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Menneskeverd i sentrum

Mål og verdier for Alta Kristelig Folkeparti:
Alta KrF har vært, og skal fortsatt være en aktiv forkjemper for verdier som skaper et varmere samfunn.
Dette vil vi gjøre gjennom en politikk som er grunnlagt på kristne grunnverdier. Vi ønsker å se
helhetsløsninger og bygge en politikk som ikke er basert på kortsiktige markeringer. Verdibasert,
samfunnsnyttig og langsiktighet er viktige stikkord.
Den kristne kulturarv står sentralt i Alta samfunnet. Dette forplikter vårt parti til å føre en troverdig kamp
for menneskeverdet, og særlig for de som trenger det mest.
KrF i Alta skal kjennetegnes ved at:
●

KrF bygger sin politikk på de kristne grunnverdier

●

respekten for menneskeverdet er helt sentralt. Hvert enkelt menneske har en uendelig verdi

●

det må legges stor vekt på omsorg for mennesker i vanskelige livssituasjoner

●

vi vil arbeide for trygge rammer og gode samfunnsordninger for familien

●

vi ønsker en verdimobilisering for å utvikle et trygt og godt samfunn

●

vi ønsker å ha en trygg kommuneøkonomi og samtidig prioritere penger til de viktigste
oppgavene

●

boligsituasjonen for de som ikke har mulighet til å eie selv, eller har råd til å leie på det ordinære
markedet må bedres gjennom blant annet flere sentrumsnære boliger for denne gruppen

●

Alta kommune må satse betydelig mer på området rus- og psykisk helse

Helse- omsorg og levekår
Mer enn hver femte innbygger føler seg ensom. Krf’s visjon om et varmere samfunn kan i enda sterkere
grad motvirke dette. Vår politikk skal bidra til at relasjoner mellom mennesker styrkes.
At eldre får bidra med sin kunnskap og kompetanse styrker deres posisjon som en viktig ressurs i
samfunnet. I Alta kommune må dette være synlig i alle kommunens planer og aktiviteter.
Alta kommune må videreutvikle og differensiere tilbudene til personer med utfordringer inne rus og
psykiatri. Tiltak som styrker bo-evnen og fremmer rehabilitering, også arbeidsrettet rehabilitering er
viktig. For å lykkes i dette arbeidet vil Alta KrF ha bemannede bo-treningstilbud. KrF vil ha flere
lavterskel-arbeidsplasser for uføretrygdede, bedre ettervern av tidligere rusmisbrukere.
Alta kommune må, i samarbeid med det statlige nivået, videreutvikle og gi økt tilgjengelighet til
helsetjenester i Alta. Vi forventer at akuttilbudet styrkes. Fødetilbud må oppgraderes slik at flest mulige
får anledning til å føde i Alta. Gravide må i enda sterkere grad få oppfølging gjennom hele

Alta KrF – program 2019 – 2023 Side 2

svangerskapet i Alta. Det nye CT og MR tilbudet må bli tilgjengelig for befolkningen gjennom hele uken.
Tilbud inne psykisk helse må også utvikles i tett samarbeid med statlig nivå.
Ved kjøp av helse- og omsorgstjenester skal dette fortrinnsvis skje i samarbeid med ideelle aktører.
Dette hindrer ikke at kommunen kjøper spesialist tjenester fra private aktører og klinikker hvis det ut
fra faglige hensyn er ønsket.

Alta KrF vil arbeide for:
●

at det stimuleres til etablering av ulike arenaer og møteplasser i arbeidet for å forebygge
ensomhet

●

at når tilbud gis «lavere i omsorgstrappa» så må det sikres at ikke hjemmeboende opplever
større ensomhet og isolering

●

at det i perioden opprettes flere tilbud innen rus- psykiatri feltet som gir større livsmestring

●

et bedre avlastningstilbud til ektefelle / pårørende med demens i familien samt dagtilbud for
personer med demens som differensierer på alder/ behov

●

at tilbudet til de som får sin omsorg i sykehjemmene er tilrettelagte og tilpasset behovet

●

at fritids- og avlastningstilbud for ulike grupper utvides, herunder «grønn omsorg»

●

en bedret boligsituasjon, arbeid og fritidstilbud for innbyggere med nedsatt arbeidsevne

