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PRINSIPPROGRAM FOR MDG
“Miljøpartiet De Grønne sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipp, og fremme fred og rettferd
både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en
forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for
nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp; solidaritet med
andre menneske, solidaritet med framtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og
natur.”

ET GRØNNERE ASKØY
Miljøpartiet De Grønne i Askøy setter samspillet mellom menneske, natur og
biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha bygder som bevarer landbruk og
grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og det lokale
næringslivet. Vi vil ha et klimasmart samfunn der det er godt å bo, med livskvalitet,
trygghet, møteplasser og arbeidsplasser.
Miljøpartiet De Grønne Askøy vil løfte øyen vår videre som en god og bærekraftig
kommune, og ta vare på de særegne kvalitetene vi har på Askøy. Det inkluderer frodig
natur og kulturrikdom, og lokal verdiskaping.
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MILJØ OG KLIMA
Vi mener at innbyggerne i Askøy kommunen skal kunne enklere leve godt og
miljøvennlig. Lokalsamfunnet vårt må planlegges og organiseres slik at det blir en
viktig del av løsningen på miljø og - klimaproblemene.
Vi stiller til valg på et politisk program som peker ut en ny økologisk bærekraftig og
framtidsrettet samfunnsutvikling for Askøy.
Miljøkravene våre er svært ambisiøse og baseres på nasjonale og regionale miljøkrav.
Askøy skal ha som mål kontinuerlig minske sitt økologiske fotavtrykk.
Askøy kommune må ha en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp. Vi må ha
strenge krav til rent vann og ren luft.
Miljøgifter som er lite nedbrytbare kan ha langtidsvirkninger som fører til helseskader.
MDG vil derfor ha langt sterkere tilsyn med -, og vern mot utslipp av miljøgifter enn
vi har i dag. Føre var-prinsippet må legges til grunn og forbrukerinformasjon må
prioriteres.

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Arbeide for at Askøy vedtar en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp og
foreta årlige målinger som viser resultatene.
2. At Askøy kommune i større grad bør satse på framtidsrettede fornybare energikilder,
som for eksempel vindkraft, solceller og jordvarme i alle kommunale byggeprosjekter.
3. Støtte grønne bygg, både til private og næringsliv.
4. Vurdere om det er mulig bruke solcelleenergi i nye byggeprosjekter i kommunen.
5. Jobbe for å få kildesortering av matavfall og få glass og metallgjenvinning og retur i
“BIR-avtalen”.
6. Ha som mål at alle kommunale bygg blir miljøsertifisert innen 2025.
7. At kommunen bør ha en innkjøpspolitikk med klare krav til miljø, klima, dyrevelferd
og rettferdig handel.
8. Stille krav til utbyggere - det må være boliger også til enslige og unge i
etableringsfasen.
9. Arbeide for å redusere kasting av mat, og fordele overskuddsmatvarer til fattige.
10. At kildesortering skal lønne seg.
11. Gjøre det gratis å levere på miljøstasjonen for husholdninger.
12. Legge til rette for byttemarked i regi av frivillige organisasjoner.
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NATURVERN OG ARTSVERN

MDG har som utgangspunkt at mennesket ikke er hevet over naturen, men er en del av
den. Vern av biologisk mangfold krever vern av alle arters leveområder. Det er en
forutsetning at vi klarer å la enkelte naturområder være frie for inngrep.
MDG mener at naturen har egenverdi ut over nytteverdien for mennesket. Derfor vil vi
bevare mest mulig urørt natur til framtidige generasjoner. Vi mener det er viktig å
verne om naturen, artsmangfoldet og klimaet. Vi har som mål kontinuerlig å redusere
vårt økologiske fotavtrykk.
Menneskets aktiviteter utrydder nå plante-, fiske- og dyrearter i et stort, og økende
omfang. Dette skjer også i Norge. Stadig flere arter er truet av utrydding og kommer
på rødlisten.
Den største trusselen mot biologisk mangfold er skogbruk. På landsbasis har halvparten
av truede arter i Norge tilhold i skoger. Industriell flatehogst som skaper
monokulturell skog gir jevn og tett skog, men tillater et svært avgrenset spekter av liv.
Dette er en stor trussel mot mange arters muligheter til overleving. Miljøpartiet De
Grønne går inn for klare retningslinjer for skogbruk, der plukkhogst og økologisk
bærekraftig skogbruk er gjeldende prinsipper. I tillegg ønsker vi generelt vern av de
eldste skogene på Askøy.
Kommunen bør ha en innkjøpspolitikk med klare krav til miljø, klima, dyrevelferd og
rettferdig handel.
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Verdens største karbonlagre finnes i den eldste skogen. Bevaring av disse karbonlagrene
gjennom økt skogvern er med andre ord avgjørende for å unngå farlige
klimaendringer. Det er derfor viktig for oss å fremme lengre hogstsykluser i
skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring.
I dag er under tre prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Til sammenligning
har både Sverige og Finland vernet opp mot fem prosent av sine skoger.
I utbyggingssaker må det tas tilstrekkelig hensyn til faunaen.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Ha strenge retningslinjer for å unngå spredning av miljøgifter, fremmede arter

