LOKALPROGRAM
MILJØPARTIET DE GRØNNE EIDSVOLL

LOGO

LO

LOGO LOKALLAG

BRUK AV LOGO
Logo brukes som en del av
det grafiske, eksempelvis
over eller ved siden av en
overskrift. Se profil i bruk.
BRUK AV FARGEVERDIER
CMYK
Brukes på de fleste
trykksaker.
PMS

lokallag
eidsvoll
MDG_lokallagets_navn.eps

INNHOLD
Side
Introduksjon							4
1. Oppvekst og utdanning						6
2. Helse, omsorg og sosiale tjenester					

8

3. Næringsutvikling						9
4. Landbruk						

10

5. Samferdsel						

11

6. Bærekraft						

12

7. Kultur, mangfold, fritid og idrett		

14

		

8. Natur og miljø					

15

9. Dyrevelferd					

16

10. Befolkning og bosetting			

		

17

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.
Vi tar mål av oss om å utforme en helhetlig politikk for nåtid og
fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:
•
•
•

Solidaritet med andre mennesker
Solidaritet med fremtidige generasjoner
Solidaritet med dyr og natur
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INTRODUKSJON

PÅ ROMERIKE STILTE
MILJØPARTIET DE GRØNNE
LISTE TIL KOMMUNEVALGET
KUN I FET OG SKEDSMO

Miljøpartiet De Grønne (MDG) opplever en eventyrlig vekst, På 6 år har
vi gått fra 2 til 22 lokallag i Akershus (alle kommunene). 2015 er det
første kommunevalget du kan stemme på det mest fremtidsrettede
partiet i Norge. Vi i Eidsvoll MDG tolker fremgangen som at folk har
begynt å forstå behovet for en grønn, bærekraftig og fremtidsrettet
politikk. Det er nettopp dette vi ønsker å bidra til i Eidsvoll.
Ekte grønn politikk tar utgangspunkt i miljø- og ressursutfordringene
på jorden. MDG mener at naturens tålegrenser må sette rammer for
menneskers utfoldelse på alle nivåer i samfunnet. Heldigvis mener vi i
MDG at dette også vil være det beste for velstand og lykke, og faktisk
helt avgjørende for om vi greier å opprettholde et velferdssamfunn
også i framtiden. Vi mener at en må tenke globalt, men handle lokalt,
og vi mener at alle lokalpolitiske avgjørelser må sørge for at kommunen
bidrar til en bærekraftig utvikling.
MDG står for en nyskapende og blokkuavhengig politikk. Vi gir deg
et valg om en ny retning, en politikk som bygger på økologiske
og bærekraftige prinsipper. Vi vil skape en solidarisk politikk som
bestreber seg på å velge det som også gavner generasjonene som
kommer etter oss, samt å behandle natur og alt liv med størst mulig
varsomhet og respekt. MDG representerer noe nytt i lokalpolitikken,
og vil jobbe for at Eidsvoll, med sitt fantastiske utgangspunkt, skal være
ledende i det grønne skiftet som må komme. Det som skiller MDG fra
de andre partiene er at vi setter livskvalitet fremfor materiell vekst.
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MILJØPARTIET DE GRØNNE
STILLER LISTE I ALLE
KOMMUNENE PÅ ROMERIKE
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Vår 1.kandidat Øyvind
Grønlie og 2.kandidat Linda
Hofseth-Østli leverer liste til
kommunevalget i Eidsvoll.
2015 er første gang velgerne
i Eidsvoll kan stemme på
fremtidens parti, Miljøpartiet de
Grønne, ved kommunevalget.
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1: OPPVEKST OG UTDANNING
MDG skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst.
Vi legger stor vekt på at barn og unge skal forstå sin rolle som
verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer,
med natur og dyr. Barnehagen skal være en arena for lek og sosial
trening. Læring, språkutvikling og empati skal utvikles gjennom lek og
gode rollemodeller. Trivsel og læring for alle må være et mål både i
barnehage og skole. MDG vil fokusere på trivsel i stedet for kamp mot
mobbing. Små skoler viser seg bedre til å ta seg av hver enkelt elev,
og kort reisevei gjør elevenes hverdag friere og bedre. Skolen er helt
sentral for et levende og velfungerende lokalsamfunn.
Eidsvoll MDG vil kjempe for:

