
Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2019-23 

 

er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det 

enkelte menneske. Partiets poltikk bygger på det kristne menneskesynet, 

nestekjærligheten og forvalteransvaret. Menneskeverdet står i sentrum. Det gode 

samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter 

og privat og frivillig virksomhet.  

 

Miljø og klima 

tar miljøutfordringene på alvor. Den kunnskapen vi nå har om bakgrunnen for 

klimaendringene tilsier at det grønne skiftet må komme.  Erfaringen fra de seinere åra 

viser at vi må ta hensyn til de faktiske klimaendringene i samfunnsplanleggingen. Vi må se på hva 

kommunen kan og må gjøre, og kommunen må legge til rette for at innbyggerne skal ta gode 

miljømessige valg i hverdagen. 

 Hensynet til miljøet må prioriteres svært høyt i alt kommunalt planarbeid, i drift og 

tjenesteproduksjon. Det samme gjelder i interkommunalt arbeid kommunen er involvert i. 

 Kommunestyret må i starten av valgperioden ha en generell gjennomgang av 

klimautfordringene med tanke på tiltak, 

o relatert til endringer og risikoer som Ringsaker kommune vil kunne møte. (Se nederst 

i programmet, 1) 

o knyttet til 1,5-gradersmålet. Kommunen må lete etter og bruke de mulighetene som 

finnes i egen virksomhet. Gjennom politisk styring må kommunen på samme måte 

legge til rette for at vi privat og i privat næringsliv tar gode miljømessige valg. (Se 

nederst i programmet, 2) 

 Kommunen skal konkretisere mål og tiltak for miljøarbeidet, og årlig informere allmennheten 

om miljøstatusen i forhold til vedtatte mål. 

 Med lavere energiforbruk reduseres skadelig miljøutslipp. Derfor skal effektivisering av 

energibruken vurderes fortløpende. Så langt det er mulig skal fornybar energi brukes som 

energikilde i kommunale bygg. 

 Ved valg av kjøretøyer for kommunal bruk skal klimahensyn veie tungt. Elbiler må tas i bruk i 

så stor utstrekning som mulig.  

 Kommunen skal sørge for ladestasjoner for elbiler for kommunalt ansatte. Tilsvarende skal 

det sørges for ladestasjoner til allmenn bruk i hele kommunen.  

 Tømming av søppel og toaletter på friluftsområdene i kommunen må være hyppige nok i 

forhold til behov. Det må spesielt være god nok beredskap i perioder hvor en erfaringsmessig 

vet det er stor trafikk. Det bør vurderes om lokale lag og foreninger kan få betalte oppgaver 

med tømming av søppel. 

 Kommunen må utarbeide konkrete planer for holdningsskapende arbeid generelt, og blant 

barn og unge spesielt, mot forsøpling, og spesielt plastforsøpling.  

 Kommunen må lage en handlingsplan mot matsvinn. (Se nederst i programmet, 3) 

 Ved planlegging av ny virksomhet og nye boliger i våre sentra, skal det ikke gis dispensasjon 

fra kravet om tilstrekkelig parkeringskapasitet. 

 Kommunen skal iverksette tiltak som oppmuntrer til at barn og voksne i størst mulig 

utstrekning går, sykler eller bruker offentlig transport. Gang- og sykkelveinettet utvides videre 

og holdes ved like slik at det blir brukt. 



 Kommunen må være en pådriver for økt tilbud i kollektivtransporten, spesielt i Nordre 

Ringsaker, hvor mange må reise om Lillehammer for å komme til Moelv/Brumunddal. En bør 

også vurdere å arbeide for bussforbindelse fra jernbanen til leiligheter og småhytter på 

Sjusjøen 

 Ringsaker kommune må benytte alle anledninger til å påskynde gjennomføringen av tospors 

jernbane gjennom kommunen. 

 Kommunen skal vurdere stell av utearealer, deriblant grøftekanter og midtrabatter. 

Blomsterplanter må i størst mulig grad bevares for å sikre levemiljøet for pollinerende 

insekter. Samme hensyn bør telle med ved valg av beplantning.  

 Endring fra plen til blomstereng bør prøves ut der det kan fungere.  

 Der det er praktisk mulig, bør lokalbefolkningen få mulighet til å delta med dugnad for å 

skape et blomstrende miljø. 