eller sykdomsskapende organismer til vann og natur.
2. Sikre vern av områder med truede arter.
3. Forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag for å redusere spredning.
4. At forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle- og hekketider skal gjelde alle
dyr som ikke er svartlistet.
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DYREVELFERD
Vår formålsparagraf stadfester ikke bare at vi skal arbeide for et samfunn med solidaritet til
andre mennesker, men også til dyr. Også norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr
så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskning skal ha
mulighet til glede og hvile. De skal ha mest mulig tilgang til utemiljø og bevegelse, samt
utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Dette krever en langt større satsing på
dyrevern i nærings- og landbrukspolitikken. De Grønne vil avvikle pelsdyroppdrettet, fordi
denne formen for kommersielt hold av rovdyr er uforsvarlig uansett nytten for mennesker.
De Grønne mener også det offentlige må støtte bedre opp om mottak og omplassering for
hjemløse eller bortkomne familiedyr. Frivillige organisasjoner gjør i dag en viktig jobb på
området, men de må motta betydelig mer offentlig støtte enn i dag for å dekke behovet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Avvise alle søknader om pelsdyrfarmer i kommunen.
2. Støtte dyrevernsorganisasjoner og lokale dyreklinikker i oppgaven med å ta seg av
hjemløse kjæledyr.

3. Oppfordre hunde- og katteeiere til å ID-merke dyrene sine.
4. Stimulere til kastrering eller sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
5. Motarbeide at kommunal eiendom blir stilt til disposisjon for sirkus med dyr.

GRØNT MARKED
Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Miljøpartiet De Grønne ønsker å
legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i nærmiljøet. Vi ønsker
levende markeder med kortreist mat og lokale tjenester, levedyktig landbruk og havbruk, og
fokus på framtidsrettede løsninger. Kort sagt vil vi at Askøy skal være en foregangskommune
rustet til å møte morgendagens utfordringer, samtidig som en sikrer livskvalitet for
innbyggerne.
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ØKONOMI
Minst to tredeler av kjente fossile energireserver må bli liggende under bakken i følge FNs
klimapanel. Norsk økonomi er svært oljeavhengig, og det er derfor nødvendig med en
kontrollert nedbygging av oljeindustrien. Norge og norske kommuner må også trekke sine
investeringer ut av fossile næringer. Vi må stille miljøkrav ved innkjøp og la miljø vektes
høyt. Gjennom å skape etterspørsel etter for eksempel energieffektive produkt, økologisk mat
og frakt av varer med fornybart drivstoff kan vi sikre at utvalget blir større og at
leverandørene som har satset miljøvennlig kan holde fram med det.

#

Askøy kommune har liten mulighet til å påvirke egne inntekter, og har derfor en økonomi
med lite handlingsrom. Askøy kommune bruker langt under gjennomsnittet på byråkrati,
men ligger også under snittet på bevilgninger til både skole og sosial, helse, eldre, og
rusomsorg. Nasjonale regler for fordeling av skatt gjør at Askøy kommune de siste årene har
hatt lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet pr. innbygger. Endringene i selskapskatten
som er varslet fra 2016 vil trolig også slå negativt ut for Askøy kommune. I en sunn
kommuneøkonomi skal kommunen være rustet til å gi innbyggerne sine så gode tilbud som
mulig. Miljøpartiet De Grønne meiner at Askøy brukar for lite på kommunale tjenester. Det
kan derfor være nødvendig å utgreie inntjeningspotensialet ved innføring av eiendomsskatt.
Eiendomsskatt er den eneste kilden til inntekt som politikerne i Askøy rår over.
Eiendomsskatt kan gjøre Askøy mindre avhengig av statlige rammevilkår, samtidig som en vil
være bedre rustet mot svingninger i avkasting på finansporteføljen.
Miljøpartiet De Grønne vil:
1.

Trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker,
fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet.

2.

Plassere kommunen sine investeringer i grønne fond, fornybar teknologi, og grønt
næringsliv.

3.

At verken kommune eller fylkeskommune skal plassere kapital i spekulativ
finansvirksomhet.

4. At fylket og kommune erklærer seg som “skatteparadisfrie”, og unngår selskap som
plasserer penger i skatteparadis og lurer seg unna skattelegging og innsyn.
5. Avgrense offentlig låneopptak, da dette både stimulerer forbruk og legger større
byrder på framtidige generasjoner.
6. Redusere gjeldsgraden i kommunen.
7. Unngå salg av kommunale eiendommer og selskap.
8. Redusere konkurranseutsettingen og privatiseringen.
9. Opprette en egen stilling for gjenbrukskoordinator i kommunen.
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#

NÆRINGSLIV
MDG vil legge til rette for verdiskaping på Askøy. Gründere må gis de beste
forutsetninger for å starte opp og bedrifter må få utvikle sine eksisterende
virksomheter. Den positive viljen til forandring som finnes i bedriftene, skal
oppmuntres og gå hånd i hånd med en langsiktig og bærekraftig utvikling.
Flere lokale arbeidsplasser bidrar til at behovet for at arbeidspendling blir redusert.
Næringspolitikken må i større grad være rettet mot satsing på grønne arbeidsplasser.
Veien til en positiv, økonomisk utvikling må følge en annen kurs med mer gjenvinning,
lavere utslipp og mindre sløsing av våre samlede ressurser. Bedriftene på Askøy bør
ha en ledende rolle i bruk av fremtidens løsninger innen fornybar energi,
energisparing og øvrig miljøteknologi.

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Ha mål om nye grønne arbeidsplasser og etablering av et miljøvennlig næringsliv.
2. Gjøre det attraktivt for å etablere bedrifter med lokalt eierskap.
3. Motarbeide arbeidslekkasje og pendling ved å legge forholdene for lokale
arbeidsplasser bedre til rette.
4. Kartlegge ubrukte eiendommer som kan brukes til bolig eller næringsvirksomhet.
5. Innføre skatt for bruk og verker, virksomheter som tar “grønne valg” får fradrag.
6. At Mjølkevikvarden skal være et regionalt senter for utviklingsarbeid for marine
næringer.
7. Dreie offentlige innkjøp fra billigste løsninger til løsninger som er best for
framtiden.
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8.

Erstatte ufrivillig deltid i kommunal sektor med tilbud om heltid.

9.

Starte forsøk med sekstimersdag i kommunen.
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GRØNN SAMFERDSEL PÅ ASKØY
Transportsektoren er av de største kildene til klimagassutslipp, forurensning, støy og
naturinngrep. Den samlede trafikken er også et problem for helse og velvære.
God samferdselspolitikk må også være god miljøpolitikk. Den grønne samferdselspolitikken
handler om å redusere transportbehovet, ta i bruk ny teknologi og å legge til rette for et godt
og mangfoldig kollektivtilbud. Miljøpartiet De Grønne vil konsekvent prioritere de
transportmåtene som belaster miljøet minst. For personreiser vil det si å prioritere
vegløsninger med innfartsparkering, som letter overgangen til kollektivtransport, samt legge
til rette for sykkel der det er mest fornuftig. Vi mener det må tilrettelegges for elektrisk
hurtigbåt til Bergen som erstatning for dagens dieselbåt. Vi vil at barnas skoleveier skal være
trygge og ønsker å prioritere å bygge ut gang- og sykkelstier med belysning.
Miljøpartiet De Grønne Askøy vil arbeide for en miljøvennlig infrastruktur.