9) Bidra til kompetanseheving for de som underviser i skolen
10) Fjerne unødig rapportering og andre tidstyver for lærerne
11) Frigjøre tid for lærerne til å jobbe med relasjoner og læringsmiljø
12) Frigjøre ressurser til å sette inn vikar ved læreres fravær
13) Flere helsesøstre
14) Motarbeide mobbing gjennom å sette fokus på trivsel for både
elever og lærere

1) Å innføre to hovedopptak for barnehageplass i året
15) Kulturarbeid og skolehager i samarbeid med lokale aktører
2) At alle skolebarn skal kunne gå eller sykle trygt til skolen
MDG mener at det er spesielt viktig med lokale skoler på barnetrinnet.
Forskning viser at små skoler gir et bedre oppvekst- og læringsmiljø.

16) Frukt og grønt og mulighet til å velge sunn og økologisk mat
17) Etablere faglige nettverk mellom skoler og bedrifter

3) At det ikke legges ned flere skoler
Det kommer flere elever til kommunen. Vi må ha flere, ikke færre, skoler.
4) Gjøre skolegrensene mer fleksible
For å kunne ta unna for kommunens befolkningsvekst mer effektivt.

18) Samarbeide med bedrifter og frivillige for å hindre ”drop out” fra
videregående opplæring
19) Øke kommunens inntak av lærlinger innen relevante fag

5) Rehabilitere eksisterende skolebygg i tillegg til å bygge nye
MDG ønsker stegvis bygging og rehabilitering av skoler. Eidsvoll MDG
mener at det heller bør bygges en skole som er på størrelse med
Vilberg som vil være i stand til å ta dagens elever mens Vilberg skole
oppgraderes. Slik kan også Finstad skole gjenåpnes etter rehabilitering.

20) Styrke praktisk opplæring i tradisjonshåndverk

6) Mer fysisk aktivitet i skolen
På alle trinn, gjerne koblet til andre fag.

23) Støtte frivillige organisasjoners arbeid med aktiviteter for barn

21) Styrke barnevernets evne til å reagere ved omsorgssvikt og vold
22) Styrke barnevernets evne til å hjelpe familier som sliter

7) Bedre rutinene for å motvirke vold og overgrep i nære relasjoner
8) Trappe opp lærertettheten

6

7

2: HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER

3: NÆRINGSUTVIKLING

MDG mener at helsepolitikken må legge større vekt på å fremme
god helse og forebygge helseskade. Helsepolitikken må sees i
sammenheng med andre politikkområder. Et trygt og inkluderende
samfunn er viktig for folkehelsen, og vi ønsker et samfunn som i størst
mulig grad skaper verdighet for og inkluderer mennesker med behov
for bistand fra kommunen. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

MDG vil føre en næringspolitikk tilpasset behovet for omstilling
til bærekraftige arbeidsplasser. Vårt mål er at Eidsvoll skal tilby
spennende muligheter for nye og etablerte virksomheter og et
mangfold av arbeidsmuligheter for befolkningen - så de ikke må
reise ut av kommunen for å jobbe. Vi vil motarbeide at Eidsvoll blir en
“sovekommune” med tilflytting grunnet beliggenhet fremfor tilbud.
Pendling skjer i dag i hovedsak ut av kommunen. MDG ønsker å
skape “Motstrømspendling”. Handelsnæringen i Eidsvoll preges i dag
av bilbaserte sentra. Vi vil heller satse på handel i forbindelse med
bomiljøene og sikre god tilgang med kollektivtransport, sykkel- og
gangtransport dit det er handelsvirksomhet. Kort sagt ønsker vi levende
sentra i kommunens bygder. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

