LOKALT VALGPROGRAM
SENJA 2019-2023

Tenk nytt – stem grønt!
Miljøpartiet De Grønne er et nytt parti i Senja og har ambisjoner om å få plass i
kommunestyret. Vi vil være med og forme Senja til å bli en klima- og miljøbevisst
kommune, som setter naturmangfoldsloven høyt. Vi vil jobbe for at bygdene våre fortsatt
skal være livskraftige og gode steder å bo. Utviklingen av byen Finnsnes må ha en
langsiktig grønn profil med fokus på livskvalitet og bærekraft.
Hovedbudskapet vårt
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 Miljøpartiet De Grønne 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.
For å lese mer om vår politikk, se vårt nasjonale prinsipprogram og arbeidsprogram:
https://mdg.no/wp-content/uploads/2017/08/MDG_Prinsipprogram_web.pdf
https://mdg.no/wp-content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf
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LIVSKVALITET OG HELSE

Miljøpartiet de Grønne vil bedre livskvaliteten gjennom å skape meningsfulle hverdager
der vi har tid til utfoldelse og samhandling. En god folkehelse bygger på gode
forebyggende strategier gjennom helhetlige og nære helsetilbud som skal forebygge,
men også lindre og behandle for dem som har behov. Alle har rett til å leve i miljø som
fremmer sunne liv.
Miljøpartiet de Grønne vil jobbe for tiltak som:
•

reduserer forskjeller og utenforskap i samfunnet, for å gi alle et verdig liv

•

forebygger livsstilssykdommer og styrker folkehelsearbeidet

•

opprettholder et desentralisert helsetilbud, med særlig vekt på god
akuttberedskap, der psykisk og fysisk helse likestilles

•

skaper generasjonsoverskridende møteplasser i hele kommunen

•

sikrer at eldre får god pleie og omsorg for å kunne bo lengst mulig hjemme, kan
ha kontakt med naturen og delta aktivt i samfunnslivet

•

opprettholder et desentralisert helsetilbud, med særlig vekt på god
akuttberedskap, der psykisk og fysisk helse likestilles

•

legger til rette for at til at alle i Senja kommune skal ha lavterskel turmuligheter i
nærmiljøet

Vi vil også:
•

oppfordre til å styrke tilbudet av økologisk, kortreist og plantebasert mat ved
offentlige institusjoner, virksomheter og kantiner

•

jobbe for å få på plass en veteranplan1 for Senja kommune

•

oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i samarbeid med
partene i arbeidslivet

Landets kommuner er oppfordret til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra
internasjonale operasjoner er tilpasset tjenestetilbud. Det er nødvendig med oppfølgingsplaner på flere
forvaltingsnivåer som ivaretar veteranene og deres familier.
1
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BARN OG UNGE
Miljøpartiet de Grønne vil ha en skole som fremmer mestring og læringsglede. Ett av
skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige
mennesker.
Vi vil sørge for at skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta
mangfoldet av elever. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med
livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning.
Barnehagen skal være med på å legge grunnlaget for et godt liv og livslang læring.

Miljøpartiet de Grønne vil
•

utvikle lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og
fritidsaktiviteter

•

gjennom statlig finansiering, tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i
grunnskolen og i barnehagene.

•

oppfordre alle skolene til å delta i den naturlige skolesekken, som er en sentral del
av den nasjonale satsinga som skal stimulere til bærekraftig utvikling

•

sørge for en god helsesøstertjeneste, psykologtjeneste og sosiallærertjeneste i
hele kommunen.

•

sørge for en god rådgivningstjeneste i ungdomsskolen og slik bidra til en lettere
overgang fra ungdomsskole til videregående

•

ha leksefri skole fra 1. - 4. trinn

•

gi rom for praktiske arbeidsmåter i alle fag og sikre god tilgang på uteområder og
alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke disse i undervisningen

•

at skolene i Senja skal ha et reflektert forhold til hvilke typer læringsmateriell de
bruker og ikke ukritisk bruker læringsmateriell der næringsinteresser preger
innholdet
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•

sette igang en forsøksordning med skolehager ved en eller flere av (barne)skolene
på Senja

•

styrke arbeidet med barne- og ungdomsråd

•

legge til rette for og støtte opp om ungdomsklubber og andre sosiale
aktivitetstilbud for unge.

•

sikre at alle barn har mulighet til å delta i aktivitetstilbud

•

legge til rette for et godt tilbud om leksehjelp
(Flere punkter som gjelder barn og unge kommer under tema kultur.)
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KULTUR
Miljøpartiet De Grønne ser på det å kunne uttrykke seg, oppleve og engasjere seg i
kulturlivet som en menneskerett. Et bredt kulturtilbud gir en meningsfull motvekt til
forbruk, kjøpepress og statusjag. Det er derfor også viktig for barn og unges
selvutfoldelse og livsmestring.
Aktiviteter, festivaler og kortreiste kunst og kulturopplevelser styrker nærmiljøet og øker
lokal tilhørighet. Derfor vil vi i Miljøpartiet De Grønne jobbe for et mangfoldig
kulturtilbud i kommunen, og til en hver tid fokusere på å løfte fram lokale kunstnere og
musikere.
I det grønne skiftet bidrar kulturarven til grønne arbeidsplasser som styrker samfunnet.