Miljøpartiet De Grønne vil:

Kollektivtransport
1. Billigere kollektivtransport - både enkeltreiser og periodekort
2. At Askøy blir første kommune med elektrisk hurtigbåt, ved å inngå samarbeid med
Fjellstrand om å være pilot-kommune på sambandet Askøy-Bergen.
3. Innføring av elbuss som shuttlebuss mellom Bergen og Askøy.
4. Økning i antall bussavganger, også kveld og helg, mellom Askøy og Bergen.
5. At ringbuss vurderes som alternativ løsning for å opprettholde flere bussavganger.
6. At det vurderes tilpassede busstørrelser på de enkelte rutene, for lavere
energiforbruk.

Stimulere til bruk av sykkel
1.
2.
3.
4.

At det blir gratis å ta med sykkel på alle busser i vårt distrikt.
Parkeringshus for sykler på hurtigbåtkaien på Kleppestø.
Flere gang- og sykkelstier i kommunen og bygge sykkelstier ved alle veiutvidelser.
Å prioritere trygge skoleveier.

Innfartsparkering
1. Flere innfartsparkeringer på Askøy, for eksempel Ravnanger, Erdal og Juvik.
2. At innfartsparkeringene blir utstyrt med ladestasjoner og betalingsautomat for
koordinert buss/båtbillett, inkludert Kleppestø.
3. Tilrettelegging for elbiler ved å opprette flere ladestasjoner.
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Utslipps- og energireduserende tiltak
1. Vektlegging av miljø i anbudskriteriene for busser, hurtigbåt og kommunale kjøretøy.
2. En målsetting om at alle nye kommunale tjenestebiler (unntatt utrykningskjøretøy).
skal være elektriske eller gå på bærekraftig biodrivstoff.
3. Å tilrettelegge for at bildeling skal være et attraktivt alternativ.
4. Utfasing av veisalting til fordel for andre miljøvennlige alternativ som oppvarmet
sand.
5. Innfasing av grønn strømsparende gatebelysning med LED-lys.
6. Legge til rette for økt bruk av samkjøring, for eksempel ved redusert bomavgift hvis
to eller flere personer kjører i samme privatbil.
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LANDBRUK OG HAVBRUK
Den reelle selvforsyningen i Norge er synkende. Utmark gror igjen, og stat og kommune
går ikke av veien for å legge den beste matjorda under asfalt og betong. Det er stadig
vanskeligere for bøndene å leve av inntektene på gården. Dette har resultert i lavere
sysselsetting i landbruket og nedlegging av småbruk. Miljøpartiet De Grønne mener
at bondeyrket fremdeles viktig og at gjennomsnittsbonden må få vesentlig bedre
vilkår.
I dag tillater styresmaktene stadig vekst i oppdrettsnæringen uten å stille tydelige
miljøkrav. Dette påfører miljøet store skader i form av utslipp i fjorder, vassdrag og
økosystemer, og er en trussel mot sjøørret og villaks.
Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for omlegging til lukkede anlegg som løser problemene
med rømming, lakselus og organiske utslipp. Skal produksjonen i næringen
opprettholdes må også fôrråvarene som blir brukt være bærekraftige. Dyrevelferden i
dagens oppdrettsnæring må derfor også forbedres.
Lokalt landbruk og havbruk må produsere trygg mat med minst mulig belasting på natur,
klima og ressurser. MDG mener vi har et samfunnsansvar for at maten vi spiser er
produsert på en bærekraftig måte.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Fremme økt bruk av økologisk -, og lokalprodusert mat.
2. Fremme støtteordninger for økologisk landbruk.
3. Fremme støtte til nisjebutikker, samvirkelag, andelslandbruk, gardsutsalg og

