
  MILJØ- OG KLIMATILTAK
Klimaendringer, tap av artsmangfold og økende 
plastforurensning er kriser vi må ta på alvor. Vi 
må endre måten vi lever og tenker på.

Forbruket vårt er vanvittig. Dersom alle hadde 
hatt det samme forbruket som i Norge, ville vi 
trengt 3,4 jordkloder.

MDG Storfjord vil:
- få slutt på kloakkutslipp rett i fjorden

- forebygge all plastforurensning og følge 

opp vedtaket om en plastfri kommune

- få på plass en kommunal klima- og 

miljøplan, med klimaregnskap og 

konkrete tiltak

- prioritere vedlikehold av bygninger og 

veier fremfor nyinvesteringer

- ha en avfallshåndtering som utnytter 

resurssene og ikke forurenser

- følge opp kildesortering på alle 

kommunale institusjoner

- utvikle insektvennlige grøntområder i 

hele kommunen

- kun ha lukkede oppdrettsanlegg

- jobbe for flere tilgjengelige ladestasjoner 

for elbiler

  MANGFOLD STYRKER   BOLYST
Miljøpartiet De Grønne Storfjord  ønsker en åpen og 
demokratisk kommune, hvor innbyggere sees, høres 
og sikres bred medvirkning. Vi vil ivareta alle, uansett 
helsebakgrunn, og uansett språklig, kulturell, politisk, 
seksuell, etnisk og religiøs tilhørighet. 

Vi tar Storfjord kommunes motto Mangfold styrker på 
største alvor.

MDG Storfjord vil:
- at Storfjord kommune skal ha en bevisst og 

aktiv rolle i å forebygge hat, hatprat og 

diskriminering

- at alle innbyggere skal anerkjennes og møtes 

med respekt og verdighet

- ha et flaggreglement som anerkjenner 

Pride-flagget

- ha kjønnsnøytrale toaletter på alle 

kommunale institusjoner

- styrke barns rett til å få bruke sitt morsmål i 

barnehage og skole

- styrke biblioteket som en inkluderende og 

flerspråklig møteplass

- ha mer samisk og kvensk språk i det 

offentlige rom

- at kommunen skal være en pådriver for at 

våre elever kan få et godt samisk, kvensk og 

finsktilbud også på videregående skoler

- lytte til og involvere ungdommen og styrke 

ungdomsrådet

- ivareta informasjonsflyten til den delen av 

befolkningen som ikke bruker internett

Vi mener at kommunens bolyst-satsing skal være 
tuftet på innbyggernes trygghet, trivsel og 
livskvalitet. For å skape bolyst må vi blant annet 
styrke kulturtilbudet vårt. Kultur- og fritidstilbudet 
til barn og unge må vies spesiell oppmerksomhet.

For å sikre tilflytting og unngå fraflytting, så må 
den prekære boligmangelen i kommunen løses.

MDG Storfjord vil:
- prioritere arbeidet med å klargjøre flere 

boligtomter

- videreføre tilskuddsordningen for 

boligbygging

- tilrettelegge for de praktisk-estetiske 

fagene i skolene via et investeringsløft

- finne finansiering for en god 

skolematordning

- sikre elevenes mulighet til leirskoler og 

ekskursjoner via øremerkede midler

- styrke ungdomsklubbene og tilrettelegge 

for et mer variert klubbtilbud og et 

skysstilbud mellom klubbene

- sikre og styrke kulturskolen og UKM

- styrke folkehelse- og fysaktilbudet i 

kommunen med en tydelig budsjettøkning

- tilrettelegge for økt samhandling mellom 

idrettslagene i kommunen

- sikre de eksisterende møteplassene for 

eldre
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