blankt. MDG støttet heller ikke de borgerlige partiene i valg av ordfører. I avstemningene om budsjett i 
Bergen stemte MDG enten sammen med opposisjonen (Ap, SV, Sp, Rødt, Venstre og Byluftlisten) eller 
for eget forslag. I revidert budsjett for 2013 stemte MDG sammen med Rødt og SV. Det ble fremmet 
mistillitsforslag mot byrådet i Bergen høsten 2012, og MDG var blant forslagsstillerne. Våren 2013 
ble det fremmet et innbyggerinitiativ i Bergen bystyre om sosiale boliger. Rødt fremmet et radikalt 
forslag som kun MDG og SV støttet. Det ble også fremmet et forslag fra SV om «skatteparadisfri 
sone» i Bergen. Forslaget fikk kun støtte fra Rødt og MDG.

2015: MDG stemmer som oftest enten sammen med opposisjonen (Ap, SV, Rødt, Sp) eller for egne 
forslag. Partiet har ikke støttet det borgerlige byrådet når det er foretatt valg av byråd eller når 
det er stemt over budsjett. I mange politiske saker stemmer MDG sammen med Rødt og SV.5 Det 
kan for eksempel være forslag om å forby flyvning til Flesland nattestid6 eller å innføre svært høye 
bompengesatser i perioder med høy luftforurensing.7

OSLO
2013: I Oslo er MDG en aktiv støttespiller for opposisjonen og stemte sammen med Ap, SV og 
Rødt mot flertallsbudsjettet fra Høyre, Venstre, Frp og KrF. I mange andre saker, som for eksempel 
innføring av eiendomsskatt, stemte MDG sammen med Rødt. Det samme gjaldt tiltaksplan mot 
tagging, hvor MDG og Rødt stemte i mot. I samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre har MDG et 
aktivt samarbeid med Ap ved at MDG har en vararepresentant for Arbeiderpartiet. 
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2015: Det har ikke skjedd nevneverdige endringer de siste par årene. I følge VG har MDG stemt mot 
byrådet i 80 prosent av sakene der det ikke har vært enstemmighet. MDG er en klar støttespiller for 
venstresiden ved at de fortsatt er vararepresentant for Ap i Miljø- og samferdselskomiteen. MDG 
har heller ikke støttet det borgerlige byrådet ved noen av avstemningene om mistillitsforslag. I 
behandlingen av budsjettet for 2015 stemte MDG mot flertallets forslag.8 

TROMSØ 
2013: I Tromsø støttet ikke MDG de borgerlige partienes ordførerkandidat, men hadde felles forslag 
med Ap, SV og Sp. Ved valg av byråd stemte MDG sammen med Ap, SV, Sp og Rødt. Ved behandlingen 
av budsjett for 2013 fikk forslaget fra byrådspartiene Høyre, Frp og Venstre støtte fra KrF. MDG 
stemte mot, sammen med Ap, SV, Sp og Rødt.

2015: MDG stemmer i nesten alle saker sammen med Ap, SV, Sp og Rødt. For budsjettet 2014 la de 
for første gang frem et felles budsjettforslag sammen med Rødt, SV, Ap og Sp.9 Det samme skjedde 
i 2015.10 I disse budsjettforslagene, som ikke får flertall (Frp, H og V utgjør flertallet), blir det blant 
annet foreslått å beholde eiendomsskatten på nåværende nivå, og å støtte vennskapsbyer på Gaza. 

KRISTIANSAND
2013: I Kristiansand stemte MDG mot flertallspartiene Høyre, KrF, Frp og Pensjonistpartiets 
budsjettforslag for 2013. MDG stemte også mot helhetsbudsjettet sammen med en representant fra 
Demokratene. De øvrige 51 medlemmene av bystyret stemte for, etter at de øvrige budsjettforslag 
var nedstemt. MDG støttet heller ikke ordfører Arvid Grundekjøn fra Høyre, men stemte på Aps 
motkandidat.

