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FOLK FØRST
Alta Venstre vil fornye Altasamfunnet ved å utvikle velferds
tilbudet videre og prioritere de som trenger hjelpen mest. 
Venstre  mener gode løsninger og kvalitet er viktigere enn hvem 
som leverer tjenesten.

Vi vil ha en sterkere satsing på skole og oppvekst vilkår for våre 
barn, en tydelig miljøpolitikk med fokus på moderne energi
løsninger, og et styrket kultur og frivillig organisasjonsliv.

I Venstres menneskesyn ligger en overbevisning om at vi alle 
har evner til å skape det gode liv for både oss selv og andre. Vi 
tror at et mangfoldig samfunn, individuell frihet og rom for livs
utfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn.

Venstre bygger sin politikk på et helhetssyn på samfunnet –  
uavhengig av særinteresser. Interesseorganisasjoner er verdi
fulle bidragsytere, men viktige avgjørelser skal tas av folke
valgte i åpne demokratiske prosesser. For Venstre er det et 
mål at det skal være kortest mulig avstand mellom de som tar 
avgjørelser og de avgjørelsene gjelder. 

Alta Venstre har ambisjoner, endringsvilje og tar sosialt 
ansvar. 

”Vi kan ikke organisere 
oss bort fra dårlig øko-
nomi, men vi kan bruke 
pengene smartere.”
        Kjersti Bang, 7. valgkandidat

SKOLE
Venstre vil gi lærerne mer tid i klasserommet, slik at de 
kan gjøre det de er utdannet til – å undervise elever. Den 
enkelte elev må bli sett og få utvikle seg ut i fra egne evner, 
men samtidig få forståelsen av eget ansvar for læring og 
sine medelever. 

Alta Venstre vil:
•	Prioritere oppussing av skolene når økonomien åpner 

for ny investeringer. Dette sikrer elevene gode arbeids
forhold, og drifts og vedlikeholdskostnadene går ned.

•	Spesialpedagoger og annen fagkompetanse må være 
tilgjengelig både for elev og lærere.

•	Utvide helsesøstertilbudet i grunnskolen. 
•	Vurdere skolestrukturen i kommunen ut fra ønske om 

en bedre skole og bedre utnyttelse av ressurser. Se på 
mulig heten for 17 skoler og 110 skoler.

•	Jobbe for at Alta videregående skole bygges ut for å ta 
imot alle elever i kommunen som ønsker seg en plass 
her. Alta kommune må overta ansvaret for den videre
gående skolen dersom fylket ikke bygger ut tilbudet 
tilstrekkelig.

•	Styrke arbeidet med rekruttering til lærerutdanninga ved 
Høgskolen i Finnmark.

”Å satse på læreren 
er å satse på eleven.” 
            Hans Jørgen Strøm, 6. valgkandidat

ØKONOMI OG ORGANISERING
Skal vi beholde og videreutvikle det velferdstilbudet vi har i dag, 
og skal vi nå frem til de som ennå ikke får den hjelpen de trenger, 
må vi tenke nytt når det gjelder organisering av kommunen og 
tjenestene vi gir. 

Alta Venstre vil:
•	Styrke de kommunale virksomhetene ved å slå sammen til  

større enheter der dette er hensiktsmessig. Vi ønsker en  
enklere organisasjonsstruktur, med tydeligere ansvars
fordeling og færre ledernivåer.

•	Få slutt på ufrivillig deltid. Alta kommune har alt for mange 
ansatte som uten å ønske det, går i små stillinger spesielt  
innenfor helse og omsorgsektoren. 



KULTUR
Frivillighet og engasjement er viktige fundament for trivsel 
og samhold. Deltagelse på ulike arenaer, det være seg 
idrett, kultur eller frivillig arbeid, er avgjørende for en posi
tiv utvikling av den enkelte og for samfunnet som helhet.

Alta Venstre vil:
•	At alle kulturbygg som er spillemiddelberettiget skal  

kunne søke om 15% kommunalt tilskudd.
•	Øke tilbudet ved kulturskolen, og slå sammen Kultur

skolen og Huset. Vi vil legge til rette for et samarbeid 
mellom kommunen og private kulturskoler/tilbydere for  
å utvide tilbudet.

•	Sørge for lys i lysløypene, og så mange åpne anlegg 
som mulig i hele kommunen. Bygge ut kapasiteten for 
hall idretter i Alta.

•	Utvikle Borealisfestivalen, og søke samarbeidspartnere 
regionalt og internasjonalt.

•	At Alta skal være et moderne samfunn, der flere språk 
og kulturer setter sitt preg på byen.

•	Støtte et nasjonalt språkfond for alle de norske  
minoriteter.

”Kulturlivet er 
pulsen i  
samfunnet.”
Heidi Nilima Monsen, 5. valgkandidat

VELFERD
Velferdssamfunnet måles etter hvordan vi tar vare på de 
svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til 
alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Det 
er derfor nødvendig å prioritere mest mulig riktig innenfor 
de rammene vi har, for å være sikker på at det er de som 
trenger det mest som får hjelp. 

Alta Venstre vil:
•	Jobbe for et nytt sykehus i Alta, og en ny sykehusstruk

tur i Finnmark. Hammerfest og Alta kan ha et felles 
“VestFinnmark sykehus”, med bygninger på hvert sted.