1) Å hindre konkurranseutsetting av pleie og omsorg
Kommunens pleie- og omsorg skal ikke legges ut på anbud.
2) Forebygge isolasjon og inaktivitet i sårbare grupper
Tjenestemottakeren skal inkluderes gjennom samarbeid med
frivilligheten og pasientorganisasjoner.
3) Best mulig oppfølging innen rusomsorg og psykisk helse
4) Tilby mest mulig sunn og variert mat
Kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha vegetariske/
veganske alternativer, og innføre en viss prosentandel økologisk mat.
5) Økt innsats for helseopplysning og -tjenester til fremmedkulturelle
6) Ha et best mulig tilbud om habilitering og rehabilitering
Raskest mulig hjelp ved sykdom/skade, med fokus på selvstendighet.
7) Bedre bemanning
Ha tilfredsstillende bemanning av sykepleiere og andre med geriatrisk
og farmasøytisk kompetanse på sykehjemmene.
8) At beboere på institusjoner får et bredt tilbud
Beboere skal få tilbud om kulturinnslag, musikk og fysisk aktivitet, og
mulighet til tid ute i natur, samvær med dyr og barn.
9) Legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker
og mestrer
10) Brukerne skal forholde seg til et begrenset antall helsepersoner
Behandling skal ikke være instrumentell men relasjonell
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1) Gågate i Sundet
Et bysentrum blir levende av mennesker, ikke biler. MDG vil
gjennomføre et prøveprosjekt med henblikk på en permanent løsning
der Strandpromenaden tilsluttes bilfrie Vormavegen og Sundgata.
Bankplassen er et naturlig torg.
2) Å hindre søndagsåpne butikker
Folket er i mot, arbeiderne er imot og butikkeierne er imot. Søndagen
skal være til rekreasjon og sosiale sammenkomster.
3) Frimarked/“Bondens Marked”
Som regelmessig turné i Sundet, Nord- og Sørbygda. Kommunen
må tilrettelegge for et levende sentrum og skape markedsplasser for
bønder, håndverkere og andre - til glede og nytte for befolkningen.
4) Muligheter langs veien
Tusenvis av folk passerer gjennom kommunen. MDG vil
utrede muligheter for lokalt næringsliv i forbindelse med
gjennomfartstrafikken.
5) At Eidsvoll vil legge til rette for like mange arbeidsplasser som
arbeidstakere.
Legge til rette for at arbeidsplassene skal kunne være distribuert over
hele kommunen slik at flest mulig skal kunne ha kort, miljøvennlig og
effektiv reisevei til jobb.
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4. LANDBRUK

5: SAMFERDSEL

MDG har en nullvisjon for nedbygging av matjord. Under tre
prosent av arealet i Norge er matjord. Å sørge for en størst mulig
selvforsyningsgrad er fornuftig og solidarisk. Bøndene i Eidsvoll
har et ansvar for forvaltningen av våre felles naturressurser,
deriblant matjorda. Det skal være særlige tungtveiende nasjonale
samfunnsinteresser eller gårdens behov som gjør at dyrket jord må
vike. Kommunen er ikke i stand til å stå imot utbyggingskreftene. I dag
er bygging på matjord ofte billigste alternativ. MDG skal jobbe for at
bygging på matjord blir økonomisk uinteressant og absolutt siste utvei.
Eidsvoll Kommune skal ha et mål om et karbonnøytralt landbruk som
leverer bærekraftige kvalitetsprodukter også når det gjelder foredling
og distribusjon. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

Effektiv samferdsel er en forutsetning for et moderne velferdssamfunn.
MDG sin hovedstrategi er å redusere behovet for transport av
mennesker og varer, samtidig som det legges til rette for at nødvendig
transport skal skje med mindre areal- og miljøbelastning pr. personog varekilometer. I dag har Eidsvoll god togforbindelse, men det er
dårlige koblinger internt i kommunen og innen Øvre Romerike. MDG
er klar over at finansieringen til de tiltakene vi foreslår hovedsakelig
handler om nasjonale budsjetter og avtaler med statlige og fylkeseide
selskaper så som Ruter og NSB. Samtidig er samferdselsløsninger så
viktig i Eidsvoll at vi likevel vil være tydelige på hva vi ønsker på sikt. Vil
vi få det til, så kan vi få det til. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

1) Eidsvoll-mat skal bli en merkevare for innbyggere og besøkende
2) Legge til rette for at bøndene kan selge sine varer til innbyggerne
3) Gi støtte til Bondens Marked som alternativ til dagligvarekjedene
4) Fremme økt forståelse for matproduksjon
Etablering av skolehager, andelslandbruk og kolonihager. Innbyggere
med interesse for å dyrke sin egen mat skal få muligheten til det.
5) Styrke bondens inntekter ved økte tilskudd over jordbruksavtalen
6) Stimulere til større andel økologisk drift og satsning på dyrevelferd
7) Stimulere til å ta i bruk jordbrukseiendommer som ligger brakk
Skape forum og insentivordninger for utleie og salg av eiendommer

