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Kunnskap

DET ER KNYTTET 6 ULIKE KRITERIER TIL ET TILTAK



10 MILJ10 MILJØØMMÅÅLL
Dette er målene som utvalgene skal ta hensyn til når de i 

ulike   
sammenhenger skal diskutere og beslutte

Økt kunnskap blant folk om bakgrunnen for behovet av en bærekraftig 
samfunnsutvikling.
Å ivareta det folkelige engasjement og gi mulighet for deltakelse og 
medbestemmelse i saker som angår lokalmiljøet.
Trygge og inkluderende bomiljøer der folk omgås med respekt, viser omsorg,         
tar ansvar og gis anledning til å treffes i forskjellige sammenhenger.
Redusere forhold som virker negativt på helsen, og fremme folkehelsen 
gjennom å legge til rette for en aktiv og sunn livsstil.
Mindre utslipp av klimagasser.
Redusert forbruk av ikke fornybare ressurser - herunder energi.
Redusert mengde av avfall og økt mengde av det som gjenvinnes.
Å ta vare på natur- og kulturarven.
Økt internasjonal forståelse og styrket livsgrunnlaget for fattige i utviklingsland.    
Vi har et nærmiljø med ”global utsikt”.

for å skape større forståelse i den videre drift og utvikling av lokalsamfunnet



Et samarbeid mellom Faggruppe Lokalsamfunn, Kommunalt foreldreutvalg, Folkehelseprogrammet,             
Grønn Hverdag og Oppvekstseksjonen i Fredrikstad kommune. Støttes av Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg.

”Gåbuss”





Et opplegg for arbeidsreiser som vi 
tilbyr





























Takk for oppmerksomheten!





Bærekraftig 
lokalsamfunnsutvikling i 

27

De 23 utvalgene utfordres på å rette 
oppmerksomheten mot

FOKUSOMRFOKUSOMRÅÅDER I 2005DER I 2005

b arenabygging
b konkretisering av bærekraftbegrepet
b personlig produksjon og forbruk
b en mer sosial profil
b ta vare på kultur, natur og lokal egenart
b helsefremmende tiltak (fysisk aktivitet)
b god kommunikasjon








	Framtidens byer�Fellessamling 21. og 22.aug. 2008, Oslo��Eksempler på hvordan Fredrikstad har arbeidet med forbruksaspektet���Foredrag av Rolf Petter Heidenstrøm �miljøvernrådgiver Fredrikstad kommune�
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	BÆREKRAFTPERSPEKTIVET
	10 MILJØMÅL
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Et opplegg for arbeidsreiser som vi tilbyr
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Takk for oppmerksomheten!
	Lysbildenummer 26
	FOKUSOMRÅDER I 2005
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30

