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Sammen skaper vi framtidas Alta 
Alta er Finnmarks største by, og har gjennom flere tiår opplevd sterk vekst og utvikling.  

Kunnskap og samarbeid er avgjørende forutsetninger for å skape Altas framtid. Alta Ap vil sammen 
med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger legge til rette for utviklingen av et moderne Alta. Vi 
tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Altas utvikling skal 
baseres på et sterkt og solidarisk fellesskap som gir større frihet og trygghet for enkeltmennesket. 

Våre hovedprioriteringer for neste kommunevalgperiode vil være: 

Helse, kunnskap, miljø, nærings- og byutvikling  
 

Følgende prosjekter er partiets fyrtårnsaker neste periode: 

Ny næringspolitisk satsing 

Haldde som nordlysattraksjon 

Alta Arena 

Videreutvikling av fødetilbudet i Alta 

Ny bru over Altaelva 

Etablere to barnehageopptak 

Eldre og pensjonister 
 

 

 

 

 

 



 

Program for Alta Arbeiderparti for valgperioden 2015-2019 
 Vedtatt den 30. oktober 2014 Side 2 av 9 

 
 

Helsetilbud i Alta 

Nærhet og kvalitet - helsetjenester til hele befolkningen. 

Nasjonale undersøkelser har vist at det er en tett sammenheng mellom hvor nær helsetjenestene er, 
og hvor hyppig befolkningen benytter seg av dem. Det bør dermed være et mål at både kommune- og 
spesialisthelsetjenestene utvikles og lokaliseres der folk bor, og at disse oppleves som en del av 
befolkningens nærmiljø. 

Kommunale helsetjenester. 

De kommunale helsetjenestene skal framstå som helhetlige, basert på samarbeid mellom ulike 
profesjoner, til beste for pasienten. I takt med folkeveksten og nye behov skal yrkesgrupper som 
helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter få tilpasset bemanningen til nye oppgaver 
og til etterspørselen etter tjenester. 

Fastlegeordningen sikrer hele befolkningen tilgjengelige legetjenester. Altas vekst har medført behov 
for flere fastleger og etablering av nye fastlegekontorer. Alta AP ser det formålstjenelig at 
nyetableringer av fastlegekontorer skjer nær befolkningssentra, i ulike deler av kommunen. 

Hjemmetjenesten i Alta er godt utviklet, og yter bistand til mange syke og eldre med behov for hjelp i 
hjemmet. Flere blir eldre og folkeveksten gir flere brukere med bistandsbehov i alle aldre. Det er behov 
for styrking av hjemmetjenesten, og samtidig utbygging av et variert tilbud av omsorgsplasser. Disse 
bør ha livsløpsstandard, og leiligheter bør være tilknyttet institusjoner tilsvarende boligene i og ved 
Vertshuset Eldresenter. 

Alta Ap vil videreføre samarbeidet med private ideelle organisasjoner innenfor eldreomsorg og helse 

Alta AP vil: 

• at helsetjenestene i Alta fortløpende utvikles i takt med befolkningsutviklingen.  
• at fastlegekontorer, skolehelsetjeneste, helsestasjonskontroller og annen helsevirksomhet 

etableres i tilknytning til nærmiljøsentra som skoler og grendehus. 
• sikre lege- og helsetilbudet i distrikts Alta på både øst og vest siden av fjorden. 
• at helse- og sosialtjenestene skal tilpasses behovet til de som trenger tjenestene mest. 
• bidra til etablering av et nytt fastlegekontor utenfor Alta sentrum. 
• tilrettelegge for nye fysioterapihjemler. 
• bygge ut Hjemmetjenesten slik at flere syke og eldre kan gis et tilbud i hjemmene. 
• styrke kommunal psykiatri- og rus tjeneste. 
• tilrettelegge for samisk tolketjeneste i det kommunale helsetilbudet. 
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Barn og unge. 