1) Å koble på Minnesund og Langset
Tog har ikke nytte hvis det ikke stopper og tar med passasjerer. MDG
vil få gjenåpnet togstasjon ved Minnesund evt. ny stasjon ved Langset.
Dette kan gjøre bygda til et mer attraktivt sted å bo.
2) Matebusser til Eidsvoll og Eidsvoll Verk stasjoner
For å skape/bevise kundegrunnlag og behov for stopp ved Minnesund
eller Langset vil MDG som et første steg innarbeide matebuss til/fra
Eidsvoll stasjon. I tillegg matebuss fra Feiring. Minimatebusser bør
også settes opp fra f.eks Bøn til Eidsvoll Verk stasjon. Kapasiteten må
tilpasses til hver rute, men med god korrespondanse til togavganger/ankomster.
3) Å koble på Feiring
Feiring vil ikke få tog, så MDG ønsker å koble Feiring på kollektivnettet
ved bussrute mellom Feiring- Minnesund - Eidsvoll stasjon, inntil
Minnesund/Langset får egen togstasjon. Da kan ruten nedskaleres til å
gå mellom Feiring - Minnesund/Langset.

8) Hindre at jordbrukseiendommer blir fritidseiendommer
9) Styrke vernet av skog, våtmark, sjøer og andre artsrike biotoper
10) Beskytte beitedyrene
Vi forstår bøndene, men rovdyr hører hjemme i Norge. Vi vil gi bonden
støtte til gjerding, gjeting og nødvendige tiltak for å beskytte beitedyr.
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4) Å koble sammen Øvre Romerike
Hovedbanen skal fortsette fra Dal til Eidsvoll, og om mulig til
Minnesund/Langset. Slik blir forbindelsen til/fra Jessheim langt bedre.
Vi vil også skape “motstrømspendling”.
5) Øke tempoet i bygging av gang- og sykkelveier
For trygg atkomst til skole og arbeid, et godt miljø- og folkehelsetiltak.
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6: BÆREKRAFT
Bærekraftbegrepet innbefatter både økologisk, økonomisk og sosial
bærekraft. Vår visjon er at Eidsvoll skal bli en plusskommune og et
Miljøfyrtårn. Vi ønsker å se til og lære fra kommuner som Hurdal
(Bærekraft) og Arendal (klimanøytral i egen drift). Eidsvoll MDG vil
kjempe for:
1) Vedlikeholde, oppgradere og energieffektivisere eiendommer
Eidsvoll kommune har en stor bygningsmasse, som bærer preg av
dårlig vedlikehold og økende vedlikeholdsetterslep. Dette skyldes
blant annet manglende tildeling av midler for å kunne ta inn etterslepet
og utilfredsstillende ressursbruk. Utfordringene kan imøtegås ved:
a)
b)
c)

Økt tildeling av midler for å ta inn vedlikeholdsetterslepet
At forvaltning og drift av eiendomsmassen effektiviseres
At kompetansenivået i eiendomsforvaltningen heves

