Lokale miljøtiltak: en enkel punktliste med tiltak alle lokallag kan foreslå til
kommunestyrerepresentantene der de bor
Natur og Ungdom har noe å komme med i miljøpolitikken. Vi har en lang og stolt historie
med sterke miljøseire, som gir oss troverdighet og gjør oss relevante. Vi er ungdommer,
og ungdommer er en gruppe som ellers er underrepresentert i demokratiske organer, så
det er et poeng i seg selv å høre på oss. Mange miljøsaker er vanskelige, tekniske, og
krever mye arbeid å jobbe med. Disse sakene er konkrete tiltak som på to minutter kan
foreslås for kommunestyret, og kanskje er dere heldige og får dem gjennom på et blunk!
Samferdsel
•

Flere sykkelstier

•

Innføring eller videreføring av ordning med bysykler

•

Bilfrie gater i sentrum

•

Flere kollektivavganger

•

Billigere billettpriser

•

Etablere ladestasjoner for elbil

Klima
•

Solceller på taket av kommunale bygg

•

Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg

•

Flere vegetaralternativer i offentlige kantiner

Nærmiljø
•

Bier på taket av kommunale bygg

•

Dyrkeprosjekter i kommunen, gjerne som en del av arbeidstrening for ungdom som
har falt utenfor skole og jobb

•

Flere muligheter for kildesortering

•

Benker rundt grøntarealer for å sikre at arealene blir brukt mer

•

Innovasjonsdag for skoleelever der de skal lære om grønn energi

I tillegg går det an å se nærmere på kommunens administrasjon. Kommunen er en stor
aktør, og kjøper inn veldig mange produkter i løpet av et år. Derfor kan lokallaget i Natur
og Ungdom foreslå at kommunen skal operere med en miljøvennlig standard. Det går
også an å bli en fairtrade-kommune, eller ha retningslinjer for bruk av engangsvarer som
kopper og bestikk.
Mange kommuner har egne fond, hvor de bruker noe av kommunens egenkapital på å
spekulere i aksjer med hensikt å øke denne egenkapitalen. Her kan Natur og Ungdoms
lokallag kreve at kommunens fond trekker seg ut av fossil energi og andre miljøskadelige
aksjeselskap.
Disse tiltakene er gode forslag til tiltak dere kan foreslå, men det går selvsagt an å
bruke kreativiteten og finne på egne tiltak også. Hver kommune er forskjellig, og dere
kjenner deres egen kommune best. Alle sektorene kan bli mer miljøvennlige. Kanskje
hjemmesykepleien der du bor kjører kommunen rundt med fossilbil, og du vil foreslå at
de går over til å kjøre elbil på lange ruter, og elsykkel på korte ruter?
Nøl aldri med å kontakte din regionsekretær om du lurer på noe!