 Kommunen må innføre totalforbud mot bygging på myr og innføre restriksjoner på grøfting 

av myr, bl.a. som Co2-lager og forebyggende tiltak mot flom.  

 Alle kommunale virksomheter skal tilstrebe innkjøp av miljøvennlige varer og i størst mulig 

grad benytte Fair Trade-produkter. 

 Alle skoler og barnehager i kommunen skal heve miljøstandarden til å bli miljøfyrtårn. I løpet 

av perioden må kommunen ha som mål å bli en miljøfyrtårnkommune. 

 

 

 

Kirke og kultur 

er opptatt av hele mennesket – ånd, sjel og kropp. Det utvidede kulturbegrepet omfatter 

alt fra religion og livssyn via de forskjellige kunstformer til sport og idrett. Alt dette er 

svært viktig i våre liv. Det må være en oppgave for kommunen å legge til rette for vekst og 

utvikling av det enkelte menneske på alle kulturområdene.  

De ti kirkene i kommunen er hver for seg unike arkitektoniske perler. Flere av dem er blant de 

eldste bygningene i Ringsaker. Det er et svært viktig kommunalt ansvar å videreføre arven fra våre 

forfedre og ta vare på disse bygningene som både er kulturbygg og levende bygg som de aller 

fleste har et forhold til. 

Kommunens forpliktelser overfor Kirken, både m.h.t. bygningene og aktiviteten må ivaretas på en 

god måte. Samtidig har kommunen et ansvar for at mennesker av alle religioner og livssyn blir 

ivaretatt og respektert. 

 

 Kommunen bør støtte opp om gode oppvekstmiljøer for barn og unge ved bl.a. å: 

o - avslå eventuelle dispensasjonssøknader om fritak kravet til tilstrekkelige friområder 

og lekeplasser ved utvikling av nye boligfelt. 

o - sørge for opprusting og vedlikehold av varierte lekeplasser/nærmiljøanlegg i 

tilknytning til alle skolene i kommunen med tanke på bruk både i skoletid og fritid. 

Det bør på sikt finnes skateboardparker i alle ungdomsskolekretsene.  

o - prioritere den økonomiske støtten til frivillig barne- ungdoms og kulturarbeid høyt.  

o - arbeide for gode rusfrie møteplasser for ungdom, bl.a. gjennom å videreutvikle de 

kommunale fritidsklubbene som gode arenaer for egenutvikling og inspirasjon til 

personlig ansvar.  



 Kommunen må sørge for at Kirkelig Fellesråd sikres tilstrekkelige midler til å utføre sine 

oppgaver, bl.a.  

o drift og vedlikehold av kirker, og kontorhold og arbeidsforhold for øvrig for de 

ansatte;  

o drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser og nødvendig utvidelse av disse, 

herunder ivaretakelse av behovene til mennesker med andre religioner og livssyn. 

 Det er behov for et krematorium på Hedemarken, men Hamar ser seg pr i dag ikke i stand til å 

koste ny ovn. Kommunen må derfor ta initiativ overfor de andre hedemarkskommunene 

Hamar, Stange og Løten med tanke på å bli enige om å bygge en ny krematorieovn i 

fellesskap i Hamar Krematorium. Det vil sikre at bisettelse/kremasjon kan skje innafor fristen 

som loven setter. Fra hele Hedemarken, unntatt fra Ringsaker kirke og nordover, vil det 

redusere kostnader og miljøbelastninger ved transport til krematorium.  

 Det er avdekket et stort etterslep på vedlikehold av mange av kirkene våre. I kommende 

kommunestyreperiode vil det fortsatt være helt nødvendig med ekstraordinære midler til 

vedlikehold av kirkebygg. Bl.a. må det stilles nok midler til disposisjon til at samtlige tak på 

Ringsaker kirke kan restaureres i løpet av kommende fireårsperiode.  

 Det bør arbeides kontinuerlig mot sentrale myndigheter for tilstrekkelige statlige tilskudd til 

tilfredsstillende vedlikehold av middelalderkirkene i Norge. I vår kommune: Ringsaker og Nes 

kirker. 

 Kulturskolen har to utfordringer som trenger en god løsning. Ventetida på enkelte 

instrumenter er for lang, og det finnes ikke musikkskoletilbud annet enn i Brumunddal og 

Moelv. 