2) Tilrettelegging og insentivordning for miljøbygg
Kommunen skal særlig tilrettelegge for at det bygges mest mulig
«miljøbygg» med kortreiste byggevarer, grønne tak, solvarme,
varmepumper, lokal energiforsyning e.l. gjennom sine byggeforskrifter,
kommunale gebyrer og insentivordninger.
3) Eidsvoll klimanøytral i egen drift
Eidsvoll kommune skal bli en klimanøytral kommune i egen drift.
Dette betyr at kommunen utnytter alle tilgjengelige klimanøytrale
energiressursene, som f. eks. solenergi, vannkraft, småvindkraft og
CO2-nøytrale fyringssystemer for fjern- og nærvarme.
Det er langsiktig lønnsomt og bærekraftig å utnytte takflatene av alle
store kommunale bygg for solenergi. Det må tas i bruk all tilgjengelig
teknologi for å utnytte restenergi i avløp og andre utslipp av
kommunale bygg. Nye bygg må tilrettelegges for aktiv og passiv bruk
av solenergi. Større ansamlinger av kommunale bygg som for eksempel
Eidsvoll Verk skole/Fagerhøy, Brensmork, Dal skole/Pålsejordet
skal få CO2-nøytrale nær- eller fjernvarmeanlegg. Kommunen sine
tjenestebiler skal bestå mest mulig av el-, hybrid- eller hydrogenbiler.
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4) Fairtrade kommune
Et bærekraftig verdenssamfunn krever at det også tenkes langsiktig på
lokalnivå om forsvarlig bruk av ressursene, blant annet ved å handle
på best mulig måte produkter og tjenester som ikke belaster miljøet
og som hjelper å skape gode levevilkår. MDG vil iverksette tiltak i tråd
med retningslinjer fra Fairtrade Norge. Det skal – gjerne i samråd med
de andre ØRI-kommunene – settes fokus på innkjøp av fairtrade- og
kortreiste varer.
5) Insentiver for ressurssparing i Eidsvoll kommune
Kommunen skal gjennom en progressiv vannpris belønne innbyggere
og næringsvirksomheter som er flink til å spare vann. Vannprisen for
normale husstander baseres da per innbygger og husstand. Bruker
husstanden mindre enn gjennomsnittlig vannmengde per innbygger er
vannprisen betydelig lavere, ved gjennomsnittlig forbruk er vannprisen
uendret, og ved overforbruk er vannprisen høyere.
MDG ønsker at kommunen blir flinkere til å informere innbyggere
og næringsdrivende om sparemuligheter og støtteordninger for
økonomisk og økologisk forsvarlig ressursbruk
6) Giftfrie offentlig tilgjengelige grønt-/utearealer
Forby bruk av Glyfosat (Round-Up) og andre plantegifter. MDG har
innført tilsvarende forbud på Nesodden.
7) Veisalting: Redusert bruk
MDG vil få utredet hvordan man kan minimere bruk av salt om vinteren.
Salt skader natur, vei og bilpark, og utgjør en kostnad i seg selv.
8) Matjord: Ta i bruk - unngå utbygging
Mange eier småbruk som ikke er i bruk. Noen spekulerer i økt verdi
ved åpning for at eiendommen kan omreguleres til boligformål. Andre
beholder sin eiendom grunnet affeksjon eller ansvarsfølelse overfor
slekten. MDG ønsker å skape fora og møteplasser for at de som ønsker
å kjøpe og drive småbruk skal møte eierne. Kommunen må motivere
eierne til å leie ut eller selge eiendommer som kan benyttes til bolig og
til matproduksjon.
9) Årlig gjennomgang av kommunens bærekraft- og klimaarbeid
Med fokus på status pr. idag, og med konkrete, tall- og tidfestede
planer fremover.
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7: KULTUR, MANGFOLD, FRITID OG IDRETT

8: NATUR OG MILJØ

Vi i MDG ønsker å dreie fokuset bort fra et stadig økende forbruk, og
heller arbeide for økt livskvalitet. Her spiller kulturlivet en sentral rolle.
Kultur har en selvsagt plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet må
i stor grad være fritt og uavhengig. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

Eidsvoll har mange naturtyper og sårbare områder som fortjener å bli
tatt vare på. De er livsviktige for planter fugler og dyr, men også viktige
rekreasjonsområder, nå og i fremtiden. Erfaring viser at hovedparten
av dagens kommunestyre ikke ser ut til å verdsette dette høyt nok.
MDG vil kjempe for å bevare naturen. Vi vil gjøre vårt ytterste for at
utålmodighet, kortsiktighet eller økonomisk prioritering ikke skal
ødelegge varige verdier som tilhører folk og dyr. Eidsvoll MDG vil
kjempe for:

