Program for
MDG Alta
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Innledning
Miljøpartiet De Grønne legger økologi og medmenneskelighet til
grunn for all vår politikk. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale
ressurser, samt åpenhet og demokrati er en forutsetning for dette.
Miljøpartiet De Grønne jobber for at disse verdiene skal integreres
i alle Alta kommunes aktiviteter og tjenestetilbud.

Ta vare på naturen
Vår fremste oppgave er å overlevere Alta i god stand til våre
etterkommere. Vi må bruke naturen med respekt og videreføre
kunnskap og naturglede til dem som følger oss. Da må vi la noen
områder være forbeholdt de ville artene, samtidig som vi tilrettelegger
noe for friluftsliv.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• At Alta skal ha klimabudsjett og styre mot nullutslipp.
• At Alta kommune skal være en foregangskommune i
bevaringsarbeidet for laks, ørret og røye.

• Ha en nullvisjon for tap av artsmangfold, gjenskape vill natur og verne
om bie- og insektsbestandene.

• Rydde opp i plast, forurensning og avfall langs kysten, og bidra til

oppbyggingen av en skjærgårdstjeneste der privatpersoner, bedrifter
og det offentlige jobber sammen.
2

• Samarbeide med lag og organisasjoner for å holde uteområder rene
for søppel.

• Slutte med unødvendig engangsplast, fase ut gummigranulat og
rydde opp i alle typer plastforsøpling.

• Belønne aktører som gjennomfører gode, grønne naturog
friluftsaktiviteter.

• Stille krav til næringslivet om å respektere tomtegrenser og ikke
ødelegge og forsøple natur.

• Ta vare på og reetablere blågrønne strukturer, særlig i tilknytning til
elvene i Alta.

• Kreve at cruisenæringen må bli fossilfri innen 2025, og at turismen
ikke går ut over lokalmiljøet og lokalbefolkningens behov.

• Føre en restriktiv politikk på motorferdsel i utmark.
• Kjempe for god dyrevelferd.

Ta vare på kulturen
Et rikt kulturliv vil gi oss bedre livskvalitet enn høyt materielt forbruk,
kjøpepress og statusjag. Vi ønsker et mangfoldig kulturliv i Alta der
det er lav terskel for å delta. Vår satsing på kultur får vi tilbake i form av
livsglede, folkehelse og kreativitet.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• Styrke den kommunale støtten til det frivillige kulturlivet og gradvis
etablere et kulturfond for lag, foreninger og profesjonelle utøvere.

• At det skal være tilskudd for familier med dårlig råd, så alle barn og
unge kan gå på kulturskole eller drive med idrett.
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• At Alta kommune fortsatt skal støtte opp om driften av SISA.
• At tilbudet ved Ungdommens hus må sikres, og at området er rusfritt.
• Arbeide for å samle fagmiljøene innen kultur i et kultursenter sentralt

plassert i Alta, med visningsrom for profesjonell kunst og nødvendige
saler og scener.

• At biblioteket tilføres oppgaver og ressurser.
• Støtte festivaler og kulturprosjekter.
• Fortsette å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å vedlikeholde og
ivareta idrettsanlegg ved å sikre 15 prosent ordningen.

• Legge til rette for bruk av uteområder til lek og idrettsformål.

Nærmiljøanlegg skal styrkes og det skal være svært kort vei for alle til
nærmeste grønne lunge.

Ta vare på den grønne økonomien
Vi vil ha en økonomi der avfall blir sett på som en ressurs som kan gi nye
arbeidsplasser. Tradisjonelle miljøvennlige næringer skal videreføres
samtidig som vi tar i bruk ny grønn teknologi. Da trenger vi fortsatt Altas
gründerånd og mangfold i næringslivet.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• Ha flere lokale arbeidsplasser knyttet til til avfallshåndtering som
gjenbruksstasjon, materialgjenvinning, reparasjon, bruktsalg og
jordproduksjon.

• At oppdrett i Altafjorden og sidefjorder skal i lukkede merder på

land eller vann. Til dette er på plass, må det ikke aksepteres vekst i
fiskeoppdrett

• Fortsatt støtte opp om etableringen av fiskemottak ved Storekorsnes.
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• Etablere biogassanlegg, og forøvrig produsere kompost og gjødsel
av organisk avfall.

• Bidra til bondens marked, torgsalg og annen omsetning av
lokalprodusert mat og utmarksprodukter.

• Satse på egenproduksjon av fôrressurser på land og i hav.
• Ha et natur- og klimavennlig reiseliv som inspirerer til bosetting i
Finnmark.