Den yngste delen av befolkningen har et særlig behov for gode helse- og sosialtjenester. De fleste barn 
vokser opp sammen med gode omsorgspersoner, men noen gjør det ikke. Helse- og sosialtjenestene 
må utformes slik at de mest utsatte barna ikke blir oversett, men får hjelpen raskt for å hindre 
helseskader og varige mén. 

Alta Ap vil: 

• sikre kontinuitet i helsestasjonstilbudet for barn og foreldre fra barnet er født fram til fem års 
alder. 

• styrke og sikre skolehelsetjenesten med flere helsesøstertjenester, med spesiell vekt på 
ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole. 

• at skolehelsetjenesten skal være faglig tilrettelagt for å kunne bistå barn og unge med psykiske 
og sosiale problemer, for å redusere frafallet av elever i den videregående skole, og for å bedre 
barn og unges generelle helse og oppvekstsvilkår. 

• videreføre og forsterke Ungdommens helsestasjon, for prevensjonsveiledning, behandling av 
kjønnssykdommer, og støttesamtaler for unge som har behov for voksenstøtte 

 

Eldre. 

De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre. Helsetjenestene skal utformes slik at begge 
perspektiv ivaretas. Friske eldre bør få anledning til å ta del i samfunnslivet så lenge helsen gjør dette 
mulig. Når helsen svikter, skal helsetjenestene som behøves være på plass. 

Alta Ap vil: 

• øke de eldres innflytelse gjennom å bedre deres representasjon i politiske beslutningsorganer. 
• tilrettelegge for eldres særlige behov gjennom nye service- og aktivitetstilbud ut fra samme 

modell som Vertshuset Eldresenter. 
• bygge nye kommunale omsorgsboliger nær fastlegekontor og andre helseinstitusjoner. 
• sikre eldre reell innflytelse, og bidra til at nye sykehjem tilrettelegges på brukernes premisser.  

  

 

Spesialisthelsetjenesten. 

Alta AP mener at etableringen av nye spesialisttjenester bør skje der det bor flest folk i Finnmark, fordi 
dette reduserer reiseavstanden for flere, og er god samfunnsøkonomi. Ved etablering av spesialister i 
Alta, Hammerfest og Sør-Varanger bør det tilrettelegges for at spesialistene også ambulerer til andre 
kommuner. 
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Alta AP ser på utbyggingen av Alta helsesenter, med betydelig utvidelse av antall sykestueplasser, 
utvidelse av antall fødsler ved fødestua, og nye spesialisthjemler som et viktig steg i riktig retning. Alta 
AP ønsker i tillegg å etablere nye spesialisthjemler der dette er faglig hensiktsmessig og forsvarlig. 

Ledige stillinger i Finnmark innen fagområder som øye, øre-nese-hals, hud, revmatologi og ortopedi 
bør utlyses i Alta, men slik at tjenestene gjøres tilgjengelig for innbyggerne i hele fylket. For å styrke 
fødetilbudet i Alta ytterligere bør det etableres flere gynekologhjemler, pluss stilling for barnelege 
lokalisert til Alta. 

Alta AP vil arbeide for å sikre trygge og raske transportveier fra Alta til sykehus i regionen, slik at tiden 
fra behovet oppstår til behandlingen skjer blir kortest mulig. Ambulansetjenesten, inkludert 
ambulanseflybasen i Alta, vil spille en nøkkelrolle her.  

Psykisk syke trenger nærhet til egen familie, men dette blir vanskelig å oppnå hvis behandlingen ved 
sykehus må skje utenfor fylket. Alta Ap mener at et helhetlig lokalsykehustilbud innen barne- og 
ungdoms- og voksenpsykiatri bør etableres i Alta, både poliklinisk og i form av sengeposter, basert på 
en videreutvikling av dagens voksen- og barne- og ungdomspsykiatri i Alta. 

Alta AP vil: 

• bidra til flere gynekologstillinger til Alta, med oppgaver også rettet inn mot fødestua, slik at 
flere gravide kan føde i Alta. 

