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HVORFOR DE GRØNNE NÅ? 

 

Nå stiller Miljøpartiet De Grønne for første gang til valg i Nordkapp kommune.  

Vi stiller til valg fordi vi er glad i Nordkappsamfunnet og ønsker å bidra til at 

Nordkapp blir en enda bedre kommune for både mennesker og miljø. 

 

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. 

Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på 

spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å 

kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på 

mennesker og miljø. 

 

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi 

vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og 

familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt 

kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. 

Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives 

på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss. 

 

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å 

støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi 

vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor 

De Grønne er med å bestemme. 

 

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. 
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1. LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET 
 

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. 

Ved å styrke kommunens levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for 

medvirkning, gjør vi Nordkapp tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal 

føle seg velkommen i Nordkapp. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og 

sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge. Frivillig 

arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling til 

enkeltmennesker og lokalsamfunn. 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

● Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst. 

● Sikre tilgjengelige lokaler for organisert frivillig aktivitet. 

● Styrke kommunens politiske og økonomiske handlingsrom. 

● Påby tydelig merking av retusjering av mennesker i reklame i det offentlige 

rom. 

 

 

2. SAMFERDSEL 
 

Omlag en femtedel av Norges totale klimagassutslipp kommer fra trafikksektoren, 

men dagens samferdselspolitikk er preget av å kun legge til rette for privatbilisme. 

Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Miljøpartiet De 

Grønne vil i større grad prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende, 

slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å håndtere reisende på. 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

● Føre en samferdselspolitikk som også prioriterer myke trafikanter og 

kollektivtrafikk. 

● Busser til Nordkapplatået må over på elektrisitet eller LNG 

● Ha en kraftig utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir et 

attraktivt og reelt alternativ til bil. 

● Prioritere Handicap-parkeringsplasser, for å sikre tilgjengelighet for dem som 

er avhengige av bil. 

● Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge 

store nye veianlegg.  

● Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.  

 

 

3. GRØNNE JOBBER 
 

Miljøpartiet De Grønne lover å støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye 

grønne arbeidsplasser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver 

utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor begge skal være 

pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.  

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 
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● At Nordkapp skal bli en foregangskommune for smarte og grønne 

innkjøpsordninger. 

● Legge til rette for vekst og utvikling i den lokale fiskeflåten 

● Arbeide for å få oppdrettsvirksomheten over i bærekraftige former. 

● Begrense masseturismen, og heller satse på eksklusivitet 

● Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av 

dagens bildeleringer og biblioteker.  

● Støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget 

hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. 

● Innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og 

næringsbygg, med skoler som prioritert satsingsområde. 

 

4. NATUR OG MILJØ 
 

Bevaring av naturen er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske 

mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor føre en politikk som ikke bare 

beskytter dagens naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier 

og økosystemer som har blitt ødelagt. Vi vil skape et Norge som kjemper mot 

klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem 

som kommer etter oss. Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi 

kan gjøre samfunnet robust mot kraftigere og hyppigere nedbør. 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

● Innføre indikatorer og bærekraftmål med vekt på klima, natur og livskvalitet i 

forbindelse med kommunebudsjettet og innføre en årlig behandling i 

kommunestyret om status og nye tiltak for å nå målene. 

● Sikre [natur]grensa. 

● Skogbruket må drives mer skånsomt og langt større områder bør vernes mot 

inngrep. 

● Utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder 

å gi bort og få brukbare ting, og gjøre tjenesten bedre kjent og mer brukt. 

● Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder 

som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase 

ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og 

idretten. 

● Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og 

plastprodukter. 

 

 

5. HELSE OG OPPVEKST 
 

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til 

venner og familie. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med 

livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. 

Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil legge til 

rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i 

naturen. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og 
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behandling av høy kvalitet. Politikk for helse, oppvekst og gode lokalsamfunn 

berører også barnehagepolitikken. Barnehagen skal være med på å legge grunnlaget 

for et godt liv og livslang læring.  

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

● Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og 

grøntområder. 

● Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. 

● Tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser. 

● Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig 

velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. 

● Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, 

natur- og kulturopplevelser. 
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