Cittaslowrådet 2016-2017
Hvordan arbeide for å få energi og
effekt ut av Levanger som Cittaslow?
Atle Busch/Leder Cittaslowrådet

Utfordring
Levanger ble medlem av Cittaslow i 2003!
Hittil har både omtale av cittaslow og det som er vist til
båret preg av å ikke i stor nok grad være forankret i
befolkningen. Å opprette et cittaslowråd har vært gjort
med hell i flere av de nordiske cittaslow-medlemmenes
kommuner og har bidratt til å inkludere og gi eierskap til
cittaslow i kommunen.
(Formannskapet 30.10.13 - sak PS 82/13 - Opprettelse av Cittaslowråd)

Er utfordringen endret?
Hva kan vi gjøre med dette?

Mandat – justert
Cittaslowrådet er et utvalg under formannskapet i
Levanger.

Cittaslowrådet skal jobbe aktivt for å fremme Cittaslow i
Levanger.
Eksempler på oppgaver for Cittaslowrådet er:
• Å jobbe med kommunikasjon og forankring av
Cittaslow i Levanger.
• Å være høringsinstans for aktuelle saker som berører
innhold i Cittaslow.
• Å gjennomføre eller støtte tiltak som fremmer
Cittaslow i Levanger.

Medlemscharterets seks
hovedprinsipper
1.

Byene skal iverksette en miljøpolitikk.
Miljø defineres vidt; fra forurensning til miljøsertifisering av kommunens virksomhet og arbeid med Lokal
Agenda 21. Hensikten i miljøpolitikken er å opprettholde og utvikle byens og omgivelsenes særpreg med
fokus på bedring og gjenbruk.

2.

Byene skal iverksette en infrastrukturpolitikk som retter seg mot forbedring av
arealer.
Det skal legges vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle.

3.

Byplanleggingen skal bidra til å bedre byens og omgivelsenes kvaliteter.
Man skal ta vare på byens særpreg og historiske forankring. Miljø og estetikk legges til grunn for
planleggingen. Man er åpen for bruk av moderne datateknologi.

4.

Byene skal stimulere å ta vare på lokale mat- og håndverkstradisjoner.
Man skal oppmuntre til produksjon og bruk av matvarer som er produsert naturlig og økologisk, og utelukke
genmanipulert mat. Videre skal byene fremme håndverksprodukter som har sin rot i lokal kultur og
tradisjon. Byene skal legge til rette for steder for kontakt mellom konsumentene og produsentene.

5.

Byene skal fremme vennlighet og gjestfrihet gjennom informasjon, skilting og
god ivaretakelse av vertskapsfunksjonen.
Man skal bestrebe og fjerne fysiske og kulturelle hindre for utstrakt bruk av byens ressurser og tilbud.

6.

Byene skal skape en bevissthet og identitet til Cittaslow hos innbyggerne.
Det må legges opp til en bred informasjon om Cittaslow-arbeidet. Her må det satses spesielt på ungdom og
utdanningssystemet.

Cittaslowrådet tenker slik
1. Vår oppgave er å gjøre innbyggere
nysgjerrige på hva Cittaslow er og stolte
av hva det innebærer for Levanger .
Besøkende til Levanger skal glede seg
over å se hva Cittaslow er.

2. Bidra til at kommunen etterleve
medlemcharterets seks hovedprinsipper
(de tekniske kvalitetskravene må
administrasjonen sjekke ut)

Visjon
Cittaslow – fremmer
det gode liv i Levanger!
3. Vi skal innstille til formannskapet;
forslag til tiltak og kandidater til
utmerkelser. Sammen skal vi skal skape
glød for Cittaslow i Levanger.

4. Tiltak
Synliggjøre - media, hjemmeside.
Bevisstgjøre - skilt, utmerkelse.
Eierforhold - deltakelse, forslag

Holde fram det
som er bra.
Merk med sneglen!
Spre det i hele
kommunen.

Cittaslowrådet
må oppleve seg
som nyttig.
Noe selvstendighet er
påkrevet for at det
skal gi energi innad og
utad. Faglig og
administrativ støtte.

Bruk arenaene
vi har.
Merk med sneglen.
Førjulsarrangement,
Marsimartnan,
Martnan m.fl.

Gjør det som er
bra enkelt å
bruke.
Infoskilt med sneglen
og QR-kode, brosjyrer,
hjemmesiden.

Belønn.
Gi utmerkelser. Gjør
utmerkelsen til noe
flere vil strekke seg
etter og mulig å
foreslå kandidater til.
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Hva kan du bidra med som enhetsleder?
• Gjør at Levanger får mer utav det å være en del
av Cittaslow-bevegelsen
• Iverksett tiltak som gir Cittaslow innhold 
bruk Cittaslow som begrep
• Skap engasjement blant ansatte/elever/brukere
• Motsi negativ omtale
• Kom med tips og forslag til Cittaslowrådet

