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HVORFOR DE GRØNNE NÅ?
Siden tidlig 2000-tall har funn av LNG og anlegget på Melkøya ført
til store endringer i Hammerfest. Mange av disse har vært positive
for byen, kommunen har kunnet investere i ny infrastruktur, og det
har ført til befolkningsvekst. Samtidig må vi ikke glemme økningen i
klimagassutslipp dette har ført til. Når man går inn for slike prosjekter, har man også et særlig ansvar for å legge til rette for fremtidsrettede næringer og miljøtiltak. Dette ansvaret synes ikke vi i MDG at
regionens politikere har tatt på alvor. Det så vi nok et eksempel på i
Kvalsund, hvor gruvedrift tas imot med åpne armer på tross av planer om å dumpe gruveavfall i en nasjonal laksefjord.
Hammerfest MDG vil jobbe for innovasjon og helhetlig tenking i omstillingsfasen fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet og jobbe for
et variert, bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv.
MDG ble i Hammerfest etablert i 2015. Siden den gang har mye hendt. Tidenes tørkesommer i fjor rammet store deler av Norge hardt,
selv om vi her i nord ble spart, og ble en vekker for mange:
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Klimaforandringene gir allerede store konsekvenser. Rapporten fra
FNs klimapanel i fjor viste tydelig hvor store grep som er nødvendige for å nå 1,5 eller til og med 2-graders-målet, og nylig publiserte FNs naturpanel rapporten som estimerer at 1 million arter er
truet som følge av menneskelig aktivitet. Disse alvorlige funnene må
sette et tydeligere preg også i lokalpolitikken, mener vi. Hammerfest
Kommune må erklære klimakrise og klima/miljø-påvirkning må hensyntas i alle politiske avgjørelser.
Hammerfest MDG vil ha hovedfokus på følgende 5 områder denne
perioden:
LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET
SAMFERDSEL
GRØNNE JOBBER
NATUR OG MILJØ
HELSE OG OPPVEKST
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L I V S K V A L I T E T
I
L O K A L S A M F U N N E T
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 Hammerfest tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal føle seg velkommen i Hammerfest.
Frivillig arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling til enkeltmennesker og lokalsamfunn. Felles
for de fleste lag og foreninger her i kommunen er at de ikke har noe
fast tilholdssted. Hammerfest MDG tror at et Frivillighetens Hus hvor
foreningene kan samles, ha medlemsmøter, foredragskvelder og lagre utstyr (m.m) vil gjøre det enklere og triveligere å drive forening,
og ikke minst styrke fellesskapet og bidra til å skape glede og bolyst.
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Miljøpartiet De Grønne vil:
• Etablere et “Frivillighetens Hus”, som skal kunne huse frivillige lag og foreninger i
kommunen. Vi ser eksempelvis for oss at det gamle Baksalen skole-bygget kan benyttes til dette formålet,eller andre kommunale bygg som står ubrukt.
• Arbeide for at Hammerfests innbyggere skal ha tilgang til et lokalt svømmebasseng enten ved å raskt rehabilitere Isbjørnhallen eller utrede andre alternativer. Et
godt svømmetilbud anses som svært viktig for folkehelsen.
• Fremme mer lokal matauk og støtte opplæring i dyrking, høsting og konservering
i samarbeid med bærere av tradisjonell kunnskap. Etablere grønnsakshager o.l. til
bruk for privatpersoner, skoleklasser, barnehager osv.
• Tilrettelegge by og omegn bedre for mennesker med funksjonshemminger, utviklingshemminger, psykiske lidelser og kroniske sykdommer.
• Bevare og vedlikeholde de eksisterende “grønne lungene” og “naturstiene” som
finnes (for eksempel parken ved Mollafjæra, Nissenskogen, Gammahuken ved Mellomvannet, Jansskogvannet, Rumpetrollvannet osv).
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S A M F E R D S E L
Omlag en femtedel av Norges totale klimagassutslipp kommer
fra trafikksektoren, men dagens samferdselspolitikk er preget av å
nesten utelukkende legge til rette for privatbilisme. 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. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i
frisk luft og kollektivtransport skal være et lett tilgjengelig og naturlig
alternativ å velge fremfor bilen. Samtidig som vi ønsker å legge bedre til rette for kollektivtransport og myke trafikanter, glemmer vi ikke
hvor vi bor, tiltakene må naturligvis være tilpasset Finnmarksforhold.
En del av bilturene som daglig foretas her i området må regnes som
nødvendige, men vi mener bestemt at vi med tilrettelegging for
andre reisemåter vil kunne redusere behovet for biltransport i betydelig grad.
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Miljøpartiet De Grønne vil:
• Arbeide for utvidet bilfritt område i sentrum, med strandpromenaden og torget i
hjertet.
• Føre en samferdselspolitikk som i større grad prioriterer myke trafikanter, blant
annet ved å arbeide for nye gang- og sykkelstier.
• Gjøre det enkelt og tilgjengelig å reise kollektivt, slik at offentlig transport blir et
attraktivt og reelt alternativ til bil.
• Innføre kommunal støtte til periodekort på buss og båt. Vi mener dagens priser
bør reduseres med minst 50% for å oppfordre flest mulige til å bruke buss og la bilen
stå hjemme når mulig.
• Gjøre det til et realistisk alternativ for hammerfestinger å velge el-bil, blant annet
ved å etablere hurtigladere.
• Se på alternativer for nåværende plan for bypakken med det som målsetning å raskere få tungtrafikken ut av sentrum.
• Ikke prinsipielt motsette oss bompengefinansiering av bypakken.
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G R Ø N N E