 Støtten til Ringsakeroperaen må opprettholdes. 

 Støtten til det brede spekteret av frivillig barne- og ungdomsarbeid må opprettholdes. 

Muligheten til å få tilskudd for barn som av økonomiske grunner ikke kan delta, må 

opprettholdes og gjøres bedre kjent for dem det måtte gjelde.  

 Lagerrom for instrumenter og utstyr for frivillig sektor bør være med i planleggingen av alle 

kommunale bygg som egner seg som øvingslokaler. 

 
Oppvekst og utdanning 

Barna og ungdommen er morgendagens Ringsaker og Norge. Samtidig er de selvstendige, 

verdifulle mennesker med egne behov, ønsker og krav. En hovedoppgave for kommunen 

er å bidra til å gi de unge en god hverdag og forberede dem til innholdsrikt voksenliv hvor de kan 

finne sin plass i arbeids- og samfunnslivet. Noen punkter er nevnt under avsnittet «kultur og 

kirke», men kommunens hovedområde for satsning på de unge, er barnehage og skole, inklusive 

SFO. KrF er opptatt av å gi barna optimale utviklingsmuligheter, og gjennom barnehagene, skolene 

og hjelpeapparatet sørge for tidlig innsats overfor de som trenger det. 

 Kommunen bør prioritere skole og utdanning høyt. I satsning innafor kommunens frie midler 

er det viktig å prioritere kvalitet/voksentetthet foran utvidet timetall for elevene.  

 Det må vurderes om administrasjonsressursen på den enkelte skole er stor nok til å ivareta 

den pedagogiske ledelsen på en god nok måte.  

 For å få kunnskap om hvordan kommunale midler kan brukes på best mulig måte i skolen, må 

kommunen evaluere viktigheten av bl.a. følgende faktorer i forhold til hverandre: 

Gjennomførte timeutvidelser, lærertetthet/voksentetthet, pedagogisk ledelse, gjennomførte 

nye undervisningsmetoder i basisfagene og etter-/videreutdanning av lærere. 

 Kommunen bør søke å finne en god balanse mellom nødvendig rapportering og 

dokumentasjon på den ene siden, og interessante målinger som ikke nødvendigvis fører til 



økt læringsutbytte på den andre siden. Den viktigste læringen skjer fortsatt i møtet mellom 

elev og lærer. Denne tiden skal prioriteres. Redusert dokumentasjon og rapportering vil også 

frigjøre arbeidstid sentralt i kommunen. 

 Det bør utvikles et bedre system for å sikre forutsigbar, tilstrekkelig og rask tildeling av 

voksenstøtte til elever med dokumenterte psykiske og sosiale vansker. Det vil gi alle elever en 

bedre skolehverdag.  

 Lærerne kan få arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til undervisning. Én slik oppgave er 

medisinering av elever. Av sikkerhetsgrunner må det fastsettes hvilke oppgaver som må 

legges til dertil egnet fagpersonell og hvilke som kan utføres av lærer, eventuelt barne-

/ungdomsveileder. 

 Barnehager og skoler må, i samarbeid med skolehelsetjenesten og PPT, hele tiden prioritere 

tidlig innsats overfor de som sliter faglig, sosialt eller med fysiske eller psykiske 

helseutfordringer.  

o Kommunen må ha et økt fokus på elever som sliter med teori og som lærer lettere 

gjennom praksis. Det bør igangsettes prosjekter innafor læreplanens rammer for å 

utvikle en praksisnær opplæring i basisfagene både i barne- og ungdomsskolen (Jf 

«Arbeid, næringsliv og industri», 4. siste punkt). Kommunen må utnytte det 

forventede utvidede handlingsrommet for praktisk tilnærming i fagene i læreplanene 

som er på trappene. 

o Ringsaker Alternative Ungdomsskole (RAUS) er lagt ned. Det må evalueres om 

oppfølgingen av den gruppa av elever som hadde nytte av RAUS er god nok, og 

resultatet av evalueringen må om nødvendig følges opp med konkrete tiltak 

umiddelbart.  

 Det må legges mer vekt på barnas behov for lek, fri kreativ utfoldelse og fysisk aktivitet i 

barnehagen og i 1. klasse. Bevegelse er viktig for hjernens utvikling og for en sunn kropp. 

Fagfokuset må ikke bli så omfattende at barna blir utslitt og leie. 

