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Hva er grønn 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, mindre stabilitet, mer ufred og
nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressursene og
utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. Vi mener det er uansvarlig
å velte de enorme problemene og kostnadene dette vil medføre, over på våre
barn og barnebarn.

Omstilling til  et grønt samfunn betyr at vi tar utgangspunkt i  det vi vet om
naturressurser og økologiske sammenhenger. Vi vet at avhengigheten av fossil
energi fører til dramatiske klimaendringer, alvorlig forurensning, et stort tap av
arter og økt sykelighet hos mennesker. Vi må derfor investere i forskning og
industriell utvikling av fornybar energi og miljøteknologi, heller enn å fortsette
å subsidiere petroleumssektoren. Bare slik  kan vi både etablere morgendag-
ens arbeidsplasser og skape en mer rettferdig verden. 

Miljøpartiet De Grønne vil ha mer fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig ma-
terielt forbruk. Dagens materielle overforbruk er ikke bærekraftig, og det gjør
oss heller ikke lykkeligere. Vi kan få bedre livskvalitet og mer harmoniske liv
hvis vi innser at et stadig høyere forbruk utarmer livsgrunnlaget vårt, og heller
satser på fornybare ressurser, gjenbruk og økonomisk utjevning. 

De Grønne vil bruke markedet der dét fungerer best, og offentlige løsninger
der dét fungerer best. Vi er et blokkuavhengig parti og foretrekker å samar-
beide med andre grønne partier i sentrum av norsk politikk. Det gjør at vi i
praktisk politikk kan samarbeide både til høyre og venstre. Vi vil stille krav til
gjennomslag for en forpliktende grønn og fremtidsrettet politikk før vi avgjør
hvilke partier vi skal samarbeide med. 
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Foregangskommune for klima og miljø 

Sandefjord MDG vil:
 Forplikte kommunen til å følge klima- og energiplanen i alt planarbeid
 Innføre klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering
 Satse på energiøkonomisering, jordvarme, fjernvarme, solenergi, nullutslipps- og aktivhus
 Satse på bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister og gående og flere 

shuttlebusser til togstasjonen
 Sette ned billettprisene og innføre momsfritak for kollektivreiser
 Utvide rutenettet, innføre hyppigere avganger og utvikle rabattordninger som også fanger 

opp uregelmessige transportbehov

Sentrums- og grendeutvikling 

Sandefjord MDG vil:
 Utvikle en Grønn Plan for fortetting av Sandefjord sentrum med boliger, kultur, 

treffpunkter, kafeer, tjenester, handel, arbeidsplasser, torgdager og Bondens marked. 
Sentrumsområdet må forskjønnes og ”forgrønnes”.

 Begrense kansteinsparkering i utvalgte gater, f.eks. i Kongens gate og Storgata. (Handikap-
plasser opprettholdes, og det opprettes 15-minuttersplasser for varelevering.)

 Åpne mer opp for myke trafikanter i Sandefjord sentrum med en betrakteli utvidelse av 
gågatenettet

 Etablere flere ladestasjoner for elbiler, driftet med fornybar energi
 Bygge parkeringshus i Preståsen og opprette tilsvarende parkeringsplasser i randsonen av 

Sandefjord sentrum, for å redusere behovet for parkering i sentrum
 Utvikle Tivolitomta, Carlsen-kvartalet og sjøfronten i henhold til en helhetlig plan som 

ivaretar fellesskapets interesser. Tivolitomta skal ikke overlates til private investorer 
 Utrede flytting av ferjekai for Sandefjord-Strømstad ferjene.

En sosial og miljøvennlig boligpolitikk 

Sandefjord MDG vil:
 Fortsette boligfortetting på egnede sentrale områder, men med strenge og klare krav til 

utforming.
 Ha et tilstrekkelig tilbud av rimelige, miljøvennlige kommunale utleieboliger 
 Bygge flere boliger for funksjonshemmede
 Forbedre eksisterende bokollektiv for eldre og dagavdeling utenfor sykehjem
 Stille krav til miljøriktig bygging og lavt energiforbruk i nye boliger og bygninger 
 At alle boligområder får god tilknytning til kollektivtransport, sykkel og gangvei
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Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring 

Sandefjord MDG vil:
 Ansette alle lærere i 100 % fast stilling
 Øke lærertettheten. Det bør være maksimum 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 

elever i ungdomsskolen
 Øke antallet helsesøstre i skolen, for å forebygge helseproblemer og avlaste lærerne
 Gi skolene mulighet til å abonnere på frukt og grønt, og til å velge økologisk
 Øke støtten til mat- og helsefag, slik at elevene får mer praktisk læring
 Ha en ansvarlig vaktmester ved alle skoler, for vedlikehold og som ressursperson
 At private barnehager og skoler skal drives på ikke-kommersiell basis
 Påby kommunen å ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag
 Styrke barnevernets evne til å reagere ved omsorgssvikt og vold mot barn
 At alle ungdomsskoler skal ha et konfliktråd med mandat til å løse konflikter i forbindelse 

med mobbing o.l.