• sørge for at det etableres egen barnelegestilling i Alta, for tilgang av barnelege også ved 
fødestua. 

• bidra til flere indremedisinerstillinger, også for diagnostikk og behandling av pasienter ved 
sykestua. 

• at det etableres egen ortopedstilling som lokaliseres til Alta. 
• at en ny revmatologstilling lokaliseres til Alta. 
• etablere hudlegestilling i Alta. 
• at røntgentjenestene i Alta holder åpent fra kl. 08 til 23 med radiograf i vakt på alle hverdager, 

og fra 10 til 18 i helgene. 
• at røntgentjenestene utvides med både MR- og CT-apparat. 
• at ambulansetjenesten tilpasses befolkningsutviklingen slik at det til enhver tid er tilgjengelig 

ambulanse i byen. 
• at luftambulansebasen blir i Alta, med beredskapstid ved akuttoppdrag på under en halv time. 
• utvide poliklinikktilbudet innen barne- og ungdoms- og voksenpsykiatrien med flere 

spesialiststillinger. 
• tilrettelegge for et helhetlig sykehustilbud innen psykiatri og rus i Alta, slik at 

lokalsykehustilbudet innen psykiatri for fylkets innbyggere flyttes fra Tromsø til Alta. 
• Etablere en hel stilling for audiograf i Alta 
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Kunnskapsbyen Alta 

Alta Ap vil styrke byens rolle som utdanningssenteret i Finnmark. I tillegg til gode barnehager i 
nærmiljøene og en desentralisert grunnskolestruktur, vil vi styrke Altas rolle som senter for 
videregående og høyere utdanning. For Altas barn og unge vil kunnskap være en avgjørende faktor for 
framtidig vekst og utvikling.  

 

Barnehage og skole 

I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning. Et trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud 
betyr at barn kan oppleve lek, læring og mestring sammen med jevnaldrende, samtidig som foreldrene 
har mulighet for å kombinere familieliv og arbeid. 

Det er viktig med en tett dialog mellom barnehagen og skolen slik at barna kan få en best mulig 
opplæring fra starten av skoleløpet. 

Alle barn i Alta skal ha lik rett til utdanning i en moderne skole. Skolene i Alta skal ha tilgjengelig 
tidsriktig utstyr, og ta i bruk individuelt tilpasset opplæring. Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle 
elever. Både elever som trenger ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra oppfølging skal 
oppleve at skolen gir dem det de har behov for. Skolene i Alta må derfor sikres tilstrekkelig og 
nødvendige ressurser og tilgang til nok kompetente lærere 

Foreldre skal være trygge på at barna blir tatt vare på i skolen, og at skolemiljøet legger til rette for 
læring. Mobbing skal ikke forekomme, og alle må involveres i arbeidet mot mobbing. 

SFO-tilbudet skal videreutvikles. Deltagelse i kulturaktiviteter, idrett, fysisk aktivitet og 
gruppeaktiviteter bør tilbys innenfor SFO-tiden. 

For barn og ungdom som faller utenfor det nære sikkerhetsnettet, vil et trygt og faglig sterkt 
barnevern være avgjørende for deres framtidige utvikling.  Alta Ap vil stimulere til et kommunalt 
barnevern som samarbeider godt med helsestasjon, barnehage, skole, og andre som jobber med barn 
og unge. 

Videregående og høyere utdanning 

Den største utfordringen i videregående skole er det store frafallet. Det er helt nødvendig at flere 
fullfører og består videregående opplæring, både av hensyn til behovet for arbeidskraft og den 
enkeltes jobbmuligheter.  