 Kampen mot mobbing må føres uavbrutt. Kommunen må gjennomføre regelmessige tilsyn 

med barnehager og skoler for å se til at mobbesaker blir tatt opp og håndtert klokt og 

korrekt. Å gi barna en dyp forståelse av hvert enkelt menneskes verd er en viktig 

forebyggende faktor. 

 Det må sikres tilstrekkelige midler til finansiering av kvalifiserte vikarer for barnehagelærere i 

videreutdanning. Om nødvendig må kommunen finne midler innafor frie midler. Kommunen 

bør også påvirke sentrale aktører til å gi et bredere barnefaglig videreutdanningstilbud hvor 

barnas egne behov står i sentrum. 

 Kommunen må fortløpende vurdere den flerkulturelle kompetansen blant alle som arbeider 

med barn og unge. Også de flerkulturelle har krav på god opplæring/oppfølging i sitt 

nærmiljø, på linje med elever som har norsk språklig og kulturell bakgrunn. Om nødvendig må 

det gjøres tiltak for å styrke kompetansen. 

 For at elevene skal slippe å miste verdifull undervisningstid p.g.a. lang transport til 

svømmehall, skal det vurderes om bassengene på Furnes og Nes skal renoveres/fornyes. 

 

  



Trygghet i fellesskapet 

Innbyggerne i kommunen er en sammensatt gruppe. Det er et viktig mål for KrF å 

legge til rette for at alle kan finne seg til rette her i Ringsaker. Alle fortjener å få et 

godt liv, og mot livets avslutning skal innbyggerne oppleve verdige forhold tilpasset egne ønsker. 

Fordi vi alle er forskjellige, kreves det innsats på svært forskjellige områder for at kommunen skal 

være et godt sted for alle. 

 Ringsaker kommune skal ha et godt utbygd omsorgstilbud for alle med fysiske og psykiske 

utfordringer, uansett alder. Tilbudet skal først og fremst baseres på den enkeltes ønsker, men 

i enkelte tilfeller med nødvendig tilpasning til faglige vurderinger. Dette betyr bl.a.: 

o Kommunen må foreta en årlig kartlegging av nåværende behov, stipulerte behov for 

de nærmeste fire år, og ha oppmerksomhet mot mer langsiktige trender. Dette 

gjelder f.eks. behovet for hjemmetjenester, omsorgsboliger, institusjonsplasser og 

behovet for bofellesskap for demente.  

o Det bør opprettes et frittstående organ som har til oppgave å følge opp de 

kommunale tilbudene innenfor Pleie og omsorg. Dette organet skal først og fremst 

være brukernes og de pårørendes talerør overfor den enkelte institusjon, men bør 

også være en høringsinstans for kommunen i relevante saker. 

 Det skal fortsatt være en desentralisert helsestasjonstjeneste. Det er viktig at denne tjenesten 

er lett tilgjengelig uavhengig av bosted i kommunen. Den allsidige virksomheten ved alle 

helsestasjonene opprettholdes og videreutvikles i tråd med nasjonale retningslinjer, hvor bl.a. 

foreldrestøttende tiltak er sentralt. 

 Ringsaker kommune må jobbe for minst å beholde eksisterende ambulansedekning i 

kommunen. Det må i denne forbindelsen tas hensyn til det store folketallet i hytteområdene 

våre i perioder, ikke minst i påsken. 

 Ringsaker kommune må støtte opp om den frivillige søk- og redningstjenesten, spesielt Røde 

Kors og Norsk Folkehjelp. 

 Ringsaker kommune må arbeide målrettet for opprettelse av en base for 

ambulansehelikopter som skal dekke midtre og østre deler av Innlandet. 

 Vold i nære relasjoner er et økende problem. Alle som arbeider med barn, unge og eldre må 

stadig dyktiggjøres i å avdekke symptomer på vold og overgrep.  Rutiner for hvordan en skal 

gå videre med sakene må evalueres og revideres fortløpende, slik at de som er utsatt, får 

tidlig og god hjelp. Det må gis god informasjon om de hjelpetelefonene som finnes. 