matnettverk.
4. Arbeide for å redusere mellomledd mellom bonde og forbruker.
5. Satse på bedre markedsføring og merking av lokale matprodukter.
6. Satse i større grad på økologisk produksjon.
7. Verne mest mulig jordbruksareal, og tilrettelegge for bærekraftig bruk.
8. Arbeide for å opprettholde utmarksbeite, slåtte-enger og kulturlandskap.
9. Arbeide for skole- og parsellhager.
10. Tilrettelegge for utvikling av ny, miljøvennlig matproduksjon i nære sjøområder.
11. Jobbe for overgang til lukkede oppdrettsanlegg og strengere krav til
oppdrettsnæringen.
12. Sikre bedre dyrevelferd for oppdrettsfisk ved å innføre lavere grenser for antall
fisk per merd.
13. Opprettholde LNF-områdene.
14. Arbeide for at Askøy får status som Fairtrade kommune og blir medlem av
Initiativ for etisk handel.
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OPPVEKST OG SKOLE
Barn representerer fremtiden. En god og trygg barndom for alle er et hovedmål for MDG.
Barns behov for trygghet og kjærlighet uten overgrep og forsømmelser må ha høyeste
prioritert.
Den gode skolen og barnehagen er basert på en anerkjennelse av barnet som selvstendig
individ. Barna skal stimuleres til samfunnskritisk tenking med vekt på praktiske
ferdigheter og erfaringer.
Barna skal oppleve og tilegne seg medmenneskelighet, toleranse, empati og ikkevold.
Arbeidet i skole og barnehage bør i større grad baseres på tillit til pedagogenes
fagkunnskaper og mindre på målstyring og byråkratiske ordninger.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Sikre godt samarbeid mellom helsestasjon, lege, psykolog og PP-tjenesten, og
arbeide for betraktelig raskere saksgang i PPT.

2. Ha barnehager og skoler der folk bor, så barna får kortest mulig vei.
3. At skolen skal ha økt fokus på variasjon i undervisning, mer fokus på praktiske fag
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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og mer fysisk aktivitet, arbeide for økt satsing på friluftsliv og kroppsøving i
skolen.
Øke bruken av nærmiljøet i undervisningen, for å skape bånd mellom
generasjonene og fremme lokalkunnskapen.
Øke bevilgningene til skolen, slik at Askøyskolene kan oppfylle alle
kompetansemålene i læreplanen, herunder pålagt svømmeopplæring på 1.-10.
trinn.
Øke lærertettheten.
Ivareta både de sterke og svake elevene.
Sikre at kommunen har tiltak for å fange opp -, og hjelpe barn med foreldre som
sliter med psykiske problemer.
Ansette en ungdomsarbeider som kan jobbe opp mot de ulike bygdene for å
iverksette lokalt forankret aktivitet til ungdom der de bor.
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HELSE OG OMSORG
Miljøpartiet De Grønne vil satse på forebygging og styrking av pleie- og
omsorgstjenestene i kommunen.
God fysisk og psykisk form er viktig både for unge og gamle. Vi vil legge til rette for daglig
mosjon som spaserturer, sykling og kontakt med naturen. En grønn politikk vil
redusere helseskader fra forurensning og fremme bruk av sunn mat.
Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern slik at alle med psykiske sykdommer får
tilfredsstillende behandling og oppfølging. Dette gjelder også om tilstanden kommer
av et rusproblem.
Forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer må prioriteres høyere og disse
pasientene må ikke bli stigmatisert. Fokus på ettervern.
Vi vil legge til rette for at personer med redusert arbeidsevne kan få tilpasset,
meningsfullt arbeid.
Omsorg for eldre må kunne drives både av offentlige og private aktører, eventuelt i
fellesskap.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Sikre permanent plass på sykehjem for syke og eldre når dette er til deres beste.
2. At alle som er friske nok, kan få bo hjemme så lenge de ønsker det, og tilbys

