Kjære konferansedeltakere på «Sirkulær fremtid»!
Dette er en konferanse med et tema og fokus som virkelig er etter hjerte for Miljøbyen
Kristiansand. Her må det være samlet mye godt folk fra hele landet til fremtidens grep for
miljøet.
Jeg er glad for at Kommunen har fått anledning til å dele ut Miljøprisen 2017 her på denne
nasjonale Avfallskonferansen.
Kristiansand kommune har fra 2013 delt ut Miljøprisen til enkeltpersoner, organisasjoner,
stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand. Mottakeren skal
gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak ha bidratt til forbedret klima og
miljø. Med miljøprisen ønsker kommunen å takke og inspirere folk og organisasjoner som
gjør en ekstra innsats for miljøet, og samtidig synliggjøre og løfte fokus på klima – og miljø.
Kommunen står også bak miljøsertifiseringen av bedrifter, Miljøfyrtårn, som i dag er en
nasjonal suksess innen miljøforbedringstiltak. Vi er blant de beste sykkelbyer, og i
avfallssammenheng kan vi også skryte på oss å ha vært pilotkommune innen
avfallssortering, og på ENØK-arbeid.
Miljøprisen 2017 er også et tiltak for å bedre klima – og miljø.
Juryen fikk tilsendt en rekke forslag. Valget av årets vinner var det stor enighet om. Juryen
har bestått av : Ole-Petter Sunde, fra Næringsforeningen, Rebecca Fjelde, fra
Ungdomsutvalget, Kim Øvland, fra By – og samfunnsenheten i kommunen, Nina Reinhardt,
oppnevnt av kulturdirektøren og undertegnede, oppnevnt av By- og miljøutvalget i
kommunen.
Årets vinner av Miljøprisen er fra Kristiansand skriver om seg selv på sin egen hjemmeside:
Jeg er en sørlending i midten av tjueårene. Først og fremst miljøverner. Det har jeg vært i
over ti år. I januar 2008, da jeg var 18 år, ble jeg kåret til Norges miljøhelt av Aftenposten.
Mellom år 2008 og 2010 satt jeg i sentralstyret til Natur og Ungdom, hvor jeg var nestleder i
2009. Under de internasjonale klimaforhandlingene i København var jeg Norges
ungdomsdelegat. I 2010 var jeg dommer i TV-serien Krafttaket på NRK.
Prisvinner har jobbet og utmerket seg nasjonalt i arbeidet for å forbedre klima og miljø.
Prisvinner er et forbilde for mange unge med sitt sterke miljø-engasjement. Vi ønsker med
valg av årets vinner å belønne og løfte innsats fra unge ildsjeler, som også vil bidra sterkt i
fremtiden. Stolt er vi også over at vinneren – en kvinne fra Kristiansand – er sentral i
miljøarbeidet nasjonalt. Som blant annet leder nasjonalt for Strandryddedagen har hun
virkelig greid å skape engasjement over hele landet. Strandryddedagen er nå en kampanje
hvor mange har engasjert seg, alt fra Statsminister til barnehager.
Det er med glede og stolthet vi gir Kristiansand kommunes Miljøpris 2017 til Malin Jacob!!
Malin Jacob har i sin unge alder oppnådd mye allerede for klima og miljø både lokalt og
nasjonalt. Malin er en inspirerende leder som har fokus på marin forsøpling, og er først og
fremst miljøverner. I dag er hun også sentral i blogg-kollektivet Grønne jenter.
Vi har en Miljøprisvinner 2017 som etter det vi forstår også er etter Avfall Norges hjerte. Det
er derfor hyggelig at vi kan få dele ut prisen her på Avfall Norges store nasjonale konferanse.
Og ekstra hyggelig at administrerende dirketør for Avfall Norge, Nancy Strand, vil ta del i
prisutdelingen og komme med en hilsen til prisvinner Malin Jacob.

Kristiansand kommunes Miljøpris består av 25.000 kroner, sammen med en fin plakett. Det
er med glede jeg herved overrekker Miljøprisen 2017 til Malin Jacob.
Gratulerer – og lykke til videre i arbeidet for miljø – og klima!

