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MILJØPARTIET DE GRØNNE 
Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Narvik og skape en bærekraftig by med 
mennesker i sentrum. Narvik mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vårt 
utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med 
respekt for naturens tålegrenser for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden for 
etterkommerne våre. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets 
økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.  

  
 Foto: Bjarte Hoff. 
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VÅRE KJERNESAKER 2015-2019: 
• Vi vil  verne om vår unike natur både i og utenfor bykjernen. 

• Vi vil prioritere myke trafikanter og grønne lunger i sentrum. 

• Vi vil tilrettelegge for nye, grønne arbeidsplasser i kommunen. 

• Vil vil sørge for strengere oppfølging og forbedring av kommunens arbeid 
med klima, energi og miljø. 

• Vi vil øke fokus på resirkulering og gjenbruk. 

• Vi vil styrke kulturtilbudet. 

• Vi vil jobbe for et mangfoldig og inkluderende samfunn. 

• Vi vil fokusere på økt frivillighet. 

• Vi vil ha økt fokus på lokal, sunn og bærekraftig mat. 

• Vi vil sørge for at alle får tilgang til våre fantastiske naturområder. 

 

 
 Foto: Eila Tarvudd-Sundby 
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EN BY I VEKST  
Narvik som by trenger å snu de siste års negative trender og da må vi tiltrekke oss nye 
borgere og ny arbeidsplasser. Vi mener Narvik har store fortrinn innenfor enkelte områder, 
som det vil være fornuftig å utvikle videre. Vi i De Grønne vil jobbe for flere arbeidsplasser 
og økt sysselsetting ved å jobbe med tilrettelegging for grønne bedrifter som ønsker å 
etablere seg. 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Videreutvikling av Narvik som logistikk-knutepunkt. Jernbane og sjøfart har god 
potensial til å være miljøvennlige transportformer og vil være viktige også i 
fremtiden. 

• Videreutvikling av reiselivet i Narvik. De naturgitte forutsetningene er store og Visit 
Narvik er kommet godt i gang med en satsing som vil kunne gi mange nye 
arbeidsplasser. 

• Incentivordning for grønne gründere som ønsker å etablere seg. 

• Lage et system for tilgjengelige, tomme lokaler for korttidsleie, også kalt Popup-
kontor, som kan benyttes av bedrifter i etableringsfasen. Systemet bør både 
omfatte kommunens egne lokaler og andre lokaler som står tomme. 

 
ENERGITILTAK 
Det er viktig å fortsette omstillingen fra fossil energi til fornybare alternativer, men det er 
også viktig å få ned forbruket av energi både i det offentlige og private. Kommunens plan 
for klima, energi og miljø går ut i år og vi vil jobbe for at dette arbeidet fortsetter og at den 
nye planen legger seg på den nivå som kreves med tanke på de utfordringer vi har foran 
oss.  

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Fokus på energieffektivitet og andre tiltak som fører til reduksjon av 
klimagassutslipp i nye og eksisterende bygg. 

• Oppfølging av den kommunale planen for klima, energi og miljø. 
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GJENBRUK FORAN FORBRUK  
Det er ingen tvil om at gjenvinning er viktig. Vi er flinke i Narvik, men vi kan bli flinkere. Vi 
vil jobbe for å gjøre gjenvinning i Narvik enda bedre. Vil vil også ha fokus på gjenbruk i 
stedet for forbruk og ønsker å etablere et kommunalt selvhjelpsverksted der kommunens 
innbyggere kan få hjelp til å reparere ting i stedet for å kjøpe nytt. 
 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Økt fokus på gjenvinning, gjennom blant annet holdningskampanjer . 

• Bedre tilrettelegging for gjenvinning i husholdninger. 

• Fokus på gjenbruk foran forbruk. 

• Kommunalt selvhjelpsverksted. 

• Kommunalt verktøysbibliotek. 

• Gratis levering av avfall for private hos HRS. 

• Stimulering til hjemmekompostering. 