•	Ha større bruk av hjemmebaserte tjenester og et 
nærmere samarbeid med frivillige organisasjoner. 
Venstre  ønsker å øke antall avlastningsplasser og 
hjelp i hjemmene, slik at de eldre i større grad kan føle 
trygg het ved å bo hjemme. Det vil på sikt være viktig å 
få bygget et nytt stort sykehjem, for å møte den store 
eldre bølgen med nok antall sengeplasser, bedre drift og 
turnus ordninger.

•	Styrke det forebyggende arbeid innen rus og psykiatri,  
og bygge opp et bedre etterverns tilbud. 

•	Samarbeide med ideelle organisasjoner for å tilby  
lavterskeltilbud innenfor ulike bistandstjenester.

•	Ta vårt medmenneskelige ansvar og øke bosettingen av 
flyktninger til kommunen.

”Varm velferd når 
du trenger det.”
      Per Tore Bech Nygård, 2. valgkandidat			



SAMFUNN OG NÆRINGSLIV
Vi er avhengig av å ha et variert og sterkt næringsliv for 
å utvikle velferdssamfunnet videre. Det skal være enkelt 
å starte sin egen bedrift og skape nye idéer, verdier og 
arbeidsplasser, og Alta skal oppleves som en jakommune 
for nyetablerere.

Alta Venstre vil:
•	 Ikke bompengefinansiere E6 gjennom Alta. Det er vei-

eier selv som er ansvarlig for god nok vei standard. Det 
er derfor uaktuelt å slå E6 sammen med finansiering 
av andre veiprosjekter i kommunen, ved å sette opp en 
bompenge ring inne i Alta by.

•	Si nei til bompengefinansiering av avlastningsveien. 
•	Trappe ned eiendomsskatten på private boliger og 

næringsliv trinnvis, ettersom den økonomiske situa
sjonen til kommunen bedrer seg.

•	Ha levende bygder i kommunen. Bygdene må få tilgang 
på utviklingsmidler og ha forutsigbarhet når det gjelder 
transport, skoletilbud og omsorgstjenester.

•	Samarbeide med lokale reiselivsbedrifter for å styrke 
Alta som reiselivsdestinasjon.

•	Bli en Fairtrade kommune.

”Fremtidens arbeidsplasser er 
enda ikke skapt, og Venstre   
 vil ha en politikk som støtter     
    nyskapere og gründere.”
 Thomas Vordal, 4. valgkandidat

MILJØ
Vi skal bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å 
sikre oss selv og våre barnebarn en ren fremtid. Norge 
må være i front og satse på fornybar energi, utvikle og ta i 
bruk ny teknologi.

Alta kommune har et nasjonalt ansvar for villaksen og 
lakseelvene, og må ta forholdsregler for å sikre en god 
forvaltning av denne ressursen.

Alta Venstre vil:
•	Oppgradere eksisterende bygg gjennom å inngå EPC-

kontrakter (Energy Performance Contracting) hvor 
sparte energiutgifter finansierer investeringene.

•	At oppdrettsnæringa ikke skal komme i konflikt med 
eksi sterende næringer eller på noen måte true balansen 
i naturen. Det er viktig å forebygge sykdomsspredning 
og forhindre at oppdrettslaks blander seg med villaks.

•	Doble satsingen på kollektivtilbudet i byen med hyppi
gere avganger og hensiktsmessige ruter. Skal folk velge  
kollektivt, må dette være et attraktivt tilbud.

•	Følge opp miljøkriminalitet.
•	Ha bedre kollektiv, infrastruktur og samkjøring av 

tilbudene ute i distriktene.
•	Anskaffe elbiler til hjemmeog omsorgstjenesten.

”En miljøvennlig fremtid 
handler om et bedre 
klima for oss og våre 
barn.”
     Margot Thomassen, 3. valgkandidat



Våre kandidater til kommunevalget

Trine Noodt  Myrveien 7, 9511 Alta, 27.08.1967
Per Tore Bech Nygård  Elvestrand 35, 9514 Alta 01.02.1947
Margot Thomassen  Øvre Tollevikveien 58, 9511 Alta 04.06.1951
Thomas Vordal Skiferveien 13 E, 9511 Alta 09.12.1977
Heidi Nilima Monsen Ringveien 3A, 9515 Alta 09.02.1978
Hans Jørgen Strøm  Skoddevarre 11, 9518 Alta 21.08.1954
Kjersti Bang  Einegjerdet 6, 9514 Alta 02.05.1970
Jan Harald Ulvestad Elvestrand 26, 9514 Alta 21.01.1950
Merethe Bergly 9532 Hakkstabben 31.12.1955
Tor Mikkola Pollen, 9531 Kvalfjord 01.11.1972
Grete Alise Nilima Monsen Russeluftv. 300, 9517 Alta 15.03.1956
Olav Inge Hjelen Stige  Tollevikveien 13B, 9511 Alta 29.07.1980
Geir Stian Altmann Larsen  Sandfallveien 3F, 9511 Alta 26.11.1978
Gudlaug Jørgensen  Blokkebærvn 63, 9514 Alta 31.03.1943
Ole Kristensen  Breidablikk 22, 9511 Alta 20.09.1947
Magne Nilsen  Kobbeveien 4,9512 Alta 1953
Frank Bjørnstrøm  Myrullveien 15 A, 9516 Alta 07.07.1964
Jostein Vaskinn  Talvikbukta 12, 9540 Talvik 07.06.1937
Arvid Pedersen  Skogforvaltervn 4, 9513 Alta 29.11.1966
Jan Magnus Lindin Follumsvei 10, 9510 Alta 22.05.1981
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