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Økokommuneerklæringa 2019
Saksgang
1 Kommunestyre

Møtedato
24.10.2019

Saknr
45/19

Kommunestyre har behandlet saken i møte 24.10.2019 sak 45/19
Møtebehandling
Gunnar Waagen, Krf la fram følgende forslag til tillegg fra KRF, SP, H og V:
Kommunestyret ber om at administrasjonen kjem med ei sak om eventuelt fornya innhold og nye
konkrete tiltak i løpet av første halvår 2020.
Det ble stemt over tilleggsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over innstillingen med vedtatt tillegg.

Votering
Enstemmig.

Kommunestyres vedtak
Tingvoll kommune vedtar økokommuneerklæringa for kommunestyreperioden 2019 – 2023:
1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
2. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
3. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en
4.
5.
6.
7.

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.

Kommunestyret ber om at administrasjonen kjem med ei sak om eventuelt fornya innhold og nye
konkrete tiltak i løpet av første halvår 2020.
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Kommunedirektørens innstilling:
Tingvoll kommune vedtar økokommuneerklæringa for kommunestyreperioden 2019 – 2023:
8. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
9. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
10. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en
11.
12.
13.
14.

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.

Saksopplysninger
Tingvoll kommunestyre vedtok økokommuneerklæringa for første gang i 1990. Dette som del
av en skandinavisk satsing for å styrke næringsliv, sosial utvikling og miljømessig bærekraft
i bygder og mindre lokalsamfunn. FN hadde nylig fått framlagt
rapporten fra Brundtlandkommisjonen; «Vår felles framtid». Samtidig hadde vi årene før hatt
rystende miljøhendelser som Tsjernobyl-ulykka med radioaktivt nedfall over hele
Skandinavia, og vi opplevde dødelige algeinvasjoner i havområdene våre. Det var et krav om
handling.
I fellesskap utviklet noen norske kommuner en felles økokommuneerklæring, samt at det ble
satt i gang et program med en rekke aktiviteter og prosjekter i kommunene. I Tingvoll ble det
blant annet startet egen politikerskole i miljøkunnskap, hjemmekompostering ble utviklet og
tatt inn i renovasjonsordningen før det var lovlig, skolene fikk egen miljøprosjektleder og ¼
av innbyggerne i kommunen tegnet seg som deltakere i «miljøheimevernet» der de forpliktet
seg til enkle hverdagstiltak for et bedre miljø.
Miljøsatsingen vokste utover 1990-tallet, og økokommunen ble på mange måter Tingvolls
«forretningside». Slik kom også vårt kommuneslagord til: «Økokommunen – bedre løsninger
for mennesker og miljø»
I tillegg til lokalt engasjement, hadde vi dyktige fagmiljøer tilknyttet Tingvoll videregående
skole og ikke minst Tingvoll Gard. Slik ble alle «småprosjektene» en samlet i en målrettet
satsing som skilte Tingvoll ut fra andre kommuner. Nye aktiviteter i økokommunen fra de
siste årene er tettstedsprogrammet og økoparken. Ikke helt enkelt, men nødvendig og riktig
satset.
Tingvoll kommunestyre har som tradisjon, i hver valgperiode, om å fatte vedtak om å stå ved
økokommuneerklæringa.
Vurdering
Siden Brundtlandkommisjonens rapport kom i 1987, har kommune-Norge vært med på en
rekke manifester, forpliktelser og markeringer for å styrke den lokale innsatsen for økt
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bærekraft, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Ingen av disse har festet seg hos oss slik
som økokommuneerklæringa. Det er noe med de 7 enkle punktene som både er stimulerende,
allment og nært. Tingvoll kommune bør derfor nå, og i framtida, vedta
økokommuneerklæringa som grunnlag og retningsgiver for kommunens tjenesteyting,
forvalting og utviklingsarbeid.
Og så blir det opp til oss alle å gi arbeidet fornyet innhold slik at det fortsatt oppleves som
relevant å være økokommune i framtida.
Vedlegg

RETT UTSKRIFT
DATO 5.november.2019
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