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Den siste perioden har De Grønne sittet i posisjon i Narvik. I samarbeid med de øvrig 4 

partier fikk vi gjennomslag for forbud mot åpne oppdrettsanlegg i Narvik kommune. Vi 

fikk flertall for å ansatte en klimarådgiver i kommunen. Bruk av 2  mill. til sykkelveier / 

sykkelparkering under tak i alle boligkompleks over 4 enheter og ved alle kommunale 

skoler. Pådrivere til gjennomføring av svevestøvmålinger i byen. Miljøpartiet De Grønne 

var også en viktig pådriver for bevaring av Elvedalen.  

 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å utvikle Narvik til en bærekraftig og smart kommune 

med mennesker i sentrum. Vi mener at Narvik har unike forutsetninger for å oppnå god 

bolyst og å være en Nord-Norsk motor i det grønne skiftet, noe som er viktige 

forutsetninger for å være et bærekraftig samfunn.  

 

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. Det er helt nødvendig for at 

også våre barn og barnebarn skal kunne få gode liv. 

 

 

VÅRE KJERNESAKER 2019-2023
 

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

● Vi vil redusere lokal forurensing gjennom å prioritere myke trafikanter og grønne 

lunger i tettbygde strøk. 

● Vi vil gjøre det mulig å leve gode liv i hele kommunen, i by så vel som i bygd. 

● Vi vil verne om vår unike natur både i og utenfor bykjernen.  

● Vi vil sørge for strengere oppfølging og forbedring av kommunens arbeid med 

klima, energi og miljø.  

● Vi vil øke fokus på bedre utnyttelse av ressursene som vårt avfall utgjør.  

● 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 flere får tilgang til våre fantastiske naturområder.  

 

 



 

EN KOMMUNE I BÆREKRAFTIG VEKST  

Narvik har store fortrinn innenfor enkelte områder, som det vil være fornuftig å utvikle 

videre. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil derfor jobbe for etablering av flere arbeidsplasser 

i regionen ved å støtte opp under strategisk næringsplan for Ofoten. Spesielt de 

strategiske satsingsområdene grønn logistikk, bærekraftig reiseliv og fornybar energi vil 

kunne bli viktige næringer ved det grønne skiftet i Narvik. Samtidig vil det være viktig at 

vekst og næringsutvikling skjer på en bærekraftig måte, som ikke bare gir vekst og 

arbeidsplasser på kort sikt men som er fundamentert på langsiktig bærekraftige 

ressurser. Vi i Miljøpartiet De Grønne ser det som vår viktigste oppgave i årene 

fremover å bidra til en slik utvikling. 

 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for:  

● Videreutvikling av Narvik som grønt logistikk-knutepunkt med fokus på 

jernbane og sjøfart.  

● Videreutvikling av et bærekraftig reiseliv med fokus på blant annet etablering av 

landstrøm til cruisetrafikken og premiering av de mer miljøvennlige skipene.  

● Utnyttelse av potensialet som ligger i regionens kraftoverskudd for å skape nye 

arbeidsplasser. 

● Etablering av ny fornybar energi som ikke er i sterk konflikt med urørt natur eller 

viktige friluftsområder. 

● Utvikling av blå næringer som er i samspill med økosystemene i vann og på land. 

● Støtte opp under Futurums satsing på økt samarbeid mellom næringslivet og 

UiT. 

● Videreutvikle insentivordningen for grønne  gründere som ønsker å etablere seg  

● Legge til rette for rimelig leie av ledige kommunale lokaler for grønne i gründere 

oppstartsfasen.  

 

BOLYST I BY OG BYGD 

Narvik er en fantastisk kommune og vi ønsker å gjøre den enda bedre og grønnere. 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse og der 

økt livskvalitet prioriteres fremfor vekst. I dag bidrar lokal luftforurensing i Narvik 

bysentrum til dårlig livskvalitet og redusert folkehelse. Bygdene i kommunen opplever 

et stadig mer begrenset servicetilbud og fraflytting. Miljøpartiet De Grønne skal bidra til 

en utvikling som gir økt livskvalitet både for de som bor i by og bygd. Bolyst er også en 

 



 

svært viktig fremgangsfaktor for å holde på eksisterende innbyggere og tiltrekke seg nye. 

Smart City-strategien til Narvik vil være en nøkkel for å få til bedre løsninger med 

begrensede ressurser.  

 

Miljøpartiet i Narvik vil jobbe for:  

● Finansiering av Bypakke Narvik med etablering av miljøgate i Kongens Gate og 

E-6 legges i tunnel gjennom sentrum.  

● Bedre luftkvalitet i Narvik bysentrum gjennom å satse på utbygging av gang- og 

sykkelveier også før Bypakke Narvik kan gjennomføres.  

● En smartere utformet og mer fleksibel kollektivtrafikk, slik at vi får et rimeligere, 

attraktivt og reelt alternativ til bil både i bysentrum og i distriktet. 

● Øke andelen nullutslippskjøretøy i kommunens bilpark.  

● Jobbe for fortetting og byutvikling i aksen Narvik-Bjerkvik for å få et tydelig 

kommunesentrum som kan tiltrekke seg innbyggere og næringsliv. 