Alta Ap vil arbeide aktivt for at flere elever hjemmehørende i Alta kan gjennomføre videregående skole 
i Alta. Vi vil også arbeide for at det etableres flere utdanningsveier med vekt på praksis og læring i 
arbeidslivet for ungdom. Vi vil videre, i samarbeid med fylkeskommunen, legge til rette for at 
utbygging av gode elev- og studenthybler.  
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Etableringen av Campus Alta, Norges Arktiske Universitet, har gitt nye muligheter for høyere utdanning 
i Alta. Alta Ap vil legge til rette for at Universitetet gis optimale muligheter for utvikling av nye 
utdanningstilbud i Alta. 

Alta Ap vil:  

• sikre et desentralisert barnehagetilbud med plass til alle, og etablere to barnehageopptak. 
• styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene. 
• videreføre og utvikle nærmiljøskolene. 
• styrke tilgangen på materiell og utstyr i skolene. 
• sikre trygge skoleveier, ved en videreutbygging av gang og sykkelveier. 
• gjennomføre antimobbeprogram i alle grunnskolene. 
• styrke kvaliteten i skolefritidsordningen. 
• sikre at kompetanse og bemanning i barnevernet styrkes. 
• arbeide for at flere elevplasser i videregående skole etableres i Alta. 
• legge til rette for at Campus Alta UiT kan videreutvikle studietilbudene lokalt. 
• arbeide aktivt for å få på plass flere elev/ studenthybler i Alta. 
• sikre at bosatte flyktninger, barn og voksne, gis et helhetlig utdanningstilbud som gir grunnlag 

for framtidig arbeid. 
• arbeide for en videreføring av LOS-programmet for å sikre ungdom som faller utenfor en vei 

inn til utdanning eller arbeid. 
• tilrettelegge for at det offentlige stiller 2 lærlingeplasser per 1000 innbyggere til disposisjon. 
• Det videregående opplæringstilbudet må i størregrad være tilpasset det næringslivet etterspør 

  

Vekst og utvikling i Nordlysbyen Alta 

Altas viktigste ressurs er menneskene som bor og arbeider her.  

Alta Ap vil legge til rette for fortsatt vekst og utvikling ved å satse på av nye boligområder og prioritere 
den videre byutviklingen. Vi vil arbeide for at det bygges ny bru fra Elvestrand til Raipas for å utnytte 
boligpotensialet i området. Ny bruforbindelse over Altaelva vil også legge til rette for etablering av en 
effektiv kollektivtransport til og fra sentrum. 

Alta AP vil være en god samarbeidspartner for næringslivet. Det skal være attraktivt å jobbe, drive 
virksomhet og å etablere seg i vår kommune. 

 Vi skal føre en aktiv næringspolitikk som stiller krav til kommunen som tilrettelegger og 
samarbeidspartner. De gode løsningene som bidrar til trygge arbeidsplasser, verdiskapning og vekst 
skal vi finne sammen.  

Vårt mål er at Alta skal være attraktiv både for lokalt næringsliv, og for nye virksomheter som ønsker å 
etablere seg i regionen. I samarbeid med kommunale, regionale og statlige aktører vil vi jobbe for 
vekst og utvikling i Nord-Norge. Vi vil arbeide for å styrke Vest-Finnmark som økonomisk- og 
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arbeidsmarkedsregion gjennom satsing på felles infrastruktur, kommunikasjoner og annen 
tilrettelegging. Naturressursene tilhører fellesskapet, for oss er det viktig at de gir lokale ringvirkninger. 

Alta Ap vil jobbe forr etablering av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. 

Arbeidsplasser er viktig for å sikre bosettingen, Alta Ap vil derfor legge til rette for og stimulere til ny 
næringsvirksomhet i distriktene. Vi vil støtte lokale initiativ, og bidra til en realisering av disse. 

Alta Ap skal sikre at kommunen er en aktiv partner og medeier i selskaper som er viktig for 
fellesskapet. 

Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og den enkelte mulighet til å realisere sitt potensial. Vi 
ønsker å styrke samarbeid med fagforeninger og organisasjoner. Sammen vil vi utvikle kommunen til å 
møte morgendagens muligheter og bidra til et mer likestilt arbeidsliv.  For oss er det viktig at 
arbeidslivet har plass til alle. 