2015: I Kristiansand har MDG én representant, Hans Petter Horve. På spørsmål om hva partiet har 
stemt i ulike saker i perioden svarer han:

Ved valget i 2011 inngikk vi i en valgteknisk konstellasjon med Ap, SV og Rødt. Det vil si at vi var imot 
den borgerlige konstellasjonen med Høyre, KrF, Frp og Pensjonistpartiet. Det varierer hva vi har stemt 
i enkeltsaker. Imidlertid har vi vel hatt tettest samarbeid i opposisjon sammen med vår valgtekniske 
konstellasjon.11

MDG stemmer i hovedsak med venstresiden der det er uenighet og sakene er av en politisk karakter 
der venstre/høyreaksen gir mening. For budsjettet 2012 stemte MDG for Aps alternative forslag, 
som ikke fikk flertall.12 Budsjettforslaget for 2014 var et fellesforslag fra Ap, Venstre, SV, MDG og 
Rødt, som ikke fikk flertall.13 Budsjettforslaget for 2015 var et fellesforslag fra Rødt, MDG, SV og Ap, 
som ikke fikk flertall.14

STAVANGER
2013: I Stavanger stemte MDG mot Høyres kandidat til ordfører. Flertallet består av Høyre, Venstre, 
KrF, Sp og Pensjonistpartiet, mens mindretallsfløyen, som MDG inngår i, også består av Ap, SV, FrP 
og Rødt. Ved behandlingen av budsjett for 2013 fremmet flertallspartiene et felles forslag som ble 
vedtatt, mens alle opposisjonspartiene stemte for sine egne forslag.
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2015: Situasjonen er ganske lik det den var i 2013. På spørsmål om MDGs prioriteringer i bystyret 
svarer bystyrerepresentant for MDG, Torfinn Ingeborgrud:

 
Vi har ikke et tettere politisk samarbeid med opposisjonen enn flertallet. Men vi forhandlet fram et 
valgteknisk samarbeid etter valget i 2011. (Bestående av FrP, Ap, SV, MDG og Rødt) 
 
I bystyret er det en del saker hvor opposisjonen er samlet, ofte alle fra Frp til Rødt, så hvis vi teller 
avstemninger er det nok flere ganger at vi har stemt likt med Ap enn med Høyre. Men dette skyldes 
altså at vi, og Ap (og Frp) er i opposisjon og må markere uenighet i forhold til flertallet. Men MDG 
har også en del ganger støttet posisjonen (med Høyre) for å minne om at vi er blokknøytrale. I bystyret 
har våre forslag ofte blitt støttet av et mindretall bestående av Ap, SV, Rødt og noen ganger Venstre og 
noen ganger Sp (dessverre ikke flertall).”15

Ingeborgrud fremhever at MDG i Stavanger ikke ønsker å velge side. 

MDG har hvert år har fremmet eget budsjettforslag.16  Miljøsak står sentralt i disse budsjettene, men 
også gjeldsreduksjon.17 Flertallsposisjonens budsjett har blitt vedtatt hvert år. Hvert opposisjonsparti 
har hvert år hatt et eget budsjettforslag. 

NESODDEN
2013: I forbindelse med Nesodden kommunestyres behandling av budsjett for 2013 fremmet Ap, 
SV og MDG et felles budsjettforslag som oppnådde flertall med støtte fra Rødt. Dette ble satt opp 
mot et budsjettforslag fra Høyre, Frp, Venstre og KrF, som utgjør mindretallet. Ved valg av ordfører 
støttet MDG SVs ordførerkandidat i valget mellom de to kandidatene fra Ap og SV. MDG fremmet 
motkandidat mot Høyres varaordførerkandidat. MDGs kandidat fikk støtte fra SV og Rødt, men 
oppnådde ikke flertall. 

2015: Venstreorienteringen hos MDG på Nesodden er fortsatt ganske tydelig. Et kuriøst  eksempel 
er at Øyvind Solum, som sitter i kommunestyret for MDG, fremmet følgende forslag: «Nesodden 
kommune vil ikke kjøpe varer fra okkuperte områder i Israel/Gaza så lenge okkupasjonen fortsetter. 
Vi anbefaler også andre aktører på Nesodden det samme.» MDGs forslag ble vedtatt mot sju stemmer 
(5 H, 1 KrF, 1 Frp). MDG støtter også venstresiden i en rekke andre saker.