Helse og omsorg 

Sandefjord MDG vil:
 Øke stillingsstørrelsene i omsorgsyrkene og forutsigbarheten i arbeidsforholdet. Alle med 

redusert stilling bør få kompensasjon ved å kunne ta ekstravakter opp til 100% per måned
 Ivareta utsatte grupper, som sosialklienter og rus-avhengige, på en mer helhetlig måte og 

stimulere til utnyttelse av hel eller delvis arbeidsevne med positive virkemidler
 Innføre frikort ved legebesøk for sosialklienter
 Evaluere LAR-ordningen for rusavhengige, særlig måten medisinen inntas på – ved daglig 

oppmøte på Herredshuset. De fleste LAR-klienter får nå en så trygg medisin (buprenorfin), 
at slik overvåkning ikke er påkrevd

 Videreføre politiets ungdomskontakt

Naturvern og friluftsliv 

Sandefjord MDG vil:
 Styrke vern av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper
 Legge prinsippene om forurenser-betaler og føre-var til grunn for all forvaltning
 Verne viktige leveområder for truede arter mot utbygging
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Bærekraftig kommune og næringsliv 

Sandefjord MDG vil:
• Satse på et mer mangfoldig og fremtidsrettet grønt næringsliv 
• Innføre gjenbruk og vedlikehold som de viktigste kriteriene ved offentlige innkjøp
• Arbeide for gjeninnføring av en moderat eiendomsskatt 
• Arbeide mot korrupsjon i kommunen, også hos leverandører og kontraktører
• Trekke kommunale midler og fond ut av investeringer i kull, olje og gass
• Stimulere næringslivet til energiøkonomisering og miljøvennlige nybygg
• At alle kommunale bygg skal ha solcelleanlegg på taket eller integrert i konstruksjonen, evt.

også integrert varmepumpeanlegg der forholdene ligger til rette for det.

Landbruk og skogbruk 

Sandefjord MDG vil:
• Innføre en nullvisjon for nedbygging av matjord
• Stimulere til en større andel av økologisk drift i jordbruket og arbeide for en sterkt redusert

bruk av giftsprøyting og kunstgjødsel.
• Støtte alternativer til dagligvarekjedene, som Bondens Marked, andelslandbruk, REKO-

ringer etc.
• Arbeide for at skogbruket skal kunne balansere rollen som leverandør av klimavennlige 

byggematerialer og råstoff til biovarme/biodiesel med nødvendigheten av å opprettholde  
biologisk mangfold

• Ha klare retningslinjer for plukkhugst og bærekraftig drift i skogbruket
• Støtte bruken av tre som byggemateriale i offentlige bygg fremfor stål og betong, og øke 

konkurransekraften for tre som byggemateriale
• Støtte produksjon av biokull fra skogbruksavfall 
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Et mangfoldig og inkluderende kulturliv 

Sandefjord MDG vil:
• Styrke integrering og norskopplæring for nye innvandrere
• Støtte frivillig arbeid i kultursektoren
• Opprettholde Kulturskole som et allment tilbud i hele kommunen
• Øke støtten til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
• Støtte kulturprosjekter hvor innvandrere deltar med sine tradisjoner

En sterk frivillig-sektor

Sandefjord MDG vil:
• Bruke de frivillige organisasjonenes kunnskap i samfunnsplanleggingen
• Stimulere nærmiljøutvalgene til å etablere væresteder for uorganisert ungdom 
• Styrke Frivilligsentralen og Natteravn-prosjektet
• Etablere samarbeid mellom kommunen (NAV sosial) og ideelle organisasjoner som 

Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, for å demme opp for kommunens psykososiale 
utfordringer 

God dyrevelferd 

Sandefjord MDG vil:
 Styrke tilsynet med dyrevelferden i landbruket
 Etablere en støtteordning for mobile slakterier, og slik redusere behovet for transport av 

levende dyr
 Innføre obligatorisk ID-merking av alle hunder og katter, samt kastrering/sterilisering av 

katter som ferdes fritt ute
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