• Et sterkt kommunalt engasjement i driften av HRS. 

 

 
  Foto: Eila Tarvudd-Sundby. 
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KULTUR OG IDRETT 
Forskning viser at et rikt kulturliv er en av de viktigste faktorene når det kommer til å 
stimulere befolkningsvekst, men kultur er dessverre ofte det området som først må tåle 
kutt i trangere tider. Vi i Miljøpartiet ser både viktigheten og utfordringene ved et rikt 
idretts- og kulturliv og ønsker å legge til rette for dette.  

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Å opprettholde Vinterfestuka som den kulturinstitusjonen den er. 

• Økt tilskudd av midler til kultur og idrett fra offentlig støtteordninger. 

• Økt fokus på frivillig arbeid i driften av lokale svømmehaller og idrettsarenaer. 

• Tilrettelegging for etablering av kulturarrangement og festivaler ved å blant annet 
sikre at offentlige områder og lokaler er tilgjengelige for konserter og festivaler og 
øving. 

• Utsmykking av byens parker med kunst, både klassisk og moderne. 

 
NATURVERN 
Vår fantastiske natur er det som gjør Narvik til verdens flotteste sted og vi ønsker å bevare 
den og gjøre den tilgjengelig for flest mulig. 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Totalforbud mot fornøyelseskjøring med snøskuter. 

• Økt fokus på biologisk mangfold og andre naturverdier i arealplanleggingen. 

• Bevaring av grønne arealer i kommunen. 

• Gjenåpne elve- og bekkeløp. 

• Bevaring av Elvedalen, Ankenesleira og Håkvikleira. 

• Flere grønne lunger og blå strukturer i sentrum, altså mer planter og vann. 
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FRA A TIL B  
Et av de viktigste grepene vi kan gjøre for klimaet både lokalt og globalt er å få ned bruken 
av fossilt brennstoff. Derfor ønsker vi å få ned bruken av fossile biler og heller tilrettelegge 
for mer miljøvennlige transportmetoder. I tråd med de nasjonale klimamålene ønsker vi en 
nullvekst i bruk av personbil. 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Utvikling av Kongensgate på de myke trafikantenes premisser, for å oppnå et 
trivelig sentrum man ønsker å oppsøke. 

• Sammenhengende gang- og sykkelfelt i hovedveier også utover Kongensgate. 

• Oppfølging og utvikling av tiltaksplan for sykkelstier. 

• Bedre og billigere kollektivtilbud, med fokus på rushtidstrafikk, i samarbeid med 
fylkeskommunen. 

• Elektrifiseringer av lokalbussparken, i samarbeid med fylket. 

• Kommunale ladestasjoner og parkeringsplasser for el-biler. 

• Tilrettelegging for bruk av sykkel. 

• Bedre parkeringsmuligheter for sykkel. 

• Prioritert brøyting av gang- og sykkelveier. 

• Stimulere til bruk av piggfrie dekk. 

 
 Foto: Bjarte Hoff. 
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BYEN VI TRIVES I  
Narvik er en fantastisk by og vi ønsker å gjøre den enda bedre. Miljøpartiet De Grønnes 
mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse og det innebærer økt livskvalitet 
for alle. 
 
Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Økt fokus på trivsel gjennom en sunn hverdag. 

• At flere skal få tilgang til naturen i nærområdet. 

• Etablering av nye turstier. 

• Styrking av krisesenteret for barn og voksne. 

• Styrking og tydeliggjøring av Frivillighetssentralen. 

• Økt fokus på frivillig arbeid og lavterskelaktiviteter. 

• Forebygging av ensomhet. 

• Å beholde et fullverdig sykehustilbud. 

• Bedre luftkvalitet gjennom å følge opp det eksisterende måleprogrammet med 
effektive tiltak. 

• Tilrettelegging for redusert arbeidstid for kommunalt ansatte som ønsker det som et 
alternativt til lønnsforhøyelse. 

