Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal
underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.
Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet.
Vi mennesker er en del av et sårbart økosystem som utgjør eksistensgrunnlaget for alt liv. Å ta vare på
naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter.
Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av denne erkjennelsen. Ved å tilpasse energi- og
ressursforbruket til naturens tålegrenser vil vi skape en framtid med reell trygghet og varig velferd. Av
hensyn til naturens egenverdi og prinsippet om rettferdig fordeling må vi vise måtehold i forbruket av
naturressurser. Heller enn et voksende materielt forbruk av begrensede ressurser vil vi prioritere
bevaring og restaurering av økosystemer, artsmangfold og ressursgrunnlag. Derfor legger Miljøpartiet
De Grønne føre-var prinsippet til grunn for vår politikk. Det innebærer at vi skal sette miljøet først der
det er ufullstendig kunnskap eller handlinger som
potensielt kan ha irreversible og alvorlige
konsekvenser.
Dette er kommuneprogrammet til MDG Skien og
MDG Porsgrunn. Programmet beskriver områder
som vi synes er særskilt viktige for å få inn det
grønne skiftet i våre kommuner.
Kommuneprogrammet er ikke fullstendig på alle
områder. Vi viser til det nasjonale prinsipp- og
arbeidsprogrammet for utfyllende beskrivelse av
MDGs politikk, samt MDGs fylkesprogram for
Telemark. Programmene finner du på partiets
nasjonale hjemmesider www.mdg.no og
telemark.mdg.no.

De Grønne står for en ny retning. Valget står mellom grønt og grått. Norske kommuner trenger
nye stemmer for å sette fart på miljøpolitikken og starte omstillingen nedenfra. De Grønne vil ha en
ansvarlig, men snarlig omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk til et medmenneskelig samfunn i
økologisk balanse.
De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et
grønnere og mer medmenneskelig samfunn.
De Grønne flytter debatten. Vi tvinger de andre partiene til å ta klimadebatten alvorlig. Vi avgjør
kampen om storbyene og vipper flertallet i en rekke kommuner.
De Grønne vokser. Vi er i kraftig vekst og del av en voksende, global bevegelse. De to foregående
valgene har vist at det nytter å stemme på oss. Nå kan du bidra til at vi tidobler antall grønne
lokalpolitikere.
De Grønne er positive, løsningsorienterte og fremtidsrettede. En grønnere verden er en
bedre verden. Fornybarsamfunnet er attraktivt, menneskevennlig og moderne.
De Grønne er blokkuavhengige og samarbeidsvillige. Vi er systemkritiske og blokkuavhengige
og åpne for nye ideer. Blokkpolitikken er fastlåst. Vi har ikke forhåndsstemt på noen og står på egne
ben.
Vi legger ikke skjul på at politikk er utfordrende. Lokalpolitikk handler om å prioritere, men der andre
partier kommer med himmelhøye løfter for å sikre økt materiell velstand vil Miljøpartiet De Grønne
kjempe for å ta vare på jorda og naturmangfoldet for de kommende generasjonene.
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Kommunen har en viktig rolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. MDG mener at vi trenger en
kommunal leder som jobber systematisk og langsiktig med klima og miljø. MDG vil derfor innføre en
klima- og miljøleder i rådmannens ledergruppe i Skien og Porsgrunn kommune. Dette vil medføre en
tydeliggjøring og prioritering av miljøsaker i budsjetter og i det strategisk arbeidet.

•

Innføre en klima- og miljøleder i rådmannens ledergruppe

•

At det skal utarbeides årlige bærekraftrapporter med klimaregnskap som del av behandlingen
av budsjett og handlingsplan

Grenland har et av Norges største punktutslipp av klimagasser fra industrien. I tillegg har vi store
klimagassutslipp fra transportsektoren. Derfor trenger vi et kommunalt klimaregnskap. Befolkningen
skal vite hva vi slipper ut i dag, og med dette utgangspunktet må vi lage klare mål for reduksjon av
utslipp.