Budsjettet for 2014 ble vedtatt slik: Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Fellesforslaget 
fra Ap/H og fellesforslaget fra SV/MDG ble satt opp mot hverandre. Fellesforslaget fra SV/MDG fikk 2 
stemmer (1 SV, 1 MDG) og falt. Fellesforslaget fra Ap og Høyre ble dermed vedtatt.18

I budsjettet for 2015 var MDG med på et fellesforslag med Ap, Høyre, SV, MDG og Venstre, som ble 
vedtatt med 26 stemmer mot fem stemmer (2 Frp, 1 KrF, 2 Rødt). I tillegg foreslo MDG å utrede en 
mer omfattende eiendomskatt, men det forslaget falt. MDG fikk kun støtte fra Rødt og SV19

MANDAL
2013: I Mandal kommune var det et samarbeid mellom Ap, SV, KrF, Venstre og MDG om valg av 
ordfører fra KrF og varaordfører fra Ap. Høyre, Frp og Sp fremmet et alternativ med Frp som ordfører 
og Høyre som varaordfører. Her satt MDG på vippen, ved at henholdsvis Ap, SV, KrF og Venstre, og 
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på den andre siden Høyre, Frp og Sp, begge har 17 stemmer. MDG valgte da å stemme på ordfører/
varaordfører fra KrF og Ap i stedet for fra Frp og Høyre. Ved behandlingen av budsjettet for 2013 
fremmet Frp, Høyre, Sp og én uavhengig representant (tidl. KrF) et flertallsforslag. Venstre fremmet 
et alternativt budsjett, Ap hadde endringsforslag og KrF, MDG og SV fremmet et fellesforslag.

2015: MDGs stemmegivning varierer. Partiet er på vippen i mange saker. Ved behandlingen av 
budsjett for 2014 støttet MDG et fellesforslag fra Høyre, Ap, Sp og én uavhengig. Det dannet et 
flertall.20 Ved behandlingen av budsjettet for 2015 stemte man over to forslag, ett fra Ap, KrF, Sp, 
Venstre og Sp, og ett fra Høyre, Frp og en uavhengig. MDG stemte for venstresideforslaget, som ble 
vedtatt.21 

LILLEHAMMER
2013: I Lillehammer kommune ble det ved valg av ordfører fremmet et forslag på vegne av Ap, 
SV, Sp og Rødt om en ordfører fra Ap og varaordfører fra Sp, som oppnådde flertall. Alternativt 
forslag var fra Høyre, Venstre, Frp, KrF og MDG, med ordfører fra Høyre og varaordfører fra Venstre. 
I behandlingen av budsjettet for 2013 var det et budsjettsamarbeid mellom Ap, SV, Sp og Rødt og 
et tilsvarende mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF. Der det var forskjeller, støttet MDG venstresidens 
forslag.

2015: I dag har MDG en uavhengig posisjon i Lillehammer og fremmer mange egne budsjett- og 
saksforslag. For eksempel har MDG i hver budsjettforhandling foreslått frys i de kommunale 
lønningene, slik at ansatte ikke skal få reallønnsvekst. Innsparingene dette ville ført til, foreslår MDG 
å bruke på en rekke tiltak – alt fra tomt og husrom til hjemløse dyr til vedlikehold av kommunale 
bygg.22 Budsjettflertall dannes i hovedsak av Ap, SV, Sp og Rødt, og MDG sitter i opposisjon. I noen 
enkeltposter på budsjettet bryter Rødt ut og danner flertall sammen med den ikke-sosialistiske 
opposisjonen.23

VESTVÅGØY
2013: I Vestvågøy fremmet Høyre, Ap, KrF og SV et felles budsjettforslag. Sp hadde eget forslag, 
og Frp hadde eget forslag. Venstre og uavhengige (tidligere MDG) hadde felles forslag. Høyre, 
KrF, Venstre, SV, Sp og MDG gikk sammen om en felles politisk plattform i ”Vestvågøyløftet” og et 
posisjonssamarbeid etter valget i 2011. Høyre fikk ordføreren og Sp varaordfører. Sp og Venstre trakk 
seg i 2013 fra dette samarbeidet. MDGs representant har meldt seg ut og møter i dag som uavhengig 
representant i kommunestyret. 

