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RØYKEN SKAL VÆRE EN GRØNN FOREGANGSKOMMUNE
”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 er en forutsetning for å nå målet.
Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre
grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med framtidige
generasjoner, og solidaritet med dyr og natur”.
Fra prinsipprogrammet

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 økonomiske politikk baserer dagens velstand på overforbruk av naturressursene,
forgiftning av naturgrunnlaget og utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold i et tempo som
ikke er bærekraftig for våre etterkommere. De Grønne mener det er uansvarlig at problemene og
kostnadene veltes over på fremtidige generasjoner.
Omstillingen til et grønt samfunn betyr at vi tar positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet
om naturressurser og økologiske sammenhenger. Å gjøre hva vi kan for å begrense de økende
klimaendringer krever særlig oppmerksomhet, og gjør at omleggingen til et grønt samfunn haster mer
enn noensinne. Dette krever store investeringer i fornybar energi og miljøteknologi, etablering av
morgendagens arbeidsplasser og en mer rettferdig verdensorden.
Miljøpartiet De Grønne 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 lykkeligere. En videre
materiell vekst vil ødelegge miljøet og bruke opp viktige ressurser, men gjør heller ikke livet bedre for
folk flest. De Grønne vil trekke frem det som gir livskvalitet uten økt materielt forbruk – ikke minst
det å ha et liv hvor vi har tid til selve livet.
De Grønne vil bruke markedet der det fungerer best og offentlige løsninger der det fungerer best.
Økonomien må i lengden fungere i tråd med naturens kretsløp. For oss er ikke penger noe mål i seg
selv, men et middel til å skape virkelige verdier. Vi er et blokkuavhengig parti og kan samarbeide til
høyre og venstre, og i midten, men vi forsvarer velferdsstaten.
I dette partiprogrammet søker Miljøpartiet De Grønne Røyken å løse de mange utfordringene som
Røyken kommune og våre lokalmiljøer står overfor. Vi håper du ser at vi har prioritert saker som er
viktige for deg, og at vi har gode løsninger som du er enig i.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Grønne Røyken
Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker og natur i sentrum for politikken. Vi vil
at Røyken skal være en grønn foregangskommune basert på bærekraftig utvikling og økologisk balanse.
Vi vil ha et Røyken som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler
miljøvennlige lokalsamfunn og miljøeffektivt næringsliv. Røyken skal gjennom en aktiv og ansvarlig
klima- og miljøpolitikk bidra aktivt til at Norge overholder sine nasjonale miljømål og internasjonale
klimaforpliktelser.

I Røyken kommune vil vi arbeide for at medmenneskelighet, trivsel, livskvalitet, og god
økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet. Med dette perspektivet vil vi
føre en politikk for trygg oppvekst, aktive læringsmiljøer, et sykdomsforebyggende helsevesen, gode
omsorgstilbud, et mangfoldig og inkluderende kulturliv, en sterk frivillighetssektor, bevaring og
videreutvikling av våre landbruks, natur- og friluftsområder, etisk handel, miljøvennlig transport,
bærekraftige bedrifter og et robust og demokratisk arbeidsliv.
Røyken kommune skal være en foregangskommune for omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom
en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan, klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtradesertifisering. Dette skal først og fremst gjelde kommunenes egne virksomheter, men også gjennom et
aktiv samarbeid med nærings- og handelsvirksomheter, frivillige lag og foreninger. Kommunens
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må oppdateres, og nødvendige klimatilpasningstiltak må settes i
verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere, våtere og mer utfordrende klima.