•

Ha en klimaplan som inneholder høye og realistiske mål og forpliktende tidsfrister som gjør
kommunen til en foregangskommune i klimapolitikken

•

Redusere samlede klimagassutslipp i Grenland med minst 50% innen 2030

•

Jobbe mot et nullutslippssamfunn innen 2050

Industrien i Grenland forurenser fortsatt mye. Vi har ansamlinger av miljøgifter i naturen og stadige
utfordringer knyttet til nye utslipp. Vi har også utfordringer knyttet til ny industrivirksomhet, hvor
saken om deponi for farlig avfall i gamle gruveganger i Brevik er et ferskt eksempel.

•

Jobbe for gjenvinning istedenfor deponering av farlig avfall.

•

Satse på industri med bærekraftige prosesser fra produksjon til avfallshåndtering.

•

Videreutvikle lokal håndtering og kildesortering av søppel fra husstander og næringsliv, samt
jobbe for å redusere forbruket.

•

Fase ut ordninger med lang transport av søppel

•

Innføre en kompostplass for levering og henting av kompost

•

I sammenheng med avfallshåndtering innføre en gjenbruksordning utover dagens byttetelt
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Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og
andre arter. De største truslene mot klodens økosystemer og naturmangfold er i dag menneskelige
inngrep som oppstykker leveområdene gjennom ulik arealbruk, overbeskatning og spredning av
fremmede arter. Kravet om økonomisk vekst og kortsiktig inntjening øker presset på naturen. I dag er
hver fjerde art på jorda utrydningstruet.
Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder, og det er en forutsetning at vi mennesker
klarer å la noen naturområder være fri for våre inngrep. Hittil er en betydelig del av høyfjellsnaturen
vernet, men lite av skog, kystlinje og andre naturtyper der de økonomiske interessene er større.
Samtidig som vi verner mer av disse, er det viktig at de arealene som allerede er i bruk blir utnyttet på
forsvarlig vis. Grenland har en helt spesiell geologi og et rikt artsmangfold. Gjennom arealplanlegging
og arealforvaltning kan vi ivareta dette mangfoldet. Konsekvensene av klimaendringer og ekstremvær
stiller også nye krav til sikkerhet i arealplanleggingen.

•

Sørge for å utnytte allerede utbygde arealer effektivt gjennom fortetting av bolig og næring i
bybåndet langs kollektivlinjene.

•

Skaffe en oversikt over naturverdier og miljøutfordringer i kommunen og sørge for at vedtatt
miljøpolitikk gjennomføres.

•

At all arealforvaltning skal være helhetlig og kunnskapsbasert etter naturmangfoldlovens
bestemmelser, hvor blant annet prinsippene om samlet belastning og føre-var er nedfelt.

•

Redusere omfanget av inngrep som bidrar til å stykke opp leveområdene for planter og dyr.

•

Ha levedyktige bestander av rovdyrartene i Norge. Truede arter på "rødlista" og uønskede
arter på "svartelista" skal vies løpende oppmerksomhet.

•

Verne om dyrs rettigheter og si nei til pelsdyroppdrett.

•

Håndheve vern av strandsonen strengere enn dagens praksis. Dispensasjoner for utbygging av
strandsonen kan kun gis når tiltaket ikke er til hinder for fri ferdsel og ikke fører til skade på
natur- og/eller artsmangfold på stedet.

•

Følge opp gjeldende kystsoneplaner og jobbe for et bærekraftig naturmangfold i revidering av
regional kystsoneplan.

Vi importerer veldig mye mat til Grenland samtidig som vi kaster mye mat. Vi utnytter ikke godt nok
de mulighetene som finnes lokalt for å dyrke og lage mat. Vi har også en overetablering av store
matkjeder som i liten grad stimulerer til lokal matproduksjon.
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•

Ha nulltoleranse for nedbygging av
dyrkbar jord

•

Støtte nyetablering og drift av lokal
matproduksjon inkludert urbant
jordbruk og andelsgårder og omlegging
til økologisk drift.

•

At det skal etableres ordninger som
hindrer at spiselig mat kastes.

•

At kommunene skal opprette grønne
portaler på sine hjemmesider slik at
lokale produsenter og leverandører kan
presentere seg og sine produkter.