● Beholde et fullverdig sykehustilbud.  

● Tilby gode helsetjenester til innbyggerne i hele kommunen, blant annet ved økt 

bruk av helseteknologi. 

● Utvikle gode lokalsamfunn i hele kommunen, blant annet ved å utarbeide 

strategier som er tilpassete de enkelte stedene (slik som kommunen nylig har 

gjort for Bjerkvik).  

● Forsøksprosjekt med redusert arbeidstid for kommunalt ansatte som ønsker det 

som et alternativ til lønnsforhøyelse.  

● Prøveordning med 6-timers dag på en avdeling innenfor helse- og 

omsorgssektoren.  

 

 

KULTUR OG IDRETT 

Vi ser viktigheten av et rikt kulturliv og ønsker å legge til rette for dette med å sikre et 

godt og bredt tilbud til kommunens innbyggere.  

 

Miljøpartiet de grønne i Narvik vil jobbe for:  

● Opprettholdelse og videreutvikling av Vinterfestuka.  

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

● Tilrettelegging for etablering av kulturarrangement og festivaler.  

● Utsmykking av kommunens parker med kunst, både klassisk og moderne.  

● Utvikling og oppbygging av kulturskolen.  

● VM 2027 i Narvik å sørge for at det blir så bærekraftig som søknaden tilsier.  

 



 

NATUR OG MILJØ 

En god forvaltning 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 vårt robust og ta vår del av ansvaret for å redusere 

omfanget av klimaendringene.  

 
Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for: 

● Stille strengere krav til vekting av miljø og klima i kommunale innkjøp 

● Etablering av et årlig klimabudsjett som sørger for at vi jobber like målrettet med 

å redusere klimagassutslipp som med å overholde økonomisk budsjett. 

● Etablering av et arealregnskap i kommunen som gir oss bedre oversikt over 

naturmiljø som bygges ned bit for bit, og gir oss bedre forutsetninger for å ta de 

riktige beslutningene. 

● Økt fokus på biologisk mangfold og andre naturverdier i arealplanleggingen, 

blant annet gjennom å stille krav til avbøtende tiltak ved naturinngrep i 

reguleringsplaner. 

● Bevare og sikre uberørt og økologisk viktig natur. 

● Støtte Fylkesmannens forslag om fredning av Håkvikleira naturreservat 

● Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra ulike 

kilder, blant annet ved å fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid 

med næringslivet og idretten. 

● Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og 

plastprodukter i kommunen. 

● Regulere fornøyelseskjøring med vannscooter i kystsoneplan 

● Bevare rovviltarter med å stille krav til sammensetning av rovviltnemndene. 

● Krav til utslippsfrie anlegg ved etablering av fiskeoppdrett i Narvik Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÅRE BARN OG UNGE 

Miljøpartiet De Grønne mener at samfunnets viktigste 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:  

● Miljøfyrtårnsertifisering av alle skoler og barnehager i kommunen 

● Etablering av en filial av barnehuset 

● Vern av barns fritid der vi ikke ønsker heldagsskole.  

● Strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt 

fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. 

● Økt antall helsesykepleiere og styrking av samarbeidet mellom 

skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. 

● Bekjempelse av barnefattigdom. 

● Økt andel økologisk, kortreist og sunn mat i barnehager og skoler. 
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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.  

● Incentiver til frivillige organisasjoner som gjør en ekstra innsats for bedre 

integrering.  

● Styrket samarbeid mellom kommunale instanser og skoler/barnehager knyttet til 

integrering og inkludering 

● Tilgang til kommunale møteplasser, som for eksempel kolonihager.   

 

 

GRØNNE KANDIDATER 

1. Bror Martin Hanssen (66)  

Bror Martin kommer fra Helgeland, men har bodd i Narvik Kommune siden -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 sjette periode i bystyret. 

Han er spesielt opptatt av klima/miljø  energiøkonomisering og smarte 

transportmuligheter 

 

2. Ina Flage Iversen (31) 

Ina kommer fra Narvik, er gift og har to barn. Hun har tidligere bodd i Oslo, og 

jobber nå som lærer på Narvik Montessoriskole på Fagernes. Hun er spesielt 

opptatt av klima og miljø, barns opplæring samt integrering. 

 



 

    LISTEFORSLAG MILJØPARTIET DE GRØNNE
 

Navn Fødselsår 

1. Bror Martin Hanssen 1953 

2. Ina Kristine Flage Iversen 1988 

3. Paul Larsen 1959 

4. Sigrun Sofie Berg 1991 

5. Einar Bovim 1980 

6. Kristel Jane Agnethe Langhard 1958 

7. Sigurd Sverre Larsen 1994 

8. Trille Guldal 1961 

9. Eirik Djupvik 1978 

10. Anne Folstad Hagen 1980 

11. Lasse Gåre Iversen 1988 

12. Karen Elise Sundelin 1984 

13. Sigve Sofus Larsen 1997 

14. Magnus Lindor Strand 1967 

15. Mikael af Ekenstam 1971 

16. Arne Kristian Schille-Rognmo 1985 

 

       TENK NYTT - STEM GRØNT!  
 

 