Bevare naturgrunnlaget og stimulere friluftslivet
Et hovedprinsipp for MDG Røyken er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi selv
er en del av naturen. Uberørt natur og grønne områder er en viktig verdi og kilde til glede, fysisk
utfoldelse, helse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon til et mangfold av kulturuttrykk. Vi vil at folk
skal ha nær tilgang til naturen og kunne ferdes fritt på stier mellom tettstedene og marka. Vi vil derfor
bevare Røykens grønnstruktur og biologiske mangfold, og bevare grønne korridorer mellom
tettstedene. Vi er bekymret for de siste årenes sterke nedgang i småfugl og pollinerende insekter som
bier og humler, og reduksjonen av sjøfugl og fisk i fjorden.
MDG Røyken vil:
• Sikre Villingstadåsen og Bårsrudmarka med markagrense, i tillegg til Kjekstadmarka.
• Videreutvikle et sammenhengende sti- og løypenett mellom tettstedene og marka i samarbeid
med idrettslagene, Skiforeningen og DNT.
• Styrke vernet av skog, våtmark, vassdrag, havbunn og andre artsrike biotoper, og sikre viktige
leveområder for truede arter mot utbygging. Bevare trær i nye boligområder.
• Sikre strandsonen med bedre tilgang for allmennheten. Fjerne eksisterende stengsler. Sikre
sammenhengende kyststi både på Oslo- og Drammensfjordsiden.
• Bidra til rehabilitering av vannøkologien og fiskeressursene i elver og bekker i samarbeid med
lokale fiske- og miljøorganisasjoner.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

•
•
•
•
•

Bevare dyrket mark og stimulere til økologisk bærekraftig drift i jord- og skogbruket.
Stimulere til hjemmekompostering i boligområdene.
Forby snøscooter-kjøring i utmark, bortsett fra til nyttebruk.
Arbeide mot spredning av miljøgifter og fremmede arter i naturen, og rense forurenset grunn.
Gå imot anlegg av nye båtplasser i viktige strand- og friområder.

Trivelige grønne og godt utbygde lokalsamfunn
MDG Røyken vil utvikle lokalsamfunn som er gode å vokse opp i – og leve i, både for ung og gammel.
Vi vil bevare og videreutvikle det desentraliserte bosettingsmønsteret i Røyken. Med større kommuner
blir det viktigere at tettstedene utvikles til mest mulig komplette lokalsamfunn med sterke lokalmiljøer
som gir gode rammer for livskvalitet og fullverdige liv, trivsel og tilhørighet til lokalmiljøet. Vi ønsker
å bevare og videreutvikle hvert enkelt tettsted slik at innbyggerne har et best mulig tilbud på
arbeidsplasser og offentlig og private tjenester som barnehage, skole og dagligvareforretning,
møteplass/torg i sentrum og fritidsanlegg som lekeplasser, ballbaner m.v. Vi vil at alle tettstedene skal
ha et godt nettverk av gangveier, turveier/stier og løyper over til andre tettsteder og ut i skog og mark.
Vi vil at kommunen skal gå i dialog med lokale velforeninger og andre foreninger og lag i hvert
tettsted om behov for, og ønsker om miljøopprusting og trafikksikring på stedet. Vi vil stimulere til
mindre byråkrati og bedre lokal oppgaveløsning og samarbeid mellom foreninger og lag i hvert tettsted
ved å overføre årlige faste beløp til nærmiljøtiltak til tettstedenes egen disposisjon og bruk.
For hvert at tettstedene vil vi, etter/i samråd med representanter fra lokale foreninger og lag, prioritere
følgene spesielt viktige større miljøtiltak og prosjekter: (Foreløpig utkast før møtene i
kommunedelene)
Slemmestad/Bødalen: Følge opp planene for miljøopprusting og næringsutvikling på Norcemområdet og i gamle sentrum, med flere boliger, arbeidsplasser og bedre servicetilbud. Binde gamle og
nye sentrum bedre sammen til en godt fungerende enhet. Trafikksikre Slemmestadveien og
Sundbyveien med sykkelfelt, støyskjerming, belysning (LED-lys), fartsdemping m.v. Videreutvikle
Slemmas/Bøbekkens elveleie til en trivelig elvepark med turvei og natursti fra Slemmestad sentrum til
Bødalen.
Røyken/Midtbygda: Bygge om Spikkestadveien gjennom sentrum til Miljøgatestandard (som i Åros)
med fortau/gangvei/sykkelfelt, miljøvennlig belysning og fartsreduserende tiltak for max 30-40 km/t.
Videreutvikle Skitt-Heggas elveleie til en trivelig elvepark med turvei langs elva gjennom sentrum, fra
fotballbanen og opp til Auvikrysset. Opparbeide aktivitetspark for barn, unge og voksne mellom
Røyken senter og Skitt-Hegga.
Spikkestad: Følge opp planene for en videreutvikling av bolig og servicetilbudet og miljøopprusting av
Spikkestad sentrum. Bygge om Spikkestadveien gjennom sentrum til Miljøgatestandard, og etablere
gang-sykkelvei/sykkelfelt langs hovedveien i Spikkestadbakkene fra Kriteig til Lier grense. Etablere
tursti i Daueruddalen.
Hyggen: Miljøoppruste Hyggen sentrum med ombygging av Grimsrudveien gjennom sentrum til
Miljøgatestandard og fortau langs Hyggenveien fra sentrum til Hestehagan. Sikre bedre tilgjengelighet