•

At kommunene kjøper inn minimum 50% økologisk og helst kortreist mat til kommunens
institusjoner og kantiner

•

At kommunene har en kjøttfri dag i uka ved alle sine institusjoner og kantiner, samt at det
alltid finnes vegetariske alternativer.

•

Ha lokalprodusert mat på bordet ved alle møter i kommunal regi

•

Opprette skolehager for skoler og barnehager.

•

At Skien følger opp sine forpliktelser som Fairtrade-by og at Porsgrunn gjennomfører sitt
vedtak om å bli Fairtrade-by

Vi opplever stadig tomme lokaler i sentrum, samtidig som kjøpesentre utvides og etableres på utsiden
av byen. Aktivitet, opplevelser og handel i sentrum senker det totale klimafotavtrykket fordi folk kan
gå, sykle eller bruke kollektivtransport til byen. Ved økt bruk av gange, sykkel og kollektiv vil man også
få en forbedring av folkehelsa og en positiv sosial effekt. Ensomhet er et økende problem i det moderne
samfunnet. Vi vil gjøre sentrumsområder i by- og tettsteder til trygge, trivelige og bilfrie møteplasser
som inviterer til aktiviteter og sosial interaksjon.

•

Satse på bolig, næring og opplevelser i sentrum. Gi forutsigbarhet for aktører som vil jobbe for
dette i stedet for å støtte bygging av kjøpesentre.

•

Fremme utvikling og fortetting rundt kollektivknutepunkt i sentrum av byene.

•

Opprette flere grøntarealer og åpne for dyrking av mat og tilrettelegge for beplantning som
kan bidra til å stimulere pollinering og biologisk mangfold

•

Utvikle byen med gode møteplasser for alle

•

Videreutvikle lokale sentre for barn og unge med fokus på bærekraftig utvikling, kultur og
natur

•

Innføre strengere restriksjoner av reklame i offentlige rom
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Fremtidens transport i Grenland må skje på en annen måte enn i dag. Vi har over mange tiår bygget
opp byområder for bilbruk. Løsninger for myke trafikanter og kollektivreisende har ikke blitt prioritert
høyest. Vi trenger bedre luft. Vi må gjøre det enklere og tryggere å gå og sykle. Bybåndet i Grenland er
langstrakt og trenger et godt utviklet kollektivtilbud. Sammenkobling av Vestfold-, Sørlands- og
Bratsbergbanen vil kunne skje via en fremtidig bybane. En moderne infrastruktur tilrettelagt for å gå,
sykle og reise kollektivt er viktig for smart byutvikling. Satsing på myke trafikanter og kollektivtrafikk
er også viktig velferdspolitikk. De med dårligst råd, barn, ungdom og mange eldre og kronisk syke
kjører ikke bil.

•

Gi alle barn i kommunen en trygg og trivelig skolevei

•

Senke fartsgrensene i indre by- og boligområder til 30 km/t.

•

Innføre restriktive tiltak mot bilbruk. Redusere antall parkeringsplasser i by- og
næringsområder og innføre parkeringsavgift også på kjøpesentrene

•

Jobbe for framkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk

•

Støtte Bypakka og jobbe for å få bybane inn i fase 2

•

At kommunens bilpark på sikt byttes ut til fordel for elbiler

•

Bidra til å bygge ladestasjoner for å gjøre elbil mer attraktivt.

•

Jobbe for utvikling av et sterkt regionalt banenett hvor sammenkoblingen av Sørlandsbane og
Vestfoldbane (Sørvestbanen), bybanen, Bratsbergbanen og nåværende Sørlandsbanen ses i
sammenheng.

I et fremtidig bærekraftig samfunn må tilgjengelig energi utnyttes mer effektivt. Vi må bruke rett
energikilde til rett formål for å kunne redusere energibruken til f.eks. oppvarming og samferdsel. Vi
vet stadig mer om hvordan man kan bygge miljøvennlige bygg og mange gode løsninger er klare til å
tas i bruk. Mulighetene for å gjøre seg selvberget med strøm gjennom satsing på sol og vind vokser
frem i hele Europa og må inkluderes i all nybygging i Grenland.