●

styrking av koordinator funksjonen for IP (individuell plan)

●

brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) må fullfinansieres, og være et reelt tilbud til de som
trenger det. Selvbestemmelse i valg av tjenesten må vektlegges

●

å styrke ØNH-spesialist ressursen som har vært under sterkt kapasitetspress

●

at det prioriteres nok penger til stabil drift av helsetilbudet i kommunen. Dette gjelder også
gjennom å arbeide opp mot nasjonale bevilgende myndigheter for å få fullfinansiert nye
tjenester som er lagt til kommunene

●

at Alta kommune er en sterk pådriver for å sikre og utvide studietilbudene innen særlig
sykepleie, men også andre helsefaglige retninger

I et rusforebyggende perspektiv vil Alta KrF arbeide for:
●

fortsatt kommunal støtte til Kom.Inn, Ungdommens Hus og foreningen Hjerterom

●

kommunal støtte til lag, foreninger og menigheter som utvikler gode rusfrie møteplasser

●

at alle tilstelninger i kommunal regi skal være alkoholfrie

●

at intensjon om rusfrie arenaer for barn og unge blir fulgt opp når kommunens bevillingsløyver
og rusplaner rulleres

●

at alle med et rusproblem skal ha et verdig boforhold

Alta KrF – program 2019 – 2023 Side 3

Barnehage og skole
Barn og unge fortjener de beste vilkår, derfor må vi ha fokus på kvalitet i skole og barnehagen.
Forutsetningen for læring er at barn trives, er trygge, inkluderes og møtes med respekt. Vi er opptatt av
at våre felles verdier og kristne kulturarv formidles. Skolen og barnehagen skal også bidra til å styrke
den enkeltes identitet og tilhørighet i Altasamfunnet. Vi må også være opptatt av gode tilbud for
minoritetsspråklige barn både i barnehagen og skolen. Høyere utdanning og forskning er svært viktig for
ei god utvikling i Alta. Kommunen må ha et godt samarbeid med utdannings - og
forskningsinstitusjonene.

Skole: Læring, mestring og trivsel
Alta KrF vil at skolen skal holde fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Skolen må stimulere
kreativitet, sosial og etisk kompetanse. Skolen må kunne favne alle barn og gi utfordringer tilpasset
hver enkelt. Kvalitet og innhold har førsteprioritet hos oss.
KrF vil ha en skole der lærerne ikke blir nedlesset av krav om rapportering og overfokusering på testing.
Lærerne er svært viktige for en god skole. Derfor trenger vi mange nok og dyktige nok lærere som kan
gi elevene god undervisning som er tilpasset den enkelte.
Alta KrF ønske en tilpasset skolestruktur i forhold til elevtallsutviklingen. Dette kan bety endrede
kretsgrenser og vurdering av kapasitet på enkelte skoleanlegg. Saga skole må særskilt ha prioritet i
forhold til den økte bosetting som er i skolekretsen. En felles skole for elever som sokner til Bossekop
og Komsa forutsettes realisert i perioden.

Alta KrF vil arbeide for:
●
●
●

at lærere deltar og tilbys gode muligheter for etterutdanning
at skolehelsetjenesten fortsatt skal styrkes
at det kan testes ut med leksefri skole i altaskolen, men dette må ikke underbygge et enda
sterkere krav om heldagsskole
● at alle elever i Altaskolen skal gis like muligheter når det gjelder digitale verktøy og læring
● tilrettelegge for flere lærlingeplasser i Alta. Kommunen må innfri intensjonen om til enhver tid
100 kommunale lærlinger
● at det tilrettelegges for lek og fysisk aktivitet i skole og fritid for barn og unge som ikke fanges
opp av arbeidet innen frivillige organisasjoner. Alle skoler i Alta skal avsette tid til fysisk aktivitet
for alle elever hver dag. Intensjonen må være minimum 30 minutter
● at Alta Kristne Grunnskole og Haldde Montessoriskole blir gitt et vertskommunetilskudd.
● a reduserte SFO satser og se på samordning av betaling for foreldre med barn både i skole og
barnehage med hensyn til søskenmoderasjon
● at det tilbys sommeråpent SFO
● at innholdet i SFO tilbudet revitaliseres
● at det utvikles aktuelle fagtilbud ved Alta videregående skole i samarbeid med næringslivet

Barnehagen: trivsel, trygghet og læring
Barnehagene skal være et trygt sted for barna der lek, kreativ utfoldelse og læring skjer. Barnehagen
må stimulere barnas språkutvikling, tallforståelse og sosiale kompetanse slik at de er godt rustet til
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skolestart. Kommunens barnehagetilbud skal være fleksibelt og tilpasset familienes behov. Barnehagen
skal samarbeide med foreldrene om barnets beste. Kommunen må ha to barnehage-opptak i året.