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

og parkmessig behandling av strandsonen, inkl. kyststi til Fagervik. Sikre friareal langs Skjærabekken
til bekkepark.
Nærsnes: Bygge om Sundbyveien gjennom sentrum til Miljøgatestandard. Videreutvikle
Bårsrudbekken til elve-/bekkepark. Anlegge sammenhengende turvei og lysløype rundt Bårdsrudvann
med forbindelse til Torvbråten og Båtstø.
Åros/Båtstø: Anlegge elvepark med turvei/-sti langs Åroselva fra munningen opp til fotballbanen/
NÅIF. Sikre fortau og sykkelfelt langs Hurumveien fra Åros/Kastet til Sætre.
Hallenskog: Hallenskog ligger i kort avstand til/inntil Heggedal, og en videre utvikling/utbygging bør
sees i sammenheng med den pågående utviklingen i Heggedal tettsted og knutepunkt for å oppnå en
god samlet løsning for innbyggerne i området. Røyken kommune bør søke samarbeid med Asker
kommune for å oppnå gode løsninger for Hallenskog på tilfredsstillende veitilknytning
(gang/sykkel/bil) og kollektivdekning, skoletilbud og tilbud på privat og offentlig service.

Trygg og miljøbevisst oppvekst
Røyken kommune skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. De Grønne 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. Vi vil at barna skal lære livskompetanse gjennom å
praktisere dialog som kommunikasjonsform i skoler og barnehager. Trivsel og læring for alle må være
et mål både i barnehagen og skolen. Mobbing skal forebygges gjennom tett kommunikasjon og
samarbeid mellom både skoleledelse, lærere, medelever og foreldre. Alle barn og elever skal ha minst
en time med fysisk aktivitet hver dag og en dag uteskole-undervisning hver uke.
MDG Røyken vil:
• Innføre to eller flere barnehageopptak i året. Barn skal gis prioritet ved opptak til nærmeste
barnehage og skole.
• Fjerne unødig rapportering og andre tidstyver for å frigjøre tid for lærerne til å jobbe med
undervisning, sosiale relasjoner og bedre læringsmiljø.
• Støtte foreldre-, samlivs- og livsmestringskurs for å styrke barns oppvekstsvilkår og forebygge
kriser.
• Øke tettheten av kvalifisert personell i skoler og barnehager.
• Arbeide for bedre kjønnsbalanse blant ansatte i barnehager og skoler ved aktiv rekruttering av
mannlige lærere.
• Trekke lokale ressurser inn i undervisningen, som for eksempel lokal natur og miljø,
kulturminner og ressurspersoner med god lokalkunnskap.
• Sikre at alle skoler har et godt tilbud på helsesøstertjenester og psykiske helsetjenester.
• Gi skolene mulighet til å abonnere på økologisk frukt og grønt.
• Legge til rette for at barn er trygge på skolen og skoleveien.
• Miljøsertifisere alle skoler og barnehager.
• Arrangere sommerskole med miljøprofil for barn.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Miljøvennlig og sosial boligpolitikk
MDG Røyken vil tilpasse boligveksten i kommunen til kapasiteten på offentlige tjenester og
infrastruktur generelt, og til kommunens økonomiske evne til å utvikle tilbudet på nødvendige
tjenester og institusjoner. Dette gjelder særlig barnehager, skoler, helsetjenester mv. Boligbyggingen
må fordeles på alle tettstedene, men med særlig vekt på de større tettstedene med knutepunkter i
kollektivtrafikken; Spikkestad, Røyken, Slemmestad og Åros. Det skal være enkelt å gå og sykle til og
fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal folk kunne leve bra også uten bil.
MDG Røyken vil føre en sosial boligpolitikk og satse på ungdomsboliger og kommunale utleieboliger.
Nye boliger må ha lavt energiforbruk og gjerne produsere overskuddsenergi. Vi vil stille strenge krav til
miljøkvalitet, estetikk og energibalanse i nye byggeprosjekter, og stimulere til etablering av
energieffektive pilotprosjekter basert på økologiske prinsipper, som for eksempel øko-boligtun og
økolandsbyer.
MDG Røyken vil:
• Stimulere til boligfortetting i tettstedene med variert boligtilbud, inkl. bofellesskap.
• Nye boligfelt skal legges i eller inntil eksisterende tettsteder og i gangavstand fra eksisterende
barnehager, barneskoler og kollektivtransporttilbud, med gang-/sykkelforbindelse til disse og
til sentrum.
• Gå imot utbygging av nye boligfelt på dyrket mark og i friluftsområder utenfor tettstedene.
• Stille krav til økologisk, miljøvennlig bygging og lavt energiforbruk i nye boliger og bygninger,
som for eksempel heltrematerialer, jordvarme, solvarme og lignende.
• Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake på strømnettet.
• Stimulere til grønne tak på eksisterende og ny bebyggelse med store takflater.
• Stimulere til rehabilitering og tilpasning av eksisterende bygg fremfor rivning og nyoppføring.
• Bygge rimelige kommunale utleieboliger for unge, flyktninger, funksjonsreduserte og andre
etter behov.
• At kommunen kan kunne sette en øvre, ikke nedre grense for størrelsen på nye boliger, og at
det ikke må settes krav om minste antall parkeringsplasser per bolig.
• At det i alle nye boligfelt skal settes av tilstrekkelig areal til lekeplasser og fellesareal.