• Bidra til økt bruk av lokale ressurser blant annet gjennom kommunens
innkjøpsordninger.

• Jobbe for miljøvennlig båttransport, og på å få gods over fra vei til sjø.
• Styrke kollektivtilbudet, og redusere prisene - spesielt for unge og
studenter.

Ta vare på demokratiet og offentlige
tilbud
Dyre prestisjeprosjekter og nybygg fører til smertefulle kutt i annen
aktivitet. Kommunen må redusere energibruk og satse på vedlikehold
og rehabilitering av det vi allerede har. Da har vi råd til gode tilbud i hele
kommunen, og kan tilby både tjenestemottakere og ansatte kvalitet og
forutsigbarhet.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• Jobbe for energieffektivisering i bygg og en plan for grønne tak og
solenergi.

• prioritere holdbarhet og energieffektivitet i renovering og nybygg og
planlegge for grønne tak, solenergi og gjenbruk av skifertakstein.

• arbeide for arealavgift på all oppdrettsvirksomhet i Altafjorden og
forurensningsavgifter.
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• Fortsatt ha politiske sammensatte nemnder som kan gå inn i vedtak
innen barnevern og sosiale tjenester.

• Øke havneavgiftene så de dekker reell slitasje fra turisme.
• At barnevernet må jobbe hovedsakelig forebyggende og styrkes med
kulturkompetanse.

• Gjøre Alta kommune til Fairtrade-kommune.
• At alle tjenestebiler og annen maskinpark som kjøpes inn i kommunen
skal ha høy miljøstandard, ladbart når det er tilgjengelig.

• Innføre parkeringsavgift på alle kommunale areal.
• Videreføre eiendomsskatt.
• Jobbe for ulike former for turistskatt.
• Stå opp for permanente ansettelser, med hele stillinger som
hovedregel.

• Om det er støtte for det blant de ansatte, vil vi vurdere å prøve

alternative arbeidstidsordninger som både kan redusere ufrivillig
deltid og gjøre frivillig deltid mulig.

• Arbeide mot kommersialisering av offentlige tjenester.
• Bruke potensialet hos frivillige og ideelle stiftelser, foreninger og
organisasjoner.

• Fortsatte med belønning av private miljøtiltak, slik som den symbolske
reduksjon i renovasjonsavgiften for alle som komposterer eget
matavfall.

• Fortsette sortering av avfall i all kommunal virksomhet, slik vi har fått
gjennomslag for.

• Jobbe for at næringslivet sorterer bedre, og gjøre det lønnsomt å
være miljøvennlig.
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Ta vare på by og distrikt
Alta trenger fortetting i sentrum framfor nedbygging av jordbruks
og naturområder. Da blir det lettere å etablere god kollektivtrafikk,
og vi kan begynne å ligne på en ordentlig by der det er fristende å
være fotgjenger og syklist. Vi vil også ha levende bygder som avlaster
sentrum og gir rom for litt annen livsstil.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• praktisere jordvernet strengt og verne felles grøntarealer med særlig
vekt på myrene og furuskogen i Alta. Nybygging i Alta må skje
innenfor allerede utbygde eller ikke dyrkbare områder, med vekt på
arealeffektivitet.

• føre en planog næringspolitikk som gir økt tilgjengelighet til ofte

brukte servicetilbud og redusert bilavhengighet internt i Alta.
Kontorarbeidsplasser bør så vidt mulig lokaliseres til Alta sentrum,
Bossekop eller Elvebakken, med nærhet til kollektivtransport.

• Si nei til nye og bilbaserte kjøpesentre.
• ikke ha avlastningsvei til E6, men heller styrke kollektivtransport, lage
sykkelfelt og flere gangog sykkelveier. På sikt må godstransporten
mer over på sjø.

• arbeide for bredbånd til hele kommunen.
• skape flere sosiale, lavterskel møteplasser i nærmiljøene, og gjøre
lokaler i offentlige bygg mer tilgjengelige.

• bevare eldre bygg, og styrke lokal byggeskikk med fornybare og
kortreiste materialer.

• prioritere myke trafikanter i utbygginger og arbeide for

sammenhengende gangog sykkelveier som er framkommelige hele
året for alle.

• Støtte nærbutikker i distriktet.
• jobbe for å øke bevilgningene til veivedlikehold og rassikring i
distriktet.
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• ha flere små busser og satse på mindre miljøskadelig drivstoff, og
gode lademuligheter.

• redusere kravet til parkeringsdekning for nye boliger i Alta by.
• videreutvikle sykkelbyen Alta.

