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 område, 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.

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.
Miljøpartiet De Grønne vil:
1. Arbeide jobbe for at Askøy vedtar en egen en 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.

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. 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 å etablere bedrifter med lokalt eierskap.
3. Motarbeide arbeidslekkasje og pendling ved å legge forholdene
bedre til rette for lokale arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne Askøy vil arbeide for en miljøvennlig
infrastruktur.
Miljøpartiet De Grønne vil:
1.

Billigere kollektivtransport - både enkeltreiser og periodekort.

2. At Askøy blir første kommune med elektrisk hurtigbåt, ved å
inngå samarbeid med f.eks. Fjellstrand om å være pilotkommune på sambandet Askøy-Bergen.
3. Innføring av elbuss som ekspressbuss mellom Bergen og Askøy.
4. Vektlegging av miljø i anbudskriteriene for busser, hurtigbåt og
kommunale kjøretøy.
5. Å prioritere trygge skoleveier.

Lokalt landbruk og havbruk må produsere trygg mat med minst
mulig belasting på natur, klima og ressurser. MDG hevder 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. Verne mest mulig jordbruksareal og tilrettelegge for
bærekraftig bruk.

Miljøpartiet De Grønne vil satse på forebygging og styrking av pleieog omsorgstjenestene. En grønn politikk vil redusere helseskader
fra forurensning og fremme bruk av sunn mat.

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.

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, mer fysisk aktivitet og arbeide for økt
satsing på friluftsliv og kroppsøving i skolen.

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.
Miljøpartiet De Grønne vil:
1. Ha strenge retningslinjer for å unngå spredning av

miljøgifter, fremmende arter eller sykdomsskapende
organismer til vann og natur.

2. Sikre vern av områder med truede arter.
3. Forby planting av sitkagran og andre fremmende treslag, for
å redusere spredning.

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.
3. Styrke biblioteket - utvide åpningstider og øke bemanningen.
4. Ambulerende Kulturkontakt.
5. Vi vil opprette enda en filial av Ungflimmer nord på Askøy, da
reisetid er en begrensning i dag.

Miljøpartiet De Grønne vil at Askøy skal være en
foregangskommune på digital teknologi.
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.

Kommunen er først og fremst til for innbyggerne og derfor må
kommunens tjenester være lett tilgjengelige.
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. Tilby «Demokratikurs» for ungdom og andre som ønsker å
engasjere seg i politikken.

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

Miljøpartiet De Grønne meiner at Askøy bruker for lite på
kommunale tjenester. Det kan derfor være nødvendig å utgreie
inntjeningspotensialet ved innføring av eiendomsskatt.
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.

Jeg er spesielt opptatt av sunn mat og miljøvennlige
arbeidsplasser, og vil legge til rette for etablering av flere
lokale arbeidsplasser, stimulere til å produsere og spise
sunn og god sjømat og gjøre det lettere å leve økologisk.

Spør deg selv: Hva slags arv vil du gi dine barn? Jeg tror
det er viktig å fokusere på overgang til fornybar energi,
miljøvennlig matproduksjon og – transport. Vi trenger et
Grønt Skifte. Nå.

Det er viktig å være en pådriver slik at fremtidig utvikling
av Askøy blir sett opp mot hensyn til natur, miljø og et
bærekraftig samfunn. Vi må tenke globalt og handle
lokalt.

Jeg er opptatt av miljøfokus på transport og samferdsel,
bedre sykkelveier og grønn næringsutvikling på Askøy. Jeg
ønsker å øke bevisstgjøringen om at hvert valg vi gjør i
dag påvirker våre etterkommeres hverdag.
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