•

Redusere energiforbruket i kommunen for å spare miljø og penger. Dette krever blant annet
ENØK-tiltak ved renovering og bygging av kommunale bygninger.

•

Innføre smartere utebelysning

•

Innføre passivhus- eller tilsvarende energistandard og krav til grønne tak eller solcellepaneler
på alle offentlige nybygg

•

Tilby gratis rådgivning om energisparing og -omlegging til innbyggerne i samarbeid med
Enova, frem til staten eller andre tilbyr en slik ordning.

•

Utarbeide gode lokale planer for utbygging av fornybar energi, og for oppgradering av
eksisterende anlegg og linjer
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Grenland har over mange år hatt høy
arbeidsledighet. Veien inn i arbeidslivet
er vanskelig for unge, innvandrere og
personer med helseproblemer. Vi
trenger en helt ny utvikling innen
arbeidsliv med langt flere jobber innen
primærnæringer, omsorg og gjenbruk.
Her finnes det mange oppgaver som står
uløste. Industrien er svært viktig for
Grenland, og det må satses på nye
arbeidsplasser innen grønn teknologi og
industri. Et interessant europeisk
eksempel er Freiburg som har 80
firmaer som jobber med
solcelleteknologi, 10.000 arbeidsplasser i fornybarindustrien og som omsetter for 500 millioner euro i
året. Her ligger det enorme muligheter for byene i Grenland.

•

At kommunen skal jobbe aktivt med grønn næringsutvikling. En betydelig del av avkastningen
fra kommunale fond skal øremerkes til dette. Kommunen skal bidra med lokaler, kompetanse,
nettverk og hjelp i oppstartsfasen.

•

Stimulere til dialog og samarbeid mellom næringsliv og fag- og forskningsmiljøer.

•

Satse på nyetablering og videreutvikling av bærekraftig industri og bedrifter med god
miljøprofil.

•

Jobbe for nyetablering og utvikling innen jordbruk, skogbruk og fiske

•

(Re-) etablere gjenbrukssentre og støtte arbeidsplasser innen resirkulering

•

Nyorganisere og øke bemanningen i helse- og omsorgssektoren for å legge til rette for aktiv
omsorg for eldre og funksjonshemmede mennesker.

•

Motarbeide ordningen med søndagsåpne butikker

MDG vil gi innbyggerne økt påvirkning i saker som avgjøres lokalt. På lengre sikt vil vi arbeide for
innføring av folkeavstemninger i viktige spørsmål, f.eks. når kommunen planlegger større utbygginger.
I første omgang vil vi gå inn for pålagte høringer for allmennheten eller rådgivende folkeavstemninger.
Det jobbes nå nasjonalt for sammenslåing av kommuner til større enheter. Kommunesammenslåing
kan være positiv for noen sektorer og gi Grenland større tyngde i en nasjonal sammenheng.
Arealpolitikken i et sammenhengende byområde som Grenland vil ha fordeler av å forvaltes helhetlig,
uten usunn konkurranse mellom kommunene, f.eks. om å tilby de mest gunstige næringsområdene.
Samtidig er det viktig å ivareta lokale tilbud og sikre lokal bestemmelsesrett og demokrati.
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•

At ikke-lovpålagte kommunale oppgaver og investeringer over et visst beløp tas opp til
folkeavstemning

•

Styrke lokaldemokratiet og utvikle innbyggernes påvirkningskraft i en eventuell
storkommune.

•

Stille seg positive til kommunesammenslåing, men ønsker at det avholdes rådgivende
folkeavstemning.

•

At aktuelle planer som skal ut på høring blir presentert i et kortfattet sammendrag.

•

Styrke ungdommens påvirkning i kommunen gjennom å be om innspill fra ungdomsrådet i
flere saker.

•

At kommunene tar i bruk internett i større grad, ikke bare for å informere, men også for å
hente inn forslag og meninger fra innbyggerne.