Alta KrF vil arbeide for:
●

at kommune fortsatt har et variert barnehagetilbud av både kommunale og ideelle aktører
samt bedrifts- og foreldre eide barnehager som ikke har profitt som målsetting

●

å tilstrebe et differensiert barnehagetilbud med rom for ulike profiler som for eksempel
utebarnehage

●

at budsjettsituasjonen for de private barnehagene blir mer forutsigbar, samt at personalnorm i
de private barnehager er lik med de kommunale

●

at alle barnehager skal ha god standard både på bygninger og utstyr

●

at det gis tilfredsstillende ressurser til barn med spesielle behov

●

å etablere et tilbud for åpen barnehage i sentral Alta

●

at tilskuddssystemet må gi alle barnehager lik mulighet til å oppfylle bemanningsnormen

Flerkulturelt fellesskap

Alta KrF mener at innvandringspolitikken må bygge på likeverd og toleranse. Alta kommune må
sammen med innbyggerne sørge for at de som flytter hit får gode levevilkår.
Alta KrF vil arbeide for:
●

at forståelsen for flyktningers situasjon må økes ved holdningsskapende arbeid

●

at ved kommunal tilsetting så må innvandrernes utdanning og praksis likestilles med den norske
når utdanningen/praksisen reelt er på samme nivå

●

at kommunen til enhver tid kan gi gode og forsvarlige tilbud når det tas imot flyktninger

●

at norskopplæring både for barn og voksne evalueres og forbedres, og at voksne gis mulighet for
mer praktisk rettet opplæring

Alta er en kommune der en betydelig del av befolkningen har samisk tilhørighet. Stadig flere
foreldre velger samisk som 2. og 3. språk til sine barn i grunnskolen. KrF vil jobbe for at
kompetansen styrkes, og at dekningen av samisklærer-stillinger er riktig dimensjonert til
behovet. Vi vil også arbeide for at samiskundervisningen tilrettelegges, slik at flere 2. og 3.
språkelever kan bli funksjonelt tospråklige.
KrF ønsker at Alta skal være en multikulturell kommune som også ivaretar og videreutvikler
den samiske kulturen. KrF vil jobbe for et enda nærmere samarbeid mellom Alta kommune
og samiske institusjoner som for eksempel Sametinget.
Kvenene er finskættede nasjonale minoriteter som har århundrelang historie i deler av Norge. Deres
språklige og kulturelle røtter skal verdsettes, og storsamfunnet må stille midler til rådighet for dette.
Krf vil arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at
de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk.
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Kirke, idrett og kultur

Den norske kirke, frikirkesamfunnene og frivillige organisasjoner må få best mulig arbeidsforhold for
kirkelige tjenester og sosialt/ kulturelt arbeid. Kulturaktivitetene skal styrke fellesskapet og være preget
av respekt for vår kristne kulturarv og lokale og nasjonale tradisjoner samt det flerkulturelle i vårt
samfunn.

Alta KrF vil arbeide for:
● at den uvurderlige innsatsen som lag og foreninger innen barne- og ungdomsidrett legger
ned, får gode arbeidsvilkår og den oppmerksomheten som dette store arbeidet fortjener
●

at tilskudd til breddeidrett og kulturelle nærmiljøaktiviteter prioriteres, samtidig som det også
legges til rette for de som har ambisjoner om å prestere innen sin idrett eller kulturaktivitet

●

å øke den økonomiske støtten til alkoholfrie ungdomsarrangement

●

at det stimuleres og legges til rette for frivillige organisasjoner gjennom tilskudd

●

at kommunen avsetter midler og legger til rette for utleie av lokaler til lag og foreninger som vil
skape arrangement for inkluderende fellesskap i sin bydel

●

at kommunen legger til rette for landsdekkende arrangementer innenfor både kirke, idrett og
kultur