Grønt næringsliv
MDG Røyken vil stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser i kommunen, både i tettstedene og i
egne grønne næringsområder. Nye næringsbygg må bygges med høy miljøkvalitet og energibalanse.
Bedrifter skal stimuleres til miljøvennlig drift ved miljøsertifisering av virksomheten. Kommunen skal
stimulere til omlegging av lokalt landbruk og hagebruk til økologisk produksjon og drift, og øke
andelen innkjøp av økologisk mat til 30 %. Det bør legges bedre til rette for økt bruk og omsetning av
brukte produkter og materialer, især for å dekke barnefamiliers behov for gode, men rimelige leker,
sportsutstyr, klær og møbler. Vi vil stimulere til mer grønt entreprenørskap og innovasjon.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

MDG Røyken vil:
• Satse på et mer mangfoldig og bærekraftig næringsliv i Røyken.
• Samarbeide med næringslivet om reduksjon av energibruken til bygninger, miljøvennlig
bygging og rehabilitering av bygg.
• Samarbeide med næringslivet om omlegging til bruk av transportmidler med lave eller ingen
utslipp av klimagasser.
• Støtten til og virksomheten i Næringsforeningen skal styrke grønn næringsutvikling.
• Stimulere næringslivet til å miljøsertifisere virksomheter og stille miljøkrav ved anskaffelser.
• Stimulere arbeidslivet til å ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne.
• Stimulere og støtte etablering av ”Bondens markeder” i tettstedene med salg av lokalprodusert
frukt, bær og grønnsaker m.v. fra lokale produsenter.
• Støtte nærbutikker i tettstedene.
• Stimulere til etablering av andelsgårder.
• Gå imot utbygging av nye næringsarealer på dyrket mark og i friluftsområder.