 Kirkens SOS er en heldøgns selvmordsforebyggende krisetjeneste på telefon, e-post og chat 

for bl.a. ensomme, psykisk syke og selvmordsnære. Også mennesker i vår kommune bruker 

tjenesten. Kommunen har lagt inn en fast støtte på 2 kr pr innbygger i langtidsbudsjettet for 

gjeldende 4-års budsjettperiode. Denne støtten må opprettholdes i budsjettene år for år og 

videreføres utover gjeldende budsjettperiode. 

 Ringsaker kommune skal prioritere barnevernet høyt, både faglig og kapasitetsmessig. 

Bemanningen må alltid stå i forhold til utfordringene, slik at barn i utsatte situasjoner slipper 

å vente på hjelp.  

 Ringsaker kommune må ta sin del av ansvaret for flyktninger og innvandrere som sitter i 

mottak. Slik kan vi bidra til å korte ned ventetiden etter at oppholdstillatelse er gitt. 

 Det må fortsatt arbeides aktivt for å bedre integrering av våre bosatte flyktninger og andre 

innvandrere, blant annet: 

o Den økte andelen av kvoteflyktninger som ankommer direkte til kommunen uten å gå 

om flyktningmottak, gir noen endrede utfordringer. Mange er familier. En utfordring 

er at barna kommer til barnehage og skole så å si uten noen forkunnskaper om 



landet de er kommet til. Det må sikres en trygg kontaktperson med spesielt ansvar 

for å ta seg av disse barna den første tida, slik at de kan finne seg til rette i alle de 

sammenhenger de møter, og slik at de raskt kan forstå den norske kulturen. 

Kulturforskjeller kan fort føre til misforståelser og utenforskap. 

o Den rettighetsbaserte norskopplæringen ved Voksenpedagogisk senter må styrkes, 

slik at alle lærer nok til å forstå og snakke norsk. Det er bl.a. viktig å ta hensyn til 

behovet for opplæring i det aktuelle fagspråket når elevene er i praksissituasjoner. 

o Innvandrerne bør tilbys ulike kortkurs som fører fram til kompetansebevis, for å lette 

inngangen i arbeidslivet, og dermed også i samfunnet. 

 De vellykkede arbeidsmåtene i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

må opprettholdes og videreutvikles. 

 Kommunen må videreutvikle arbeidet i forhold til psykiatri og rus i tråd med 

Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring» fra mars 2014, deriblant:  

o Søke å tilrettelegge for tilstrekkelig med vernede arbeidsplasser i forhold til psykiatri 

og rus. 

o Lavterskeltilbudet «Solsida» for rusmisbrukere er ikke lovpålagt, men svært viktig for 

brukerne. Det må opprettholdes og videreutvikles. 

 Arealer og arrangementer knyttet til idrett generelt bør tilstrebes å være alkoholfrie. 

Arrangement for barn/ungdom skal være alkoholfrie.  

 Samarbeidet mellom bl.a. politi og kommune, «Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak» (SLT) opprettholdes og videreutvikles, bl.a. ved at tiltaket 

også skal gjelde 6. og 7. trinn på barnetrinnet. 

 Det bør søkes å harmonisere skjenketidene med skjenketidene i nabokommunene, først og 

fremst med Hamar.  

 

Arbeid, næringsliv og industri. 

Ringsaker kommune har et variert og allsidig arbeids- og næringsliv. En av grunnene er 

det svært gode arbeidet kommunen sjøl har gjort for å tilrettelegge for vekst og 

utvikling. Dette må fortsatt være en bærebjelke i kommunens næringsutvikling. Med flere 

virksomheter og flere innbyggere øker inntektene, og det blir lettere å holde oppe og utvikle de 

kommunale tjenestene.  

Samtidig må kommunen ta vare på primærnæringene. Matproduksjonen vil alltid være det 

viktigste for oss mennesker! 

 Eiendomsskatten må søkes redusert i løpet av neste fireårs-periode pga de uheldige sosiale 

utslagene den gir. 

 Kommunens må opprettholde og videreutvikle sitt aktive næringspolitiske arbeid med å bistå 

det etablerte næringsliv, og med å oppmuntre til å skape nye arbeidsplasser i hele 

kommunen. Vi ønsker særlig at flere høykompetansebedrifter etablerer seg her, bl.a. for å 

skape arbeidsplasser for ringsakerungdom som tar høyere utdannelse. 

 Ringsaker kommune skal ikke gi tillatelse til søndagsåpne butikker ut over dagens nivå om 

det blir opp til kommunene å bestemme.  