●

at Nordlyskatedralen fortsatt får gode arbeidsvilkår både som kirke, kulturbygg og
turistattraksjon

●

at det opprettes en tjeneste for utlån av utstyr som ski, sykler med videre, til de som trenger
det

●

at det tilrettelegges for et bredere tilbud innen sport og kultur, eksempelvis konsepter som
frisbeegolf, e-sport, bueskyting, kiting, droneracing, eller annet

La naturen gå i arv
Alta kommune har rike naturområder som betyr mye for folks helse, trivsel og som grunnlag for mange
ulike næringer. Alta KrF går inn for at Alta kommune skal ha et langsiktig og fremtidsrettet naturvern- og
miljøperspektiv i sitt planarbeid. Dette skal ivareta kvalitetene både for dagens befolkning og for
kommende generasjoner. Kommuneforvaltningen må derfor sikres god miljøfaglig kompetanse som kan
bidra til engasjement rundt miljøutfordringene
Friluftsliv i Finnmark har tradisjonelt vært knyttet til høsting av naturen. Dagens friluftsliv er i større grad
ren rekreasjon og mosjon med folkehelse perspektiv. Nærhet til naturen med enkle bærekraftige midler
er ikke noen selvfølge lenger.
De holdninger som skapes i ung alder vil være av største betydning for framtidas miljøpolitikk. Dette må
tilføres både i skolen og gjennom andre arenaer.
Alta KrF vil arbeide for:
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●

at Alta kommune blir fylkets første plastfrie kommune, første tiltak kan være å bidra til at
VEFAS øker sitt tilskudd for bruk av tøybleier. Kommune må ta tydelige grep i egen aktivitet mot
en plastfri hverdag

●

at det tradisjonelle bærekraftige friluftslivet stimuleres og utvikles i takt med nye aktiviteter og
trender

●

at gjenværende, naturlige strandsoner i kommunen sikres for naturopplevelser ved fjæra og
sjøen

●

at gående, skiløpere, hundekjørere, terrengsyklister m.m. sikres flerbruk med forståelse for
hverandres behov og verdi i et folkehelseperspektiv

●

at det oppdateres brukervennlige og informativt kart over kommunen som kan inspirere til
naturopplevelser for alle aldersgrupper og aktiviteter

●

en restriktiv forvaltning av motorferdsel i utmark, og særlig barmarkskjøring i sårbar natur

●

løypenettet for motorisert ferdsel på vinterstid skal ikke utvides betydelig, men heller
samordnes og effektiviseres slik at det ivaretar befolkningens aktuelle behov

●

at det er lokalt selvstyre med hensyn til etablering av vindmølleparker i kommunen

Samferdsel

Alta kommune står framfor store samferdselsmessige utfordringer. Vår veg struktur ble i hovedsak
etablert i årene etter 2. verdenskrig, og trenger til vesentlig fornying. Klimaendringer fordrer også at vi
legger om noen av våre livsvaner. I et miljøperspektiv er det ønskelig at flere benytter seg av kollektiv
tjenester. Slike tjenester må derfor ytterligere utvides i kommunen. Vårt samfunn må ha som
målsetting at ingen mister livet i trafikkulykker. Trafikksikkerhet og ulykkesforebygging må derfor ha
høy prioritet. Statens Vegvesen må ta et større ansvar for sin hovedvei gjennom Alta, E6, for å bidra til
større sikkerhet for de myke trafikantene.
KrF har gjennom hele prosessen med ny hovedvei gjennom Alta hevdet at E6 er Statens ansvar
angående finansiere. Dette særlig i deler av landet med så lavt trafikkgrunnlag som Alta har
sammenlignet med mer sentrale strøk av landet. Fravær av andre kollektive transportløsninger som
jernbane tilsier også at Staten må bære hele ansvaret. For å få til løsninger for opprustning innenfor
veg- og trafikksikkerhet i en helhetlig pakke, vil KrF kunne være innstilt å drøfte lokal medfinansiering
sammen med staten, gitt at ordningen slik vi kjenner den nå blir bestående. KrF arbeider nasjonalt for å
få til en alternativ og mer solidarisk finansieringsordning av veier.