1) Å stimulere til videre økt samarbeid mellom det profesjonelle og
det frivillige kulturlivet.
2) Å legge til rette for at Panorama kan brukes av mange og kan gi et
bredt kulturtilbud.
3) Å styrke og utvikle Kulturskolen og aktivitetstilbud for ungdom.
4) Å arbeide for gode vekstvilkår for det frivillige kulturlivet.
5) Å demokratisere kulturlivet
Utvikle ordninger som familiepass til familier, enslige forsørgere og
andre sosialt eller økonomisk vanskeligstilte personer og familier.
6) Å sikre at alle innbyggerne har tilfredstillende tilgang til internett.
7) Nei til søndagsåpne butikker.
Søndagen bør fortsette å være dagen da flest mulig har tid til å gjøre
noe annet enn å handle eller være på jobb.
8) Hindre at Eidsvoll blir en “sovekommune”
Tilbudet bør friste innbyggerne til å leve deres kulturelle og sosiale liv i
Eidsvoll, ikke kun i Oslo og andre større steder.
9) Oppgradere og tilgjengeliggjøre Kulturstien ved Sundet
Denne har et stort uutnyttet potensiale.
10) Støtte kulturprosjekter der innvandrere deltar med sine
tradisjoner/perspektiver
Flyktninger og innvandrere kan være en ressurs. Vi har allerede et
forbildeprosjekt i Feiring.
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1) Å hindre deponering av masse i ravineområder
Ravinene i Eidsvoll er helt spesielle og verneverdige. Ravinene skal ikke
benyttes som avfallsplass for masse.
2) Å balansere inngripen i natur og boområder mot miljøgevinst
For å bringe samfunnet i en mer bærekraftig retning, er man noen
ganger nødt til å gjøre inngrep i natur og i områder der folk bor.
Eksempelvis vil bygging av vindmøllepark kunne sjenere naboer og
vanskeliggjøre livsbetingelsene for livet i naturen, særlig for fugler
og dyr. Eidsvoll MDG vil minimere slik inngripen til det absolutt
nødvendige.
3) Omkamp for å ta vare på strandsonen mot Vorma
Det bygges dobbeltspor for tog langs Vorma. MDG synes tog er bra,
men den vedtatte planen går ut på å dumpe sprengstein på stranden
i Vorma og bygge jernbanen her. Resultatet ser man ved Sundet
der Vorma er blitt steinsatt. Dette legger beslag på viktige leve- og
hekkeområder for mange fuglearter, tilgangen til strandsonen blir
dårligere for befolkningen, og man endrer strømforholdene i elva og
setter slik folk sine eiendommer på spill. Det finnes beviselig bedre
alternativer. Eidsvoll MDG vil kjempe med nebb og klør for at disse skal
bli lyttet til - om så banen skulle bli noen måneder forsinket og at toget
får 30 sekunder lenger reisetid mellom Eidsvoll og Hamar.
4) At det skal lønne seg å forbruke mindre og slik spare miljøet
Vi vil innføre differensiert vann-/renovasjonsavgift. De første
kubikkmeterne med vann skal være rimeligere enn i dag, men
utover normalt forbruk skal hver enhet være dyrere. Dersom man har
godkjent kompost i hagen, evt. andre tiltak som bidrar til å redusere
søppelmengden, skal man få rett til redusert renovasjonsavgift.
Kommunen skal aktivt og tydelig kommunisere disse ordningene 15
til borgerne og oppfordre dem til å nyttegjøre seg av tilbudene.

9: DYREVELFERD

10: BEFOLKNING OG BOSETTING

MDG har sterkt fokus på dyrs velferd og rettigheter. Vårt utgangspunkt
er at dyr har følelser på linje med oss. Vi har et ansvar for å behandle
dyr så humant som mulig, og ta hensyn til deres artsspesifikke og
individuelle behov. Vi mener dyr er en berikelse for oss mennesker.
Med god omsorg kan dyr og mennesker ha stor nytte og glede av
hverandre. Dyr gjør samfunnet mer mangfoldig, og kan være nyttige
på mange områder, som kjæledyr, narkohunder osv. Vi mener at en av
menneskehetens viktigste oppgaver er å stanse utryddelsen av andre
skapninger. I de siste 40 år er bestandene av ville dyr, fugler og fisk
halvert. Selv om mye av reduksjonen foregår i andre deler av verden,
må lokale avgjørelser ha fokus også på hva det innebærer i forhold til
dyrs levevilkår og overlevelsesmuligheter også i andre deler av verden.
Eidsvoll MDG vil kjempe for:

Vi vil skape et sosialt og miljømessig bærekraftig og levende
Eidsvoll,og kjempe for at Eidsvoll ikke blir en sovekommune. Tilflytting
må skje fordi det er attraktivt å bo og leve i Eidsvoll, ikke bare pga.
beliggenhet i forhold til Oslo og Gardermoen. Vi ønsker å bygge
kapasitet og tilbud så flere ønsker å flytte til Eidsvoll i fremtiden. Vi vil
skape mer velfungerende lokalsamfunn, og slik skape kortere vei til
barnehage, skole og arbeid internt i kommunen. Vi vil fortette fremfor
å skape bilbaserte boligområder. Vi vil ta i mot de som virkelig trenger
vår hjelp. Eidsvoll MDG vil kjempe for:

1) Best mulig samarbeid mellom Mattilsynet og politiet i Eidsvoll
Skape best mulig fokus på dyrevelferd, slik at det blir lettere å oppdage
og gjenkjenne manglende kompetanse og mislighold hos dyreeiere.