Miljøvennlig transport
MDG Røyken vil redusere klimagassutslippene fra transport ved å stimulere til redusert
bilavhengighet og renere transportmidler. Vi vil derfor arbeide for styrket kollektivtransporttilbud både
mellom tettstedene i kommunen, og til knutepunktene på kollektivtransportsystemet (tog, buss, båt).
Vi vil videre at alle tettsteder skal bindes sammen med et sammenhengende nett av gang-/sykkelveier.
Dette vil samtidig bidra til å gi et løft for gange og sykling og stimulere til mosjon i nærmiljøet. Dette
vil også sikre at barn og ungdom kan ferdes trygt til og fra skolen og ellers i trafikken, samtidig som
foreldrenes bilkjøring kan reduseres.
MDG Røyken vil:
• At det bygges gang-/sykkelveier og sykkelfelt mellom tettstedene der dette mangler:
Midtbygda og Bødalen (RV 165), Slemmestad - Nærsnes, Nærsnes - Båtstø og Hyggen Røyken
• Vi går også inn for at det planlegges bygging av sammenhengende gang-/sykkelvei på FV. 3
mellom Hyggen og Lahell i Lier, og RV 167 Grodalen-Heggedal i Asker, og Åros Sætre i
Hurum.
• Arbeide for bygging av sykkelvei langs jernbanen fra Spikkestad til Asker grense i samsvar
med Kommuneplanen.
• Søke nye finansieringsløsninger for rask utbygging av gang- og sykkelveier.
• Styrke vedlikeholdet av eksisterende gang-/sykkelveier/sykkelfelt.
• Etablere flere parkeringsplasser med lademuligheter for el-bil og el-sykkel på togstasjonene og
andre knutepunkter, samt videreutvikle matebusstilbudet.
• Arbeide for hyppigere bussavganger til Asker, Oslo og Drammen, og bedre samarbeid mellom
buss-selskapene.
• Arbeide for utvikling av mer miljøvennlig ferjetilbud og hyppigere hurtigbåtavganger, med
avganger også i helgene.
• Stimulere til utvikling av bildeling og felleskjøring i Røyken.
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Gå imot ny motorvei i bro over Drøbaksundet, men aksepterer et nytt tunnel-løp av
sikkerhetsmessige grunner.

Grønn omsorg
Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Både fysisk og psykisk påvirkes vi av hvordan vi lever og
bor. Vi vil at Røyken skal være en god kommune å leve i for alle aldersgrupper. MDG Røyken vil
styrke det forebyggende helsearbeidet basert på hjelp til selvhjelp, og sikre gode omsorgstjenester for
innbyggerne. Vi vil også satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil styrke
tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge.
Vi mener eldreomsorgen i Røyken i utgangspunktet er god. Likevel er det behov for å sikre at både
eldre og andre med omsorgsbehov unngår isolasjon og inaktivitet, enten de bor hjemme eller på
sykehjem. Tilbudet om tidlig rehabilitering ved sykdom og helseskade må forbedres, og det er viktig at
pasienter og brukere selv bidrar aktivt under rehabilitering og trening. Fysisk aktivitet, kultur, musikk,
dans og samvær med barn og dyr gir gode resultater både ved demens og funksjonstap. Vi vil støtte
frivillige organisasjoner som arbeider med tilbud til eldre og personer som trenger besøk og
stimulering.
MDG Røyken vil:
• Stimulere til sunn livsstil, forebygging av sykdom og til at legene bruker Grønn resept aktivt
for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil
og fysisk aktivitet.
• Styrke helsesøstertjenesten og få en fast lege ved ungdomshelsestasjonen.
• Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser og dagavdeling utenfor sykehjem, samt eldreboliger og
bofellesskap for eldre og uføre.
• Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren.
• Tilby foreldre kurs for å styrke deres evne til å gi barna god omsorg.
• Støtte arbeidet for fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle aldersgrupper.
• Styrke det psykiske helsevernet og støttetiltak til pårørende.

Grønn kultur
MDG Røyken vil tilrettelegge for et aktivt kulturliv i kommunen. MDG Røyken mener
kulturaktiviteter bidrar til å knytte mennesker sammen og skaper kreativitet og fellesskap. Røyken har
et mangfoldig og allsidige kulturliv, og dette kan videreutvikles i et samarbeid mellom kommunen og
frivillige organisasjoner, hvor disse får kommunal støtte. Frivilligsentralen gjør et viktig arbeid på
kulturområdet og må sikres gode arbeidsvilkår. Vi mener Kulturskolen må få et bredere tilbud for å nå
flest mulig barn, også barn med innvandrerbakgrunn. Vi vil videreutvikle bibliotektilbudet slik at disse
blir enda mer aktive kulturformidlere enn i dag. Lokale, rusfrie kulturaktiviteter hvor barn og unge kan
delta sammen med voksne, må støttes.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Røyken kommune har en sterk kulturarv, både når det gjelder landbruk, industri og maritime
tradisjoner, og det er viktig å videreformidle denne arven til nye generasjoner. Det er også viktig å ta
vare på den verneverdige bebyggelsen og satse videre på en blanding av bruk og vern.
MDG Røyken vil:
• Styrke kulturskolen, evt. i samarbeid med Hurum og andre aktuelle kommuner.
• Støtte frivillig arbeid og kulturarrangementer for kommunen og i tettstedene.
• Øke støtten til ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”.
• Sikre driften av bibliotekene i Slemmestad og Midtbygda, samt etablere ny filial på
Spikkestad. Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom.
• Trekke det lokale næringslivet inn som samarbeidspartnere og sponsorer i kulturlivet.
• Vi vil at kommunen bidrar med tilskudd for å ta bedre vare på vår kulturarv.
• Støtte etablering og drift av ungdomsklubber/aktivitetstilbud for ungdom.