Alta Ap vil arbeide for nye arbeidsplasser ved Jansnes til erstatning for dagens virksomhet ved Jansnes 
psykiatriske sykehjem. 

Alta AP vil:  

• sikre tilgang på boligtomter både i Sentral-Alta og i distriktene, gjennom en forutsigbar 
arealplanlegging og nødvendig infrastrukturutbygging. 

• satse på økt fortetting i sentral Alta. 
• stimulere til økt bosetting med særlig fokus på Kviby, Kåfjord og Talvik. 
• tilrettelegge for bygging av ungdoms- og utleieboliger. 
• legge til rette for flere industriområder og kaier, samt et større sjørettet industriområde. 
• arbeide for ny bru over Altaelva, mellom Elvestrand og Raipas. 
• styrke Alta som reiselivsdestinasjon, ved å satse på lokale reiselivsbedrifter. 
• utvikle Haldde som nordlysattraksjon. 
• arbeide for å realisere nordlysattraksjon i Nordlyskatedralen. 
• bidra til at landbruk, skifer og fiskeri er en viktig del av det lokale næringslivet. 
• ha fokus på anleggsbransjen for å opprettholde dens posisjon og lokale forankring. 
• bidra til at kommunen gir næringslivet god rådgivning, og effektiv saksbehandling. 
• etablere en fast arena for samarbeid mellom næringslivet og kommunen. 
• styrke samarbeidet med kommuner i fylket og landsdelen. 
• at utnyttelse av naturressursene i regionen gir lokale ringvirkninger. 
• at grunnleggende velferdstjenester ikke privatiseres / kommersialiseres. 
• bidra til universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i arbeidslivet. 
• jobbe for at Alta styrker sin posisjon som kommunikasjons- og logistikknutepunkt i regionen 

med flere fly-, båt- og bussforbindelser. 
• legge tilrette for at Alta i større grad kan benyttes som knutepunkt for 

petroleumsvirksomheten i Nord. 
• bidra til en videre utbygging av Alta Havn, spesielt utvide kaiplass i Bukta. 
• i samarbeid med lokalt næringsliv bidra til å styrke Alta som handelsbyen i Finnmark. 
• Iverksette reguleringsplan arbeide for ny veitrase for RV93. 
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• Arbeide for gang- og sykkelveien fra Salkobekken til øvre Alta. 
• Intensivere arbeidet for realisering av avlastningsveien. 
• Etablere masseuttak og deponi i Talvik. 
• Arbeide for å finne en snarlig løsning på trafikkproblemene i krysset E6 – Kjosveien på 

Kronstad. 
• Etablere en forsøksordning med aktivitetskorridor for turister i fra Alta sentrum beregnet for 

ski, hund, scooter mm. 

Kultur - og idrettsbyen Alta 

Et mangfoldig kultur- og idrettstilbud er identitetsskapende og gir tilhørighet, samhold og bolyst 

Kultur- idretts- og fritidstilbud er viktig for mange når de skal velge bosted eller etablere 
næringsvirksomhet. Alta Ap vil arbeide for flere idrettsanlegg og turløyper i nærmiljøene. Vi vil også 
legge til rette slik at mennesker med nedsatt bevegelighet kan bruke naturen og ha et aktivt friluftsliv. 

Idrett er en av de viktigste identitetsbyggerne i Alta. Alta har mange og tradisjonsrike idrettslag som 
gjør et betydelig barne- og ungdomsarbeid i tillegg til bygging og drift av idrettsanlegg. Alta Ap vil satse 
videre på et godt samarbeid med idrettslagene i kommunen. 

Vi vil satse videre på kulturskolen og Huset som sterke institusjoner for barn og unge i Alta. 