Fattigdom, krig, konflikter og klimaendringer tvinger mange mennesker på flukt. Mange drømmer om
en ny start for seg og sine. I Norge lever vi med en velstand som er historisk høy og som også stiller
krav til oss. Vi må hjelpe folk der de er, men også ta imot mennesker i nød. Vi er alle mennesker på en
felles klode, og må vise solidaritet og humanisme i praksis lokalt. På 1800- og tidlig 1900-tallet dro
800.000 nordmenn fra Norge i håp om en bedre fremtid, nå er det vår oppgave å hjelpe andre.

•

Ta imot kommunens andel av kvoteflyktninger

•

Styrke kommunens langsiktige arbeid med å ta imot flyktninger, mennesker i nød og
mennesker som ønsker en bedre fremtid

•

Styrke frivillig arbeid som et viktig integreringstiltak.

•

Se på mulighet for et samarbeid mellom NAV og primærnæringene for å skape nye praksis- og
arbeidsplasser i landbruket.

•

Aktivt motarbeide lokale tiggerforbud

Vi lever lenge og behøver gode lokale helsetilbud. Vi er et stort befolkningssenter med mye industri,
som stiller ekstra krav til beredskap. Mange sliter med sammensatte problemer, derfor må fysiske,
psykiske og sosiale forhold ses i en sammenheng. Rusomsorgen må også styrkes.

•

Støtte videreutvikling av lokale ambulante helsetilbud og lokale rehabiliteringstilbud, som gjør
at hjelp kan gis i hjemmet eller nært der folk bor

•

Utvikle lavterskeltilbud av høy faglig kvalitet til småbarnsfamilier (f.eks. foreldreveiledning og
psykologtilbud fra helsestasjon eller familieteam)
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•

At lokale rehabiliteringstilbud er lett tilgjengelige, og innehar kompetanse som ivaretar helhet,
inkludert rusproblematikk. Kommunal rehabilitering bør i enda større grad vektlegge
muligheter for aktiv deltakelse i samfunnet.

•

Gjennomføre sertifiseringsordningen «Livsglede for eldre» som bruker hagestell og dyr som
en del av aktivitetstilbudet

•

Støtte aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger som gir flere mulighet til å komme ut og
delta i arbeids- og samfunnsliv.

•

Øke bemanningen ved sykehjemmene og i hjemmetjenestene

•

Opprettholde og videreutvikle et sterkt sykehus i Telemark.

En trygg oppvekst legger grunnlaget for et godt liv og er derfor en hovedmålsetting for MDG.
Oppdragelse og utdanning er et samfunnsansvar, men hovedansvaret ligger likevel hos foreldre og
foresatte. Skal barn og unge ha gode vilkår for oppvekst, lek og læring, må det sees i en helhet. Vi er
derfor imot massekartlegging og pedagogiske programmer som har til hensikt å drille spesifikke
ferdigheter. Barnehage og skole skal fremme god fysisk og psykisk helse som grunnlag for livskvalitet
og livslang læring. Det er derfor viktig at praktiske, estetiske og fysiske fag vektlegges like mye som
teoretiske og at lærlingeordningen styrkes. Sammenslåingen av Høgskolen i Telemark og Høgskolen i
Buskerud og Vestfold vil føre til at fylket vårt får et universitet. For å kunne håndtere en overgang til
en grønnere framtid og et bærekraftig samfunn må det satses på kunnskap og kompetanse. Denne
utviklingen er derfor i tråd med MDGs ønsker.

•

Sikre flere ansatte pr. barn og 50% barnehagelærere i de kommunale barnehagene

•

Innføre en kommunal standard for bemanning og pedagogtetthet i de kommunale skolene

•

Opprette helse- og miljøfaglige stillinger ved alle barne- og ungdomsskoler.
Helsesøsterbemanning skal minimum følge nasjonal standard

•

Initiere en forsøksordning med leksefri skole som følges opp av lokale forskningsmiljøer

•

At private tilbud skal utgjøre reelle pedagogiske alternativer til offentlige ordninger

•

Støtte videreutviklingen av Høgskolen i Telemark / Høgskolen i Sørøst-Norge som en sterk
aktør innen utdanning, forskning, formidling og utviklingsprosjekter

•

Styrke lærlingeordningen i offentlig og privat sektor

•

Innføre «Grønt-Flagg» sertifisering i alle skoler og barnehager, som innebærer opplæring i
skolehager, kompostering, energisparing, sunt kosthold, biologisk mangfold, internasjonalt
samarbeid og toleranse

Idrett og friluftsliv er viktig i alle aldre, og kanskje særlig for barn og unge. Her bygges relasjoner og
her forebygges helseproblemer knyttet til inaktivitet. Det må legges til rette for at vi kan bruke kroppen
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mer i det daglige uten å være avhengig av transport og dyrt utstyr. Idrett og friluftsliv i nærmiljøet
bidrar til lav terskel for å bli med, økt aktivitet for flere og mindre transportbehov.