2015: MDGs representant har nå meldt seg inn igjen i MDG. MDG stemmer litt ulikt, men 
samarbeider oftest med Venstre, men også med Sp og Frp. Partiet fremmer mange uavhengige saker 
på miljøsiden.24 For 2013 fremmet MDG et alternativt budsjett sammen med Venstre. Forslaget fra 
Høyre, Ap, SV og KrF fikk flertall.25

HALDEN
2013: I Halden var det Høyre, Venstre, KrF, Sp og MDG som inngikk samarbeid etter valget i 2011, hvor 
Høyre fikk både ordfører og varaordfører. Ap, SV og Pensjonistpartiet hadde også et felles samarbeid. 
Frp står alene. Ved behandlingen av budsjettet for 2013 fremmet de to samarbeidskonstellasjonene 
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sine alternative forslag og Frp sitt eget. MDG har i 2013 trukket seg fra dette samarbeidet og har 
varslet at de vil stemme fra sak til sak.

2015: I Halden ble budsjettet for 2014 vedtatt av Høyre, Venstre, KrF og SP sammen med MDG. For 
2015 ble budsjettet endelig vedtatt av de fire i posisjon og Frp. Hvis en ser på hva MDG har stemt 
de siste årene og særlig det siste året, er det tydelig at MDG fjerner seg fra den borgerlige blokken 
(minus Frp).26 

PORSGRUNN
2013: I Porsgrunn er det et samarbeid mellom Ap, Høyre og KrF som sikret ordfører fra Ap og 
varaordfører fra Høyre. By- og Nærmiljøpartiet (BNP) er tredje største parti. I vedtakene om budsjett 
for 2013 har Ap, Høyre og KrF en del felles forslag. Der forslagene ikke er enstemmige eller bare har 
eget partis oppslutning, står BNP, MDG og SV oftest sammen.

2015: Høyre og Ap samarbeider fortsatt. MDG er opptatt av lokalt næringsliv og er i utgangspunktet 
mot eiendomsskatt, men ser likevel at denne skatten er nødvendig for kommunens finanser. Partiet har 
markert seg som en støttespiller til fagforeningene, men stemte likevel ikke for utvidet stillingsvern. 
De har også støttet privatisering av renholdstjenester.27 Under behandlingen av budsjett for 2014 
kom MDG med en rekke egne forslag som fikk få stemmer.28 Det samme skjedde for budsjettet for 
2015.29 

ÅS
2013: I Ås kommune har Ap ordfører og Sp varaordfører etter et felles forslag fra Ap, SV, Sp og 
Venstre. Høyre fremmet eget forslag på ordfører fra Høyre, subsidiært varaordfører fra Høyre, som 
bare oppnådde Høyres stemmer. Ved budsjettbehandlingen for 2013 fremmet Ap, Venstre, Sp, KrF 
og Frp et felles forslag til budsjett og handlingsplan for 2013. Høyre og SV fremmet egne forslag. 
MDG hadde ikke eget forslag, men stemte for SVs alternativ.

2015: For budsjettet for 2014 fremmet MDG et fellesforslag sammen med Sp, SV og KrF, som falt til 
fordel for Ap og Venstres forslag. For 2015 hadde MDG et fellesforslag med Høyre, Venstre, Sp, SV, 
KrF og MDG, som ble vedtatt.30 MDG  støttet samtidig et forslag fra SV om å innføre eiendomskatt, 
men det falt. MDG støtter rødgrønn side i en del saker i Ås, men budsjettsamarbeidet i 2015 viser at 
partiet også kan samarbeide med borgerlige partier.  

FLAKSTAD
2013: I Flakstad kommune var det er valgteknisk samarbeid mellom Ap, MDG og en bygdeliste 
(FDL) som medførte at FDL fikk ordføreren og Ap varaordføreren. Høyre, Venstre, KrF og SV er ikke 
representert i kommunestyret. Ved budsjettbehandlingen for 2013 var det samme konstellasjon (Ap, 
MDG og FDL) som utgjorde flertallet for budsjettet.

2015: Én av de to representantene til Ap har meldt seg ut av partiet (2013), slik at flertallet til 
posisjonen forsvant, men en representant fra Fredvang, Krystad og Skjelfjord distriktsliste (FKSD) har 
sikret flertall. Våren 2014 brøt imidlertid Ap ut av samarbeidet og posisjonen mistet flertallet. MDG 
er derfor nå en del av opposisjonen. Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt.31 Budsjett for 2015 
ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det har også blitt valgt ny varaordfører enstemmig.32  
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AURLAND
2013: I Aurland kommune ble forslaget fra Høyre på valg av ordfører støttet av Ap og Venstre, mens 
motkandidaten fra Sp fikk støtte fra MDG. Ingen andre partier er representert i kommunestyret. Når 
det gjelder behandlingen av budsjettet for 2013 var alle vedtak enstemmige.