Lokalt kulturliv, idrettslag og andre frivillige lag og foreninger bidrar til integrering og utjevning av 
sosiale forskjeller. Alta Arbeiderparti vil fortsatt inspirere og legge til rette for at frivillige lag og 
foreninger kan skape gode kulturtilbud rettet mot barn, unge og voksne..   

Alta Ap vil: 

• videreutvikle de økonomiske støtteordningene til kultur- og idrettslagene. 
• legge til rette for etablering av Alta Arena. 
• satse på og legge til rette for unge talenter innen kultur og idrett ved å tilby gratis utlån av 

kommunale lokaler, baner og haller.  
• samarbeide med lag, foreninger og andre som arbeider målrettet for å inkludere innvandrere 

og funksjonshemmede i samfunnet. 
• legge til rette for at samisk språk og sjøsamisk kulturarv videreføres mellom generasjonene og 

bidra til at flere får tilbud om samisk språkopplæring. 
• arbeide for at kunstnere og artister ønsker å etablere seg i Alta. 
• tilrettelegge for relokalisering av Tirpitz museet i nær tilknytning til E6. 
• videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører når det gjelder festivaler, 

idrettsarrangementer og konferanser med mer. 
• arbeide for å styrke Alta som verts- og arrangements by. 
• etablere en leke- og aktivitetspark i sentrum. 
• bidra til etablering av ridehall. 
• satse videre på frivillighetssentralen. 
• Jobbe mot sentrale myndigheter for å gjeninnføre kulturskoletimen 
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Miljøbyen Alta 

Tenke globalt – handle lokalt! 

Grønne valg handler om å åpne muligheter, og gi grunnlag for å velge miljøvennlig. 

Arbeiderpartiet vil at Norge skal være et foregangsland i klima og miljøarbeidet. Miljøendringene 
rammer de fattigste hardest, men ingen land er skånet for konsekvensene av klimaendringene. Det 
trengs en felles internasjonal innsats for å redusere utslipp av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en 
tredjedel av de nasjonale utslippene Norge skal kutte tas gjennom virkemidler kommunene rår over. 
Miljø – og klimaperspektivet må være en del av all kommunal planlegging. Dette krever at kommunen 
er villig til å finne gode miljøvennlige løsninger og en samfunns- og arealplanlegging som har som mål å 
redusere utslipp av klimagasser og annen forurensing. 

 

Alta AP vil: 

• legge til rette for holdningsskapende arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne for å øke 
kunnskap om og forståelse for hva hver og en av oss kan bidra med for å forbedre miljøet. 

• overvåke oppdrettsnæringen for å sikre at villaksbestanden i Altaelva ikke blir ytterligere truet 
av rømt oppdrettslaks. 

• arbeide for at det ikke legges til rette for flere åpne oppdrettskonsesjoner, med unntak av 
grønne konsesjoner, i Altafjorden.  

• nye ordinære oppdrettskonsesjoner skal være i lukkede anlegg. 
• arbeide for en kommunal arealavgift av oppdrettsnæringen. 
• jobbe for at det etableres et forskningssenter for vill- og oppdrettslaks i Alta. 
• tilrettelegge for nye bo- og næringsområder med krav om miljøvennlige bygg og god 

energiutnyttelse. 
• bedre kollektivtrafikktilbud i hele kommunen. 
• ha gode rutetilbud og rabattordninger for ungdom som benytter buss. 
• fortsette arbeidet med gang- og sykkelveiprosjektet for å nå målene i «prosjekt sykkelbyen 

Alta» og dermed redusere bruk av bil i byen. 
• jobbe for innføring av gunstig kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte. 
• legge til rette for elbiler og ladbare hybridbiler. 
• kommunen skal stille krav om klimavennlige produkter ved innkjøp. 
• videreutvikle avfallshandteringen. 
• sørge for at alle kommunale tjenestebiler skal være miljøvennlige. 
• Sikre Komsa og Sandfallet som tur og rekreasjonsområder. 
• Jobbe for at Alta kommune skal utarbeide retningslinjer for hundehold. 
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