Bærekraftig økonomi og miljøeffektiv administrasjon
MDG Røyken vil at kommunen skal gå foran med et godt eksempel for næringsliv og innbyggere og
feie for egen dør i miljø- og klimainnsatsen. Vi vil sette tæring etter næring i sin forvaltning av
skattebetalernes penger, for å unngå å måtte velte regningen for evt. overforbruk over på neste
generasjon. Kommunen skal miljøeffektivisere egen drift og miljøsertifisere alle virksomheter.
Kommunen skal praktisere miljøeffektive innkjøp med vekt på innkjøp av miljømerkete varer og
tjenester. Alle kommunale bygg skal ha grønne tak. Kommunen skal lage et en egen klimaplan som en
del av kommuneplanen, og avlegge et eget klimaregnskap hvert år. Kommunen skal etablere en egen
Miljøpris som deles ut hvert år til den innbygger/bedrift/virksomhet i kommunen som har gjort en
forbilledlig innsats for miljø- og klima siste år.
MDG Røyken ønsker ikke en kommunesammenslåing med Asker eller Lier, men er åpen for at en
felles kommune for Hurumhalvøya vil kunne bidra til både en effektivisering av kommunal
administrasjon og forvaltning, og styrking av kompetanse og kapasitet på viktige fag- og
oppgaveområder. Dette er etter vårt skjønn en naturlig geografisk og miljømessig enhet. Vi vil likevel
anbefale at det arrangeres en rådgivende folkeavstemning om spørsmålet før vedtak fattes. Vi er også
åpen for en overføring av Røykens fylkeskommunale tilknytning fra Buskerud til Akershus, eller en
annen hensiktsmessig tilknytning avhengig av utfallet av regjeringens bebudete regionreform.
MDG Røyken vil:
• At kommunen utarbeider miljø- og klimaplan for bærekraftig utvikling og sterk reduksjon av
klimagassutslippene i kommunen. Kommunen skal utarbeide miljøstatus og klimaregnskap for
kommunen og egen virksomhet.
• At alle kommunale enheter og virksomheter blir miljøsertifisert (inkl. Røyken eiendom).
• At kommunen skal stille etiske og miljømessige krav ved alle kommunale anskaffelser av varer
og tjenester.
• At 80 % biler i kommunal tjeneste skal være klimagassnøytrale d.v.s el-biler/hydrogen.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

•
•

At det skal være minst 30 % økologiske matvarer ved kommunens kjøkkener og kantiner, samt
størst mulig andel kortreist frukt og grønnsaker m.v.
Stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige organisasjoner.
Arbeide for bedre kjønnsbalanse blant ansatte i kommunens administrasjon og virksomheter.

•

Støtte opp om og videreutvikle Frivilligsentralen i kommunen.

•

	
   	
  

ER DU ENIG MED OSS?
Dersom du er enig i vårt grønne verdigrunnlag, og de fleste av
våre programforslag til å gjøre Røyken til en miljøvennlig
foregangskommune, bør du stemme på oss. Noen vil kanskje
tro at et nytt parti som MDG kommer til å få så få stemmer at
en stemme på oss vil være bortkastet. Det er det ikke. Enhver
stemme på oss er en stemme for miljøet, og med den
oppslutningen MDG har på meningsmålingene, ligger vi godt
an til å kunne kapre en plass i kommunestyret og gi miljøet en
stemme. Men da må alle som støtter vår politikk også gi
Miljøpartiet De Grønne sin stemme.

GODT VALG!

	
  