Miljøpartiet de Grønne vil:
•

jobbe for et mangfoldig kulturtilbud i Senja kommune

•

at det skal settes av en rikelig med midler til kultur

•

løfte fram lokale kunstnere og musikere

•

Sørge for en god dialog med utøvere og legge til rette for og sørge for at det er
tilgjengelige øvingslokaler til barn og ungdom

•

Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, og styrke kulturskolen

•

Prioritere barne-, ungdoms- og breddeidrett

•

Støtte opp om og styrke lokale kulturinitiativ, utstillinger og festivaler

•

Videreutvikle og videreføre UKM

•

Sikre at barn i familier med dårlig råd eller større sosiale utfordringer får tilgang på
kulturtilbud. Her kan det være snakk om redusert pris eller gratis på kulturskolen

•

Støtte kulturelle tiltak som stimulerer til god integrering av tilflyttere fra inn- og
utland

•

Støtte opp om og videreutvikle alle bibliotekene i kommunen som inkluderende
og flerspråklige møteplasser

5

SAMFERDSEL
Miljøpartiet de Grønne setter en grønn dagsorden i samferdselspolitikken. Det betyr
blant annet at vi vil satse på kollektivtilbudet og fossilfrie transportløsninger. Overgangen
til fossilfri transport skal skje så fort som mulig. 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.
Det er mange dårlig veier i Senja kommune som vi vil prioritere å vedlikeholde.

Miljøpartiet de Grønne vil:
! føre en samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk
! jobbe for bygging av sykkelfelt og sikring på Gisundbrua
! jobbe for en kraftig utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir
et attraktivt og reelt alternativ til bil. Busser må korrespondere med båtruter og
flybuss
! legge til rette for økt bruk av hybrid-/el-bil og el-sykler i Senja, med utbygging av
ladestasjoner på offentlige bygg både på Finnsnes og i bygdene rundt på Senja
! legge til rette for ladestasjoner ved nye leilighetsbygg
! jobbe for kasernert brannvesen ved brannstasjonen på Finnsnes
! utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet
! øke antall utslippsfrie kommunale kjøretøy
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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.
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:
! ha særlig fokus på Naturmangfoldsloven. Loven skal styrke gjennomføringen av
Norges internasjonale miljøforpliktelser i Konvensjonen om biologisk mangfold
! jobbe for å få på plass et klimabudsjett for Senja kommune som legges fram i
forbindelse med kommunebudsjettet og innføre en årlig behandling i
kommunestyret om status og nye tiltak for å redusere utslippene i tråd med
klimamålene for 2030
! støtte tiltak som reduserer bruk og spredning av helse- og miljøskadelig
mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og
vaskemidler, foringsrør i oppdrettsindustrien, samt fase ut gummigranulat på
kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten
! sette i gang tiltak for å redusere plastforsøpling ved å redusere bruken av
engangsplast og unødvendige plastprodukter i kommunen
! kjempe for fortsatt oppdrettsfri sone utfor Lemmingvær og Stongodden
! jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha null rømminger, null utslipp og null
ressurser på avveie
! støtte opp om god dyrevelferd i Senja kommune. Dyr har egenverdi uavhengig av
den nytteverdien de måtte ha for oss mennesker. Dyr skal behandles godt og
beskyttes mot fare for unødvendige påkjenninger og belastninger. (§3 i Lov om
dyrevelferd)
! innføre turistskatt i Senja kommune for å finansiere utbygging av fasiliteter som
toaletter og renovasjon langs veiene.
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ETISK HANDEL OG MILJØVENNLIG FORBRUK
De offentlige innkjøpene som foretas av Senja kommune utgjør store verdier og har stor
innvirkning på miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne vil derfor at kommunen prioriterer
varer som er lokalt produsert, som er etikk- og miljøsertifisert og/eller økologisk
produsert.
Miljøpartiet de Grønne vil:

! at Senja kommunes investeringer skal være ansvarlig med tanke på klima, miljø og
etisk handel.
! jobbe for å få Senja kommune miljøfyrtårn-sertifisert
! jobbe for å øke forståelsen og bevisstgjøringen rundt begrepet ”fair trade” og
etisk forbruk i lokale virksomheter
! jobbe for flere ladestasjoner for el-biler og el-sykler
! oppfordre til bruk av solcellepaneler og andre energisparende tiltak, både i
private bygg (hus, hytter) og i offentlige bygg
! innføre kildesortering av papir og plast i offentlige bygg og næringsbygg, med
skoler som prioritert satsingsområde.
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LIVSSYN OG RELIGION:
Senja kommune skal være en kommune der religionsfrihet er et grunnleggende prinsipp.
Vi skal være stolte av vår kristne kulturarv, og samtidig legge til rette for at andre livssyn
får en plass i samfunnet. Alle har rett på å oppleve verdighet og respekt i de forskjellige
faser av livet.
Miljøpartiet de Grønne vil jobbe for å:
•

videreutvikle gravlunder og minnelunder

•

få etablert et livssynsnøytralt seremonirom i Senja Kommune

•

få fortgang i etableringen av et krematorium i Midt-Troms
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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.

Alle bilder: Hilde L Strand
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