
 

 

 

  

 

 Drøbak, 9. november 2015
Kommunestyret 9. November 
Spørsmål til Ordfører 

Frogn kommune skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utfordringer innen klima 
og miljø gjør det viktig å snu alle steiner for å se hvor vi kan finne tiltak som beveger oss i en 
mer bærekraftig retning. Å servere vegetariske alternativer kan være et enkelt og effektivt 
grep for gjøre det lett å spise både klima- og miljøvennlig. Dette blir da en lokal 
samfunnsoppgave som bidrar til en fremtidig bærekraftig utvikling globalt. 

Vi mener diskusjonen om redusert kjøttforbruk bør handle om å gi forbrukeren kunnskap og 
valgfrihet og vi mener kommunen skal bidra til bevissthet og endring. Det handler IKKE om 
at alle skal bli vegetarianere. Det handler om å gjøre noe med oppfatningen av at et ”normalt” 
og fullverdig måltid må inneholde kjøtt. Det handler om å understøtte et bærekraftig og etisk 
forsvarlig dyrehold og landbruk, hvor kvalitet settes foran kvantitet og økt konsumpsjon.  

Det offentlige, herunder kommunen, kan være en inspirasjonskilde og et forbilde, og har 
mulighet å bruke innkjøpsmakten sin til å utvikle tilbudet av fullverdige vegetariske 
alternativer. Det kan ha stor betydning på sikt.  

Vi mener at Frogn kommune i løpet av 2016 bør innføre minst en fullverdig vegetarmåltid i 
uken i egne kantiner og kjøkken, og vil derfor stille ordfører følgende spørsmål til ordfører: 

1. I hvilken grad prøver kommunen i dag å tilby fullverdige vegetariske alternativer i sine 
kantiner og kjøkken? 

2. Hva kreves for at Frogn kommune skal kunne tilpasse sin matservering slik at det 
minst en dag i uken kan serveres fullverdige vegetariske eller veganske alternativer til 
alle? 

3. Hva kreves for at kommunen skal kunne tilpasse sin matservering slik at det på steder 
hvor det finnes mer enn et valg, alltid også finnes minst et tilsvarende vegetarisk eller 
vegansk alternativ? 

4. Finnes det en bevisst strategi for å sikre kunnskap, både teori og praksis, om vegetarisk 
kosthold i skoleundervisningen? Hvis ja, hva sier den? 

5. Hvilke økonomiske konsekvenser, om noen, vil et kommunalt tilbud av vegetarisk kost 
ha? 

6. Vil ordfører jobbe for at det innføres vegetariske alternativer i kantiner og kjøkken? 

 

Spørsmålsstiller: Linda Byström 



 

 

bystrommdg@gmail.com 

(+47) 417 64 357 