• Intensivering av folkehelsearbeidet i kommunen. 

• At snarveier til skoler ryddes og holdes ved like. 

• Økt bevisstgjøring rundt klimautfordringer. 

• Et klart nei til søndagsåpne butikker. 
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VÅRE BARN OG UNGE 
Miljøpartiet De Grønne mener at samfunnets viktigeste oppgave er å sikre at barn og unge 
utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit, selvinnsikt, forståelse og vilje til å ta 
ansvar for seg selv og sine omgivelser. Våre barn og unge er fremtiden og da er det viktig 
at vi sørger for at de blir rustet til å ta vare på planeten etter oss. Vi vil derfor jobbe for økt 
fokus på helse, natur og klima blant våre unge. 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Grønt Flagg-sertifisering i alle skoler og barnehager i kommunen. 

• 1 time fysisk aktivitet inn i skoledagen. 

• Full barnehagedekning.  

• En mobbefri skole.  

• Skolefruktordning. 

• Økt bruk av digitale læremidler. 

• At enheter i kommunal regi er forpliktet til å ta imot lærlinger. 
 

 
  Foto: Kristine Kroder Schille 



 

10 
 

FRA HÅND TIL MUNN 
Vi i De Grønne er svært opptatt av maten vi spiser. Vi ønsker å fokusere på god, sunn og 
lokal mat. Godt for deg, godt for dyra og godt for bonden! 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Innføring av kjøttfri mandag i alle kommunale kjøkken og kantiner. 

• Krav til lukkede anlegg ved etablering av fiskeoppdrett i Ofotfjorden. 

• Totalt jordvern av all dyrket mark.  

• Etablering av lokale parsell- og kolonihager. 

• Mer kortreist og mer økologisk mat i kommunale kjøkken. 

• Tilrettelegging for bondens marked. 

 

 
ET MANGFOLDIG SAMFUNN 
Vi i de Grønne vil jobbe aktivt for god inkludering av alle minoriteter i samfunnet og aktivt 
motarbeide rasisme og annen form for diskriminering. Vi vil ta initiativ til at kommunen tar 
sitt ansvar med bosetning av flyktninger og enslige mindreårige. 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for: 

• Et mangfoldig og integrert samfunn. 

• God norskundervisning. 

• Incentiver til frivillige organisasjoner som gjør en ekstra innsats for bedre 
integrering. 

• Økt antall bosetninger for flyktninger. 

• Tilgang til til kommunale møteplasser, som for eksempel kolonihager. 
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GRØNNE KANDIDATER 
1) Bror Martin Hanssen (62) 

Bror Martin kommer fra Helgeland, men har bodd i Narvik 
Kommune side -86.  Han er gift, har 7 barn og 2 barnebarn. 
Han har stort sett jobbet med logistikk i forsvaret, men også 
som lærer i barneskolen, drevet med asylmottak for enslige 
mindreårige og jobbet i Narviksenteret. Han er nå i sin femte 
periode i bystyret. Han er spesielt opptatt av klima og 
energiøkonomisering. Han meldte seg ut av AP og  inn i MDG, 
da han mente at AP ikke tok klimasaken på alvor. 

 

 
 

2) Arne-Kristian Schille (30) 

Arne-Kristian er født og oppvokst i Narvik. Etter flere år med 
jobb og studier utenbys har han nå flyttet hjem til Narvik og 
etablert seg sammen med samboer og baby. Han har 
utdannelse innen film, tv og medieproduksjon og jobber med 
dette i eget firma. Han interesse og engasjement for miljø og 
klima har økt med årene og da han ble far i 2014 bestemte han 
seg for at noe måtte gjøres for å sikre at også sønnen hans 
skulle ha en fin og rettferdig verden og vokse opp. 
Arne-Kristian er veldig opptatt av gjenbruk, bevisstgjøring rundt 
viktige miljø og klimaspørsmål og er teknologioptimist.  

 

 
 

TENK NYTT - 
STEM GRØNT! 


