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Økokommuneerklæring for Tingvoll kommune for valperioden 2015 -2019

Saksopplysninger
Økokommunen
Kommunestyret vedtok i 1990 økokommuneerklæringa. Dette var ein del av ein skandinavisk
innsats for å styrka bærekraft i våre lokalsamfunn og i verdssamfunnet. FN hadde fått
framlagt Brundtlandrapporten « Our common future» og det var internasjonal merksemd og
aksjonar kring felles innsats for ei bærekraftig framtid.
Kvart kommunestyre i Tingvoll etter 1990 har vedtatt økokommuneerklæringa som
kommunens plattform for innsats for ei bærekraftig samfunnsutvikling med vekt på miljø ,
folkestyre og mobilisering av lokale ressursar. Økokommunen er sentral i Tingvoll
kommune sin identitet . « Tingvoll – økokommunen på Nordmøre» og « Økokommunen –
bedre løsninger for mennesker og miljø» står på kommunens brevark og heimeside.
Økokommuneerklæringa:








Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en
bærekraftig utvikling.
Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.
Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.
Løse lokale miljøvernutfordringer.
Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Vurdering
Kva arbeidar Tingvoll med som økokommune:
Tingvoll har over tid jobba med ulike mål og tiltak for å fremja Tingvoll som økokommune.
Mange av desse er aktive i dag, andre er gjennomførte tiltak som no er i drift. Nokre få tiltak
har vi ikkje hatt aktivitet knytta til på nokre år. Vi nemner her følgjande for å styrke vår felles
kunnskap:
Politikk og planar:






Politikerskole i miljølære
Folkemøter på viktige tema for samfunnet
Kommuneplan med økokommunen som gjennomgåande tema
Miljø og klimaplan
Miljøvurderingar i alle saksframlegg

Avfall og energi










Produksjon av kompostbingar, og opplæring i kompostering
Avfallshåndtering med fire fraksjoner
Etablering av Miljøkompaniet som ei kommunal virksomhet , og miljøstasjonar
85 % av kommunens bygg har fjernvarme, og no fornybar energibærar.
SD – anlegg ( sentral driftsstyring av energi) i dei fleste kommunale bygg
Gjennomfører energisparekontraktar ( EPC) i 13 kommunale bygg. 6 kommunar i Orkide gjer
tilsvarande i prosjektet « Krafttak Orkide»
Lysplan for Tingvollvågen
I periodar har vi arbeida med miljøsertifisering av kommunens virksomheter
Bidratt til at Nordmøre gjorde den største kommunale anskaffelsen av elbilar i Norge i 2011
via innkjøpssamarbeidet.

Miljø, mat og ernæring










Opplæring i økologisk dyrking via skolehage for alle 5.klassar på TBU og skolehage på MOS.
Eit samarbeid med NORSØK. NRK fulgte ein 5.klasse ein sesong gjennom serien« Grønn
glede»
Kortreist gjestebud med lokalprodusert mat av lokale råvarer på TBU
Slakting av lam og produksjon av mat for 9 klassar, årleg på Tingvoll Museum
Utgjeving av kompetansehefter på Kortreist gjestebud og Slakting
Foredrag på høgskoler ulike stadar i landet om kortreist gjestebud.
Debiomerke i Sølv for institusjonskjøkken på Tingvoll Sjukeheim. 63 % økologiske råvarer i
matproduksjon. Ca 80 porsjoner pr dag .
Mat på politiske møter skal i størst mulig grad vera økologisk eller kortreist
Prosjekt med « dyrkingskasser» i offentlige rom og kurs for alle interesserte i kjøkkenhage og
supper.

Miljøgate og sosiale møteplassar


Etablering av miljøgata i Tingvoll sentrum.









Lysplan for Tingvoll sentrum, lyssetting i miljøgata, utskrifting av lysarmatur på sentrale veier
og val av lysarmatur på kunstgrasbana.
Etablering av Drøppingtorget, Gunnars plass og utplassering av benker i heile kommunen.
Investering og bygging av Tingvoll Brygge- og fjordhotell ( saman med næringslivet)
Etablering av kino.
Investering i badestrender og tilrettelegging for aktivitet og parkering. Brevikstranda og
Koksvikstranda.
Samarbeid med frivillige lag om drift av attraktive tenester . Ungdomsklubb i Straumsnes og
Tingvoll kino.
Åkerfallet som arena for folkemusikk.