2015: Enstemmigheten og samarbeidet i Aurland kommune fortsetter. Budsjettene for 2014 og 2015 
ble også vedtatt enstemmig.33  

MELAND
2013: I Meland kommune ble det ved valg av ordfører fremmet tre kandidater, en fra Høyre, en fra 
Ap og en fra Sp. Høyres kandidat fikk støtte fra KrF, Frp og Venstre og ble valgt. Ap fikk støtte fra 
SV, Rødt og MDG, og Sp fikk kun egne stemmer. Ved valg av varaordfører foreslo Høyre en kandidat 
fra Venstre som fikk støtte fra KrF og Frp, og som ble valgt. Ap, Sp, SV, Rødt og MDG foreslo en 
kandidat fra samarbeidslisten mellom SV og Rødt. Ved behandlingen av budsjett for 2013 fremla 
posisjonspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre et budsjettforslag.

2015: Det er ingen endringer i samarbeid om budsjett og ordfører i Meland. MDG stemte for 
formannskapets budsjettforslag for 2015, hvor de samarbeidet om et endringsforslag fra dem selv, 
Høyre, KrF, Sp, Venstre og Samarbeidslista.34  

MDGs velgere 
Velgerundersøkelser viser at partiet får flest stemmer fra velgere som tidligere har stemt på 
venstresiden. I en studie av stortingsvalget i 2013, Valg og velgere, vises det at nettooverganger til 
MDG mellom 2009 og 2013 i hovedsak kommer fra Rødt, SV, Ap, Venstre og Sp. I boken heter det at 
”det er rimelig å si at MDG i større grad har en rødgrønn profil enn blå.” 35 På indekser over ”offentlig 
versus privat” avviker MDG fra snittvelgeren til fordel for offentlig.36 MDGs velgere er altså sterkere 
tilhengere av offentlige løsninger enn snittvelgeren. Andre undersøkelser fra Poll of Polls viser at 
MDG i Oslo også får velgere fra borgerlige partier.37

Konklusjoner: 
Det er relativt få endringer siden 2013, men konklusjonen er ikke like entydig nå som i 2013. Det 
finnes noen flere unntak fra hovedbildet. Venstreorienteringen er likevel klar, og MDG støtter ofte 
partiene lengst til venstre: SV og Rødt. Det er en klarere venstreorientering hos MDG i noen av de 
store byene enn i mindre kommuner. Vi ser at det særlig i små kommuner er så bredt samarbeid 
at det er vanskelig å plassere MDG til høyre eller venstre. I Vestvågvøy ser vi et unntak, der MDG i 
opposisjon samarbeider mye med Venstre, men også Frp. I andre kommuner, som for eksempel Ås og 
Nesodden, samarbeider MDG relativt bredt, men samtidig har partiet en tydelig venstreorientering 
i noen saker. 

I atter andre kommuner, som for eksempel Lillehammer og Stavanger, utmerker MDG seg med en 
budsjettpolitikk som fremmer vedlikehold av offentlige bygg og nedbetaling av gjeld. MDG har på 
nasjonalt plan fått kritikk for å føre en politikk som ikke henger sammen økonomisk,38 men her ser 
vi lokalpolitiske unntak som kan tolkes som mer langsiktige og økonomisk ansvarlige. De er således 
vanskeligere å plassere til høyre eller venstre.



nr. 22 / 2015C i v i t a - n o t a t

8

MDG hevder at de er blokkuavhengige og har slagordet ”Ikke til høyre – ikke til venstre, men 
foran.” Slagordet kan være forståelig og legitimt nok, siden partiet ønsker gjennomslag for det det 
mener er viktigst: miljø og klima. På den annen side viser realitetene fra kommuner hvor partiet er 
representert, at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden. Unntak der de mer konsekvent 
støtter en blå blokk, finnes ikke. 

FORFATTERE: Notatet er skrevet av Lars Gauden-Kolbeinstveit og Ståle Hagen lgk@civita.no 

Konklusjoner som er trukket, og eventuelle feil og mangler som måtte forekomme, står for forfatterens 
regning. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette 
opp og justere.
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