•

Støtte kortreiste tilbud innen idrett og friluftsliv

•

Ha varig vern av bymarka og stanse all videre nedbygging

•

Støtte utstyrs- og byttesentraler hvor man kan låne og bytte sportsutstyr

•

Sikre at allemannsretten er godt kjent blant kommunens innbyggere

•

At tilgjengelige turområder, friareal og merkede løyper fremheves ved blant annet bedre
merking i sentrum.

•

Stille krav om «grønn profil» ved arrangementer som mottar offentlig støtte

•

Tilrettelegge for friluftsliv for bevegelseshemmede

Telemark og Grenland har en rik historie og natur som innbyr til opplevelser. Fra skjærgården til
fjellene ved Hardangervidda har vi muligheter for kortreist og bærekraftig reiseliv og turisme i våre
nærområder. Samtidig må vi tilby miljøvennlige løsninger for besøkende som kommer for å oppleve
vår fantastiske region. Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi grunnlag for ny
aktivitet, og lette ankomsten til Grenland og Telemark.

•

At lokal kultur, eierskap og identitet er sterkt tilstede i reiseliv og produkter

•

Bidra til bærekraftig utvikling innen reiseliv og turisme

•

Utnytte mulighetene for togbasert reiseliv og turisme

•

Støtte opp om og bidra til prosjekter rundt gårdsturisme blant lokale bønder og produsenter

En grønn politikk står for en kultursatsning som treffer
der du bor.
MDG er opptatt av at det skal være et godt og bredt
kulturtilbud over hele landet, og at også du som vil
utøve kultur kan gjøre dette utenfor de store byene. Vårt
kulturbegrep er mangfoldig og levende og skal
gjenspeile ulikhetene i et moderne, multikulturelt
samfunn. Kultur har en naturlig plass på offentlige
budsjetter, men kulturlivet i seg selv er fritt og
uavhengig.
I MDGs kultursatsning skal alle med. Dette betyr at du
skal ha tilgang til kultur om du er gammel, ung, kommer fra en minoritetsgruppe eller har nedsatt
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funksjonsevne. Vi ønsker å tilrettelegge for at kulturproduksjon og bruk av kultur på alle nivå blir et
fellesskapsgode.
Ny kultur eksisterer ikke uten den gamle. I Skien og Porsgrunn har vi hus, steder og
håndverkstradisjoner som er unike og som vi må ivareta. Kulturvern handler om å ta vare på og
videreformidle både våre kulturminner og den levende kulturarven til nye generasjoner.

•

Ha forutsigbare bevilgninger til kulturaktører slik at de kan bo og skape i regionen

•

Jobbe for langsiktighet i kultursatsningen og stimulere til at det skapes kultur i byen vår.

•

Styrke kulturminnevernet og formidling av den levende kulturarven.

•

Utvide kapasiteten til kulturskolen og forbedre og tilrettelegge for opptak og deltagelse.

•

Støtte lokale musikkorps.

•

Etablere arealer for lovlig graffiti og gatekunst

•

Støtte foreninger og lag som baserer sin aktivitet på frivillighet

•

Stimulere til videreutvikling av bibliotekene i Grenland. Vi ønsker utvidede åpningstider og
videreutvikling av bibliotekene som sosial arena

•

Bidra til en kultursatsning som gjenspeiler ulike behov i lokalsamfunnet og ulike
forutsetninger i befolkningen

Foto: Mona Nicolaysen, Silje Damsgaard Bøyesen, Vigdis Kjørholt, Ida Bringedal
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