J O B B E R

Miljøpartiet De Grønne vil ha et levende Hammerfest og Kvalsund,
og det inn i uoverskuelig fremtid. Da mener vi det er riktig å satse på
bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling og være en pådriver
for det grønne skiftet. Vi kan ikke vente på avviklingen av oljenæringen før vi gjør noe. MDG vil satse på grønn næring bl.a. ved å etablere et “Grønt Fond” med midler til å støtte bedrifter med en grønn
profil. Vi ønsker også å legge til rette for at Hammerfest og Kvalsund
skal være en kommune som ivaretar primærnæringene og gir gode
forutsetninger for fiskeri og annet bærekraftig havbruk.
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Miljøpartiet De Grønne vil:
• Jobbe for elektrifisering av Melkøya.
• Etablere et “Grønt Fond”.
• Ha økt fokus på kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og samlingssteder, med skoler som prioritert satsingsområde. Vurdere kompostering som
mulighet for utvalgte institusjoner, gjerne med prøveordning.
• etablere insentiver for å redusere matsvinn i kommunen og i private bedrifter.
• tilby gode finansierings/tilskuddsordninger til kvotekjøp. Kvoteprisene har økt
kraftig de siste årene, og hvis fiskere i Hammerfest og Kvalsund skal ha mulighet til
å være med i kampen om kvotene, må kommunen ha en offensiv politikk på dette
området.
• legge til rette for at Hammerfest og Kvalsund årlig tar del i ungdomsfiskeordningen.
• Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker.
• At det i all regulerings -og arealplanlegging finnes et langsiktig perspektiv med
fokus på fremtidig bruk og løsninger ved utbygging.
• Jobbe for at kommunale bygg skal energieffektiviseres. Vi vil legge vekt på idéer
og løsninger fra lokalt næringsliv og oppmuntre til innovasjon hos lokale foretak.
• Jobbe for at fremtidige kommunale bygninger skal være energipositive og fremtidsrettede.
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N A T U R

OG

M I L J Ø

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 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.
Et kronargument for gruvedrift er at metallene er nødvendige for det
grønne skiftet: “kobber trengs for produksjon av el-biler”. Imidlertid
kommer det stadig tall på hvor mye metall som allerede er i omløp,
men ikke i aktivt bruk. Hammerfest MDG vil slå et slag for sterkere
satsning på gjenvinning og gjenbruk i kommunen. Vi tror det finnes
stor vilje blant folk til å sortere og gjenvinne, men at resultatene kan
blomstre hvis det gjøres enklere og mer attraktivt enn i dag.
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Miljøpartiet De Grønne vil:
• Kreve at Hammerfest erklærer klimakrise.
• Fortsette å være aktiv motstander av gruvedrift med deponi i Repparfjord og jobbe mot
dette på alle mulige arenaer.
• Jobbe for lukkede oppdrettsanlegg.
• Ikke ofre urørt natur for å bygge ut vindkraft. Eventuell utbygging av vindkraft bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep. Utbygging skal heller ikke skje i reinens ferdselsområder.
• Jobbe for realisering av prosjektet “Ren havn”.
• La våre små “byskoger” (Nissenskogen og Jansvannsskogen) få være skoger hvor trær og
planter kan vokse fritt. Eksisterende stier og infrastruktur beholdes, men nytt blir ikke laget.
Lage små felter med fuglekasser og insektshoteller i disse skogene, som er til gode både
for oss mennesker og for artsmangfoldet i disse områdene.
• Etablere gode miljø/gjenbruksstasjoner som gjør det enkelt og attraktivt med gjenbruk
og som utvider gjenbruksmulighetene og bidrar til mindre avfall fra husholdningene og
sikre jevnlig ettersyn med disse.
• Sørge for at det lages en kommunedelplan for naturmangfold. Det vil gi administrasjonen god oversikt over viktige områder i kommunen og hvor det ikke bør bygges ut.
• Ta vare på myr og våtmarksområder, som i tillegg til sitt artsmangfold også er lager for
store mengder klimagasser. Nekte oppdyrking og/eller bebyggelse på disse.
• 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.
• Innføre kommunalt engangstilskudd til tøybleiebruk.
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H E L S E OG O P P V E K S T
Forebyggende helsearbeid sees som utrolig viktig for å bedre livskvaliteten og helsetilstanden i befolkningen og det er et område hvor
Hammerfest MDG vil ha stort fokus. Det vil vi gjøre ved å jobbe for
sosial utjevning, bedre oppvekstvilkår og øke aktivitetsnivået i befolkningen. Vi vil ha lavterskel aktivitetstilbud for barn i barnehage
og skole, og for folk i og utenfor arbeidslivet. Vi ønsker at Hammerfestskolen skal ta steg framover, både med tanke på fysiske forhold
og digital infrastruktur. Fremtidens Hammerfest vil tjene på investeringer i skolen i dag.