Tilrettelegging for vidareutvikling av eksisterande kunnskapsmiljø i Tingvoll











Samarbeid om etablering av « Tingvoll Næringshage»
Økonomisk støtte til etablering av Økoparken
Vurdering av utvikling av « Grønn Klynge»
Økonomisk støtte til etablering av bio- og solenergisenter ved NORSØK.
Partnerskapsavtale med og årleg økonomisk støtte til Tingvoll Vidaregåande skole.
Utviklingsavtale med og årleg økonomisk støtte til Tingvoll Næringsforum
Bruk av ressurssenteret ved Tingvoll vidaregåande skole til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for asylsøkjarar og flyktningar
Årleg driftstilskot til Stiftelsen Nordmøre Museum for drift av Tingvoll Museum.
Kommunalt landbruksfond, og næringsfondet «Vekst for Tingvoll» finansiert av Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Restaurering / renovering av Tingvoll Kyrkje.

Internasjonalt engasjement







Kommunal drift av asylmottak
Busetting av flyktningar
Venskapskommune med Bunda i Tanzania
Periodevis internasjonal ungdomsutveksling
Utvikling av internasjonal uke på skolane under arbeid.
Medlemskap i den internasjonale miljøvernorganisasjonen for lokalforvaltninger ICLEI,

Deltaking i større nasjonale prosjekt :
2002 – 2005 Miljøvennlige og attraktive tettsteder. Miljøgate, lysplan, etablering av
torgplasser, sosiale møteplassar, Bygging av Tingvoll brygge og fjordhotell,
Gunnar – statue, Grubleseminar om Tingvoll kyrkje.
2003 -2006 Stifinnerprosjekt. Omstilling og fornyelse av kommunale tenester og omdøme.
2007 – 2009 Grønne energikommuner. Videreføring i Krafftak Orkide.
2005 -2010 KS si internasjonale satsing for kommunesamarbeid. Tingvoll - Bunda
2007 -2010 Økoløftet. Om å fremja bruk av økologisk mat .
2008 – 2011 Småsamfunnssatsinga . Økoparken, Bio- og solenergi, Tingvollen, renovering
av Tingvoll Kyrkje ( pågår) , Åkerfallet som arena for folkemusikk.

2013 – 2016 Bolystprosjektet Innomind – Outatown. Ungdomssatsing, styrka rekruttering
til Tingvoll vidaregåande skole og etnisk entreprenørskap.
Tingvoll som vertskommune for regionale prosjekt på Nordmøre:
2011 – 2016 Krafttak Orkide ( 6 kommunar)
2013 – 2016 Interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre ( 11 kommunar)
Økokommunevurdering:
Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha
positiv
x
Evt. merknader: Økokommuneerklæringa blir fremma for nytt
kommunestyre for valperioden 2015 -2019
nøytral
negativ
effekt på kommunens arbeid som økokommune.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Tingvoll vedtar at Økokommuneerklæringa skal legges til grunn for
kommunens virksomhet for valgperioden 2015 -2019








Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en
bærekraftig utvikling.
Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.
Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.
Løse lokale miljøvernutfordringer.
Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Behandling i Kommunestyret - 29.10.2015
Anne Kristin Løes, Ap la fram forslag til tillegg
I tråd med vedtak i Samfunnsplan (Samfunnsdelen for Tingvoll (2014-2026), KS 10.04.2014,
vil Tingvoll kommune legge de fire grunnprinsippene for økologisk landbruk: helse, økologi,
rettferdighet og varsomhet til grunn for sin videre utvikling sammen med
Økokommuneerklæringa.
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over innstillingen med vedtatt tillegg, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Tingvoll vedtar at Økokommuneerklæringa skal legges til grunn for
kommunens virksomhet for valgperioden 2015 -2019









Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en
bærekraftig utvikling.
Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.
Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.
Løse lokale miljøvernutfordringer.
Sterk vekt på lokal styring og engasjement.
De fire grunnprinsipper for økologisk landbruk skal legges til grunn for sin videre
utviklingsammen med Økokommuneerklæringa:
o

Helse, økologi, rettferdighet og varsomhet