Ta vare på helsa
I et godt samfunn vil vi at pleietrengende bor i levende omgivelser med
innhold som matproduksjon, verksteder, barnehager og kulturliv. Ved
behov for helsehjelp må vi ha tilgang på akuttog rehabiliteringstjenester
i nærområdet. Sunn og variert mat, rene omgivelser og aktiv livsstil er
viktige bidrag til god helse i et livsperspektiv.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• Vektlegge forebygging og folkehelse.
• Prioritere hverdagsmestring, pårørendestøtte, hjemmetjenester og
andre tiltak på lavt trinn i “omsorgstrappa”.

• Etablere flere steder som Vertshushagen i kommunen.
• At eldreomsorgen i Alta først og fremst skal gi livskvalitet. Det skal
være kultur og aktivitet, og et godt tilbud av mat og drikke.

• Den kulturelle spaserstokken skal styrkes. Kommunens ulike
pleietrengende bør være storbrukere av kulturtilbudet.

• Redusere behov for pleie ved å etablere forebyggende tilbud og
rådgivning for alle som opplever mindre funksjonssvikt.

• Legge opp til sansehager og andre trivselsskapende tiltak i tilknytning
til omsorgstjenester.

• Innføre en time daglig fysisk aktivitet i skolen.
• Sørge for at kommunens mattilbud er sunne, lokale og inkluderer
vegetariske alternativ.
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• Alta skal være en “livsglede for eldre”kommune, vi vil følge opp
gjennomføring av vårt vedtak om tettere samarbeid med denne
stiftelsen.

• Ha økt bruk av omsorgslønn, hjemmeavlastning, støttekontakt og BPA
som tiltak for å gi økt livskvalitet og forebygge at personer må inn i
institusjon.

• Jobbe for et inkluderende arbeidsliv med tilrettelagte arbeidsplasser
der folk holder seg friske.

• At rusavhengighet behandles som et helseproblem, ikke kriminalitet.
• Styrke basistilbud av helsetjenester, rehabilitering og akuttbehandling.
• At jordmortjenester og gynekolog skal være et basistilbud, og at Alta

kommune må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normale fødsler,
inkludert tilgang på barneleger.

• Redusere forskjeller og utenforskap i Alta, for å gi alle et verdig liv.

Ta vare på framtida
Skolen og barnehagen må vektlegge praktiske, estetiske og
kreative fag for å gi så mange som mulig mestringsglede. I tillegg
vil vi ha et mangfold i fritidsaktiviteter som vi får ved å bygge opp
under frivilligheten. Vi vil gi gode og forutsigbare rammer for
oppvekstsektoren slik at vi gir rom for god pedagogisk virksomhet.
Miljøpartiet De Grønne vil:

• Styrke praktiske og estetiske fag ved å sette av ressurser til
lærerkrefter, utstyr og læremidler.

• Fortsette oppbygginga av lærlingplasser i kommunen.
• Opprettholde grendeskolene fordi vi vil ha levende lokalsamfunn.
• Nedgangen i elevtallet gjør at vi ikke ser grunn til å etablere en
storskole.
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• Vi vil fortsette med 1-4 skoler der dette er etablert
• Aktivt motvirke mobbing blant barn, unge og voksne ved å ha
nulltoleranse for mobbing i alt av Alta kommunes virksomhet

• Styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse så de får godt

utbytte av skoletida, blant annet med å opprettholde gode tjenester
fra helsesykepleier

• Legge til rette for møter og kunnskapsoverlevering mellom unge og
eldre

• Arbeide for, ved statlig finansiering, å tilby alle barn et gratis, sunt og
bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.

• Innføre bilfrie soner rundt alle skoler og etablere flere bilfrie gater og
torg.
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Valglisten
Kandidatnr.

Navn

Fødselsår

1

Frode Elias Lindal

1986

2

Eline Isaksen

2000

3

Dag-Halvor Krogh

1966

4

Nathilde Overrein Rapp

1969

5

Andreas Wilhelm Foss Westgaard

1984

6

Anne Stokke

1954

7

Dagfinn Rapp

1982

8

Doris Conrad

1946

9

Paul Harald Olsen

1978

10

Mona Tau Isaksen

1971

11

Rune Waaler

1962

12

Anne Karin Daniloff

1970

13

Rikke Elisabeth Rapp

1982

14

Bernhard Hienerwadel

1963

Kontaktinformasjon

s
#
n

Miljøpartiet De Grønne Alta
https://tromsogfinnmark.mdg.no/lokal/
alta@mdg.no
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