
Innspill til kommuneplanen for Nye Lindesnes 2019-2032 

- På side 2 i kommuneplanen, står det at «Våre tjenester skal være helhetlige og med 
mennesket i sentrum». Her mener vi at ikke bare mennesket skal være i sentrum, men også 
naturen. Mennesket er en del av naturen, og derfor burde også naturen være nevnt her. 
Hensyn til naturen burde være førsteprioritet i alle saker. Dersom naturen settes først, settes 
også menneskets beste først.  

- Under tema «planforutsetninger», nevnes det at barne- og ungdomsrådet og 230 barn har 
bidratt til kommuneplanen. Vi mener at dersom Lindesnes kommune skal kunne si at de har 
latt barn og unge få si sin mening om kommuneplanen, må det tas hensyn til de 250-300 
barna og ungdommene som tok valget om å streike fra skolen 22.mars 2019 for å kreve 
endringer. 
Disse ungdommene streiket fordi de vil ha klima- og miljøhandling både lokalt og nasjonalt- 
nå. Vi vil ikke ha prat om håp og muligheter for utvikling, vi vil ha handling- NÅ!  
Denne saken burde få plass i kommuneplanen. 

- Vi mener at den nye kommunen må ha en person som har et spesielt ansvar for hensyn til 
natur og miljø, en egen klimasjef.  
Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi, burde ikke legges ned, men derimot styrkes og få 
mer innflytelse. Her burde også en ungdom fra Natur og ungdom være representert.  

- Vi mener at kommunen burde ha mer ambisiøse mål når det kommer til utslipp. I 
kommuneplanen står det at målet er å kutte utslippene med 40% sammenliknet med 2005. 
vi trenger store kutt nå. Desto mer det kuttes i denne perioden, desto mindre senere. Det 
viktigste. 

- Vi ser gjennom FN Naturrapport at verdens artsmangfold synker drastisk, nå raskere enn 
noensinne. Dette burde Nye Lindesnes kommune ta hensyn til og arbeide mot, ved å erklære 
artsmangfoldskrise og følge dette opp.  

- En stor del av problemet i klimasaken, handler om at de som styrer og har ansvar, ikke har 
nok kunnskap. For å kunne ta gode og riktige valg, trengs det kunnskap. Derfor mener vi at 
alle de folkevalgte burde kurses av eksperter om klima- og miljøutfordringer, og dette må 
skje jevnlig og i starten av hver kommunestyreperiode. 

- Viktigst av alt, burde Nye Lindesnes kommune erklære klima- og miljøkrise.  
Klimakrisen er ikke bare noe vi frykter for fremtiden- det skjer nå. Som allerede nevnt i 
kommuneplanen, opplever vi ulike former for ekstremvær som kan påvirke innbyggernes 
sikkerhet.  
Vi må se rundt oss, høre på fagmiljøet, og forstå at vi lever en krise- og handle deretter.  
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