 Bruken av sentrale parkeringsplasser for publikum i byene våre må effektiviseres. 

Dagparkering for ansatte i kommunen og næringslivet må legges til mindre sentrale plasser 

eller private plasser til formålet. For å unngå heldagsparkering på utvalgte sentrale plasser, 

bør det legges opp til gratisparkering inntil 3 timer ved bruk av klokkeskive i bilen. Parkering 

utover denne tiden belastes med parkeringsbot. 



 Den vedtatte veilederen for estetikk og byggeskikk må brukes aktivt både i forhold til private 

og offentlige utbyggere, og kommunens skiltreglement må håndheves konsekvent. Det er 

særlig viktig å ta vare på særpreget i småhusbebyggelsen i kommunen, herunder tradisjonelle 

tak- og veggkonstruksjoner og rimelig fargesetting. 

 Under saksbehandling skal det alltid vurderes om vedtak kan gi saklig grunn til mistanke om 

forskjellsbehandling eller forfordeling basert på hvem vedtaket gjelder. Dette er særlig viktig i 

dispensasjonssaker. 

 Kommunen skal aktivt se etter udyrket og udyrkbar mark til alle utbyggingsformål, inklusive 

næringsutvikling. Dette skal gjelde for all arealplanlegging i Ringsaker kommune. Arealplanen 

må bl.a. ta høyde for at et Mjøssykehus kan komme. Den må vise store nok arealer på 

udyrket mark til nye boligområder. 

 Bruk av udyrket og udyrkbar jord til bygningsformål skal stimuleres. Nedbygging av dyrket 

jord skal avgiftsbelegges slik at udyrket og udyrkbart framstår som langt rimeligere 

byggegrunn enn matjord totalt sett. Avgiften på bruk av matjord til utbyggingsformål 

anvendes til nydyrking av tilsvarende areal, uten at dette må oppfattes som jevngodt med 

gammel matjord i god hevd. 

 Rådmannen skal hvert år legge fram oversikt over omdisponert dyrket jord.  

 Kommunen må være en aktiv pådriver for allsidig videreutvikling av landbruket som næring. 

Det bør vurderes å opprette et eget næringsfond for å stimulere til investeringer for økt 

produksjon av jordbruksvarer vi har for lite av. 

 Gründervirksomhet for å utnytte de ressurser og utviklingsmuligheter som finnes i 

kommunen, må oppmuntres.  

 Det bør stimuleres til omdisponering til alternativ bruk av landbruksbygninger når det kan 

styrke næringsgrunnlaget for gårdbrukeren. 

 Kommunen skal bidra til at Inn på tunet (IPT) (Se nederst i programmet, 4), utvikles til et 

tilbud for ulike personer og grupper med behov for variasjon, avlastning og arbeidstrening. 

Tilbudet bør også brukes for å bidra til integrering av innvandrere. Det bør settes av midler 

slik at IPT bl.a. blir et realistisk alternativ for barn og unge som i perioder trenger et alternativ 

til vanlig skole. 

 Kommunen må fortsatt bidra til at mottakere av sosialhjelp kan tilbys meningsfulle 

aktiviteter.  

 Kommunen skal fortsette å arbeide for at de ansatte i Pleie og Omsorg i størst mulig grad har 

faste stillinger, herunder jobbe for å tilby hele stillinger for de som ønsker det.  

 Under arbeidet med turnusordninger må det alltid legges stor vekt på redusere antall ansatte 

som den enkelte bruker må forholde seg til. 

 

1) Klimastiftelsen har et godt hefte om klimarisiko i kommunene: 

https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/klimarisiko-hva-kan-du-gjore-i-din-kommune/ 

2) Gode innspill finnes bl.a. i «Klimavettreglene 2019:» 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13140154-

1550584493/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2019/klimavettreglene_2019.

pdf 

3) Asker kommune har jobbet med matsvinn les rapporten her: 

http://www.miljokommune.no/Documents/Klima/Klima-

%20og%20energitiltak%20i%20ulike%20sektorer/Mat%20og%20matsvinn/Redusere%20matsvin

n%20og%20satse%20p%C3%A5%20klimavennlig%20mat/Intervju%20-%20Asker.pdf 

4) Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi 

mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, 

skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

Se f.eks. https://innpaatunethedmark.wordpress.com/ 
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