2) En mest mulig helhetlig og åpen utvikling av kommunens tettsteder

2) At alle produksjonsdyr skal leve under verdige forhold
Alle dyr skal ha mest mulig naturlige forhold, blant annet med tilgang til
frisk luft og sollys.
3) At Eidsvoll kommune sier NEI til sirkus med dyr.

1) At befolkningsveksten reduseres framover
Kommunen unngår dermed for store investeringer og lån, og
opprettholder og kan forbedre sin tjenesteproduksjon til innbyggerne.

3) At boliger bygges ved kollektivknutepunkter
Fortrinnsvis rundt Eidsvoll og Eidsvoll Verk togstasjoner.
4) Hindre bygging på dyrket/dyrkbar jord eller urørt/sårbar natur
At boliger, næring og annet ikke bygges her.
5) Å ta i mot flere flyktninger enn vi har gjort de seneste årene.
Vi må ta vår del av ansvaret for våre medmennesker. De flykter for livet.

4) Bedre og utvidet informasjon om dyrehold og dyrevern
5) Aktivt å oppfordre hunde- og katteeiere til å ID-merke dyrene sine,
og stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt.
6) Bedre rutiner for varsel til eier ved skade på kjæledyr
7) At kommunen støtter sentre for hjemløse dyr, og kan bistå frivillige
og organisasjoner med mottak og omplassering av dyr.
8) Samarbeid med landbruket, fagmiljøer og dyrevernorganisasjoner
for å redusere tap av husdyr og ville dyr.
9) At dyrevelferd ivaretas ved kommunale innkjøp av varer/tjenester
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6) Vurdere om flyktningtjenesten i kommunen bør flyttes ut fra NAV
Vi vil la oss inspirere av Rælingen kommune som med stor suksess har
flyttet flyktningtjenesten over i et eget flyktningehus.
7) Tidlig tilrettelegge norskopplæring til flyktninger og asylsøkere
Vi vil tilby praktiske integreringstiltak til flyktningene for å gi dem
språkerfaring og sosial kontakt.
8) At kommunen blir mer ambisiøs ift. ansettelse av personer med
minoritetsbakgrunn og flyktninger (effektiv integrering)
9) Styrke det boligsosiale arbeidet
Benytte virkemidler fra Husbanken og ta i bruk folks velvilje og
samarbeide med huseiere ift. flyktninger som trenger bosted.
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HVORFOR STEMME GRØNT VED KOMMUNEVALGET?
Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig parti med en grønn og
fremtidsrettet politikk. Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som
lever på jorden i dag, med natur, dyr og fremtidige generasjoner.
Dagens politikk fører til økende global ulikhet, økende ustabilitet,
ufred og nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av
naturressursene, og utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold.
MDG vil ha mer fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk. Vi
vet at dagens materielle overforbruk ikke er bærekraftig, og det gjør oss
heller ikke mer lykkelige. Omstillingen til et grønt samfunn betyr at vi tar
positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet om naturressurser
og økologiske sammenhenger. Avhengigheten av fossil energi fører til
dramatiske klimaendringer, alvorlig forurensning, et stort tap av arter og
økt sykelighet hos mennesker. Vi må derfor starte en rask nedtrapping av
investeringer i petroleumssektoren, og i stedet investere i forskning og
industriell utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Samfunnet må
forholde seg til de rammene som finnes i naturen. Dermed kan vi heller
ikke forbruke mer enn jorden klarer å regenerere hvert år. Om vi går ut
over dette tar vi både fra fremtidige generasjoner, og fra mennesker og
natur andre steder på jordkloden i dag.
Hvorfor stemme MDG ved kommunevalget? Fordi vi vil at ALLE avgjørelser
skal vektes opp mot bærkraftig utvikling og klima. Store endringer kan
starte lokalt. Vi må tenke globalt, men handle lokalt. Det er i kommunene
folk bor! Fra og med i høst tar vi sikte på å forvalte din mening i Eidsvoll
kommunestyre!
Godt valg!
Med vennlig hilsen
Øyvind Grønlie
Leder og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne Eidsvoll
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