Miljøpartiet De Grønne vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ha trening inn i arbeidstiden.
Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder.
Styrke Frisklivssentralen.
Støtte opp om eksisterende sykehusstruktur i Finnmark.
Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. Øke tilstedeværelsen for skolehelsetjenesten.
Styrke og videreføre inkluderingsfond for barn og unge, og sørge for at tilbudet gjøres
allment kjent.
Sikre god tilgang på uteområder og alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke
disse i undervisningen.
Fokusere både på rekruttering av nye kvalifiserte lærere, men også å beholde de mange
kompetente pedagogene Hammerfest allerede har.
Styrke samisk språkopplæring i skolen, både for elever med samisk tilknytning, men også
som fordypningsfag for andre interesserte.
Sørge for at mat og helse-fag på skolen har større vekt på vegetariske og veganske
oppskrifter, for å vise unge at det finnes gode og sunne alternativer til kjøttmåltid.
At barn og ansatte i barnehagen skal få kunnskap om og mulighet til å lage og servere mer
miljøvennlig og bærekraftig mat.
Gi syke og omsorgstrengende og deres familier en tydelig stemme i den kommunale
helse- og omsorgspolitikken.
Stimulere kontakten mellom generasjoner ved å skape møteplasser som er tilgjengelig
for alle, og støtte opp om prosjekter hvor unge og eldre kan overføre kunnskap, som digitalisering.
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F O R
ET
G R Ø N T
H A M M E R F E S T
S T Å R
Førstekandidat Siren Åse: Ho flyttet
til Hammerfest i 2015, og bor på Molla
sammen med samboer og fire barn. Hun
er utdannet ved Universitet i Tromsø,
og har jobbet som lærer både på videregående skole og i grunnskolen. Siren
meldte seg inn i MDG i 2015 fordi hun
mener at klimaspørsmålet er vår tids aller viktigste sak, og MDG er det partiet
som tydeligst fronter miljøsaken. Siren
vil bidra til at politikken i Hammerfest
og Kvalsund blir mer framtidsretta enn
det den er i dag. Hun mener vi må begynne å tenke på hva vi skal gjøre etter at
Melkøya-eventyret er over NÅ, og ikke
en gang i framtida. Ved å satse på saker
som styrker fellesskapet i byen, legger
til rette for grønne gründere og tar vare
på den vakre og særegne naturen vi har
overalt rundt oss, skal Hammerfest MDG
være en klar og tydelig stemme for en
politikk som gjør Hammerfest til en fin
by å bo i, både nå og i framtida.
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Andrekandidat Marius Johansen: Han arbeider som lærer
på Breilia skole, og har i tillegg engasjert seg i fagforeningsarbeid over de siste årene. Han har kalt Hammerfest for hjem
siden 2012, og ønsker å bidra til å bygge framtidens Hammerfest. Marius sin visjon for Hammerfest er som en grønn,
bærekraftig og innovativ kommune, hvor natur og miljø ikke
ofres på bekostning av økonomiske hensyn. Han mener at
klimakrisen planeten vår trues av er den største utfordringen
som må løses i nær fremtid, og ønsker å være en stemme for
grønn politikk i kommunestyret for å sørge for at vi også lokalt
setter klima og miljø på agendaen.
Tredjekandidat Linn Tjønsø: Hun kom til Hammerfest i 2010
og bor med samboer og to (snart tre) barn et steinkast fra
sentrum i et gjenreisningshus som nettopp nå er i ferd med å
ombygges til et miljøvennl0ig økohus. Hun jobber som lege
på sykehuset og har også vært involvert i fagforeningsarbeid.
Hun ble engasjert i politikk som følge av engasjement for klimaspørsmål og ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Hun har også blitt en skikkelig lokalpatriot gjennom tiden
hun har bodd her og har mange tanker om hvordan hun ønsker
at Hammerfest og omegn skal forbli et godt sted å bo og utvikles videre til det beste for sine innbyggere i årene fremover.
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KONTAKT lokalt:
Hammerfest@MDG.no
Facebook: Miljøpartiet De Grønne Hammerfest
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