Alta KrF vil arbeide for:
●

En vesentlig forbedring av vår infrastruktur på vegsiden:
- Trafikksikkerhetstiltak på utsatte ulykkes strekninger som Bossekopkrysset, krysset
E6/Kjosvegen med flere
- At det skapes en god planfri løsning ved ny planlagt skole i Bossekop
- Økt satsing på gang- og sykkelveier. Viktig med en sikker skolevei for våre barn!
- Gang og sykkelsti til fra Bukta til Amtmannsnes må fullføres i perioden
- Utarbeide en klar og framtidsrettet plan for hva kommunen ønsker som kollektivtilbud,
blant annet med gjennomgang av rutenettet i bydelene
- Ny vegtrase gjennom Eiby
- At riksvei 45 med trase gjennom Kløfta kommer inn på NTP
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●
●
●
●
●

å gjøre området rundt Alta Lufthavn framtidsrettet og rustet for morgendagens behov. Området i
bukta kan gjøres til en samkjørt transportsentral for buss, fly og hurtigbåt.
at Alta kommune har en aktiv holdning til en avklaring med Avinor for en flyplass for framtiden med
hensyn til rullebanelengde, sikkerhet og regularitet.
å påvirke bevilgende myndigheter til raskere sikring av rasutsatte riks- og fylkesveger.
å sikre tilfredsstillende båtruter i Altafjorden som ivaretar lokalbefolkningens behov.
at hurtigbåtsambandet mellom Alta og Hammerfest utvides.

Næringsliv, sysselsetting og samfunn.

Hovednøkkelen til videre vekst og utvikling i Alta er å sikre og skape nye arbeidsplasser. Derfor må
kommunen og samfunnet legge stor vekt på å skape gode rammebetingelser og god infrastruktur for
næringslivet.
Alta KrF ønsker også et større fokus på utvikling, nyskaping og etablering. Bolyst er og en viktig faktor
for utvikling. Alta KrF ønsker å skape en by og kommune med kultur, mangfold og opplevelser som
tiltrekker seg mennesker med kompetanse og arbeidslyst. Det vil derfor være viktig å videreføre og
styrke fagmiljøene på Norges arktiske universitet Campus Alta. Samarbeid med næringslivet og utvikling
av ulike næringsklynger vil være viktig.
Både bergverk gjennom skifernæringen og gruvene samt bruddene på Stjernøya er næringer med hy
kompetanse. Driftsvilkår og kompetanse må fortsatt sikres og videreutvikles. Det samme gjelder for
den store og høyt kompetente entreprenørbransjen som er i Alta.
Landbruk er svært viktig for Alta. Arealmessig har Alta noen utfordringer knyttet til utvikling. Leire,
skredsoner, Nasjonal lakseelv med sitt vern, kulturvern, hensyn til reindriftsnæringen er noen områder
som styrer by og samfunnsutvikling. Dette setter ofte landbruket under press i forhold til tilgjengelig
areal å etablere blant annet boliger. Altasamfunnet må akseptere en større fortetting i
sentrumsområdene i framtiden. Samtidig må det skapes en politikk som muliggjør at befolkningen også
kan utvikle seg i nær og distriktsområdene.

Alta KrF vil arbeide for:
●

å videreutvikle Alta sentrum som et attraktivt og viktig regionalt senter

●

å utvikle eksisterende sentrumsområdet framfor å etablere nye

●

Å fortsette å utvikle gode sjøretta industriarealer

●

legge til rette for at aktører, gjerne inne oppdrettsnæringen kan etablere seg på Langnes

●

økt fokus på reiseliv og opplevelsesturisme som er bærekraftig

●

å ta vare på Alta sin identitet som en svært viktig jordbrukskommune

●

en restriktiv holdning til at nye bolig- og utbyggingsområder skjer på kvalitativt god oppdyrket og
dyrkbar jordbruksjord

●

at det til enhver tid er tilgjengelig boligtomter i kommunen både sentrumsnært og i distriktene

●

å støtte arbeidet med mottak og bedre infrastruktur for våre fiskere

●

at oppdrettsnæringa i Altafjorden videreutvikles og gis rammevilkår innenfor en bærekraftig
utvikling – samtidig som næringen ikke må true Altaelva som en av verdens fremste lakseelver

●

at kommunen oppretter felles portal sammen med lag og foreninger der det blir en oversikt over
alle sesongtilbud i kommunen både for besøkende og fastboende
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