hjemmetjenester etter behov.
3. Satse på omsorgsteknologi for å bedre livskvaliteten til eldre og syke som bor
hjemme.
4. Satse på hverdagsrehabilitering, der eldre får opptrening i eget hjem, i samarbeid
med hjemmebaserte tjenester.
5. Utvide dagsentertilbud til å gjelde ettermiddag og helg.
6. Tilrettelegge for større kapasitet til korttidsopphold.
7. Tilby bedre støtte og avlastning til pårørende.
8. Tilrettelegge møteplasser for sosial aktivitet, fysisk trening og naturopplevelser for
seniorer.
9. Vektlegge forebyggende helsearbeid ved å styrke barneverntjenestene og
helsesøstertjenester.
10. Tilby sunnere, bedre og mer varierte måltider på de offentlige helse- og
omsorgsinstitusjonene, også for allergikere og vegetarianere.
11. Arbeide for å redusere kasting av mat, og heller fordele overskuddsmatvarer
mellom fattige.
12. Styrke psykiatrien slik at de kan gi et helhetlig tilbud også i eget hjem.
13. Øke antall korttidsplasser og sengeplasser og legge til rette for korttidsopphold for
rehabilitering.
14. Legge til rette for mer bruk av sang og musikk og kontakt med dyr i
eldreomsorgen.
15. Vurdere å prøve en "helsebror" - flere mannlige helsesøstre.
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IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTUR
Miljøpartiet De Grønne mener at naturen har sin egenverdi og at dette er viktig for
menneskers livskvalitet og trivsel.
Friluftsliv er positivt både for fysisk- og psykisk helse og er en billig og viktig form for
fysisk aktivitet.
Tilgjengelige og godt opparbeidede turstier sikrer at mange kan ta naturen i bruk.
MDG vil støtte tiltak som tilrettelegger og stimulerer til et aktivt friluftsliv, særlig tiltak
for barn.
Askøy har unike friluftsmuligheter og vi har et stort ansvar for å forvalte dem på en god
måte.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Tilrettelegge for bevaring og større satsing på turstier og friluftsområder.
2. Arbeide for et bredere idrettstilbud i kommunen. Dette er viktig for at alle skal kunne
finne en form for mosjon som passer.

3. Styrke biblioteket - utvide åpningstider og øke bemanning.
4. Ambulerende Kulturkontakt.
5. Vi vil opprette enda en filial av Ungflimmer nord på Askøy, da reisetid begrenser

veldig i dag
6. Øke støtte til Kulturskolen.
7. Legge bedre til rette for at barn og unge kan ha andre aktivitetstilbud på fritiden enn
sport, som for eksempel musikk og kunst.
8. Utbedre parkeringsmuligheter i forbindelse med turområder.
9. Øke støtten til frivillige organisasjoner.
10. Støtte lokale festivaler.
11. Opprette friluftsområder der hundeeiere kan ha mulighet for å la hundene løpe løst.
12. Gjeninnføre kommunalt tilskudd til “Den kulturelle skolesekken”.
13. Øke de kulturelle tilskuddene slik at de samsvarer med befolkningsveksten.
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INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG
TEKNOLOGI
Miljøpartiet De Grønne vil at Askøy skal være en foregangskommune på digital teknologi.
Vi kan minske vårt økologiske fotavtrykk ved å erstatte reise, og forbruk av papir, med
nye digitale teknologier. MDG Askøy støtter bruk av fri programvare som kan
benyttes til å dekke både kommunens og skolenes behov. Frigitte midler
(programvarelisenser etc.) kan benyttes til å betale for bedre IKT-utstyr og -tjenester.

Miljøpartiet De Grønne vil:
1. Ta i bruk fri og åpen programvare i kommunen og skolene så langt det er mulig
(for eksempel Gnu og Linux, og andre åpne, frie lisenser).
2. Ta i bruk åpne standarder for offentlige dokumenter og datafiler.
3. Satse på digitale møter og videokonferanser for å redusere behovet for pendling.
4. Arbeide for å få fullført fibernettverk i hele kommunen.
5. Arbeide for at mest mulig skriftlig kommunikasjon mellom kommunen og
innbyggerne skal gå elektronisk.
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LOKALDEMOKRATI
Kommunen er først og fremst til for innbyggerne. Kommunens tjenester må derfor være
lett tilgjengelige.
Kommunikasjonen må være åpen og tydelig. Vi vil ha en gjennomsiktig politisk arena for
å sikre at lokaldemokratiet blir tilfredsstillende ivaretatt.
Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Øke innbyggernes innflytelse gjennom større åpenhet i politiske prosesser.
2. At kommunale brev og plandokumenter skal skrives i et kortfattet og klart språk.
3. Motarbeide korrupsjon ved at kommunen blir medlem av Transparency
International.

4. Tilby «Demokratikurs» for ungdom og andre som ønsker å engasjere seg i
politikken.

5. Tilby internett-strømming fra kommunestyremøtene.
6. At Askøys innbyggere skal ha innsyn i det politiske arbeidet.
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