
Alta Venstre
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Med Alta inn i fremtiden.

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på 
fellesskapet og miljøet. Vi tror på skaperkraft, frivillig innsats, 

dugnadsånd og lokalt selvstyre for å skape et godt lokalsamfunn.

Skolen er hjertet i nærmiljøet.
Skolen er en verdifull fellesarena. 
Det er i miljøet rundt skolen 
relasjoner og følelsen av å høre til 
skapes. Vi mener at nærskole-
prinsippet er viktig for å ivareta 
og utvikle Alta sin sjel videre.

Venstre vil:
4 Beholde alle nærskoler, både i
sentrum og i distrikt.
4 Bygge ut Saga skole.
4 Ruste opp Komsa og Bossekop
skole.
4 Prøve ut Dovremodellen (to
lærene i klasserom) ved to skoler i
Alta.
4 Ansette skolepsykolog.
4 Ha maksimalt elevtall i
klassene: 25 i barneskolen og 28 i
ungdomsskolen.

4 Stimulere til ulike profiler i 
barnehagene (natur, musikk etc).
4 Legge tilrette for Montessori- 
barnehage og ungdomsskole i 
Kåfjord.
4 Bygge ut flere barnehage-
plasser i Saga.
4 Innføre redusert pris på SFO, og 
gi betydelig rabatt for familier med 
lav inntekt.
4 Flere barnehagelærere i 
barnehagen.
4 Utrede en egen samisk skole.
4 Flytte vaktmesteren tilbake i 
skolene.
4 Gjennomføre årlige kampanjer 
mot mobbing/krenking.
4 Styrke arbeidet med tegnspråk.

Vi skal videre. Stem Venstre 
ved kommunevalget i Alta i 
2019.



God velferd og god omsorg.
Alta må få et fullverdig sykehus, 
med akutt- og fødeavdeling. Et 
økende innbyggertall, stengt vei 
over Sennalandet om vinteren 
og 1/3 av antall fødsler i 
Finnmark gjør behovet for 
sykehus påkrevet. En kampsak 
for Alta  Venstre er at vi faktisk 
klarer å gi god omsorg til de 
som trenger det - når de trenger 
det. Bruk av dobbeltrom i 
eldreomsorgen er derfor ikke 
verdig en kommune som Alta. Vi 
kan ikke gi et mindreverdig 
tilbud fordi kommuneøkonomien 
er vanskelig.

Venstre vil:
4 Kreve at Alta skal få et
fullverdig sykehus (klinikk Alta)
med fødeavdeling, akuttmottak
og døgnåpent CT/MR røntgen.
4 Frem til Alta har et fullverdig
sykehus må det sikres stedlig

ledelse av klinikk Alta, døgn-
åpent røntgentilbud og styrket 
bemanning på fødestua.
4 Styrke folkehelsearbeidet.
4 Økt bruk av BPA-ordningen.
4 Mer ønsketurnus, slik at en
kan tilby 100% stillinger.
4 Tilby alle ansatte 100%
stillinger (unngå ufrivillig deltid).
4 Sikre finansiering av
Fontenehus i Alta.
4 Styrke psykiatritilbudet i
samarbeid med ideelle aktører
som Betania.
4 Unngå dobbeltrom på
sykehjemmene.
4 Få flere personer med
funksjonshemming ut i ordinært
arbeidsliv.
4 Sikre fortsatt kjøkkendrift ved
Vertshuset eldresenter.
4 Bygge flere boliger for
bostedsløse.
4 Økt bruk av velferdsteknologi
i eldreomsorgen.

venstre.no/alta



”

Alta må gå i front for miljøet.
Alta skal ta del i det grønne 
skiftet. Grønn vekst er en 
forutsetning for å opprettholde 
vår livskvalitet og personlige 
frihet. Uten en nasjonal omlegging 
til en bærekraftig økonomi, og god 
forvaltning av naturressurser, vil vi 
begrense kommende 
generasjoners mulighet til ren 
natur, trygg og sikker mat og 
grunnleggende velferdsgoder.

Venstre vil:
4 Alle oppdrettsanlegg må inn i
lukkede anlegg innen 2025.
4 Alltid sette Altaelva først i et
føre var perspektiv.
4 Alta skal bli en plastfri
kommune innen 2025.
4 Alta skal bli en klimanøytral
kommune innen 2030.
4 Bygge ladestasjoner slik at det
blir enkelt å velge miljøvennlig bil.
4 Bygge ut gang- og sykkelveier i
byen og nærområdene.

Kultur, idrett og folkehelse.
Kultur, idrett, friluftsopplevelser og 
kulturutøvelse gir god folkehelse 
og trivsel. Vi ønsker å få på plass 
flere arenaer for kultur-,  frilufts-
opplevelser og kunstproduksjon i 
Alta.

Venstre vil:
4 Satse videre på viktige
kulturarrangementer som Borealis
vinterfestival, Alta Live, Sami
Music Week og andre festivaler.
4 Planlegge nye lokaler til
kulturskolen.
4 Legge til rette for etablering av
en ny næringshage for kunst- og
kulturnæringer.
4 Styrke midlene til frivillige lag
og foreninger.
4 Etablere egne skiløyper til gode
fiskevann.
4 Tilrettelegge Lathari for
bevegelseshemmede.
4Styrke samisk språksenter.
4 Innføre aktivitetskortet i Alta.

Frivilligheten er viktig for 
Alta.



Et godt sted å drive næring. 
Vi vil legge til rette for at 
Alta skal tiltrekke seg 
grundere, nyetablerere, 
statlige virksomheter og nye 
bedrifter som satser på grønn 
innovasjon og teknologi.

Venstre vil:
4 Jobbe for flere statlige
arbeidsplasser til Alta.
4 Ha god tilgang på
næringstomter.
4 Tilby risikokapital til grundere.
4 Styrke næringsfondet, og ha
en offensiv næringspolitikk.
4 Legge til rette for økt turisme.
4Utvikle Alta som regionsenter.
4 Kommunalt tilskudd til
nydyrking av jord.
4 Innføre et klimafond for å
stimulere til gode klimaøsninger.
4 Et klart nei til bompenger.

Et godt sted å bo.
Alta skal være et attraktivt 
sted å bosette seg. Skole og 
barnehage i nærmiljøet, et 
busstilbud som erstatter 
bilen og god tilgang på 
eneboligtomter som gjør at 
folk kan bygge sin egen bolig.

Venstre vil:
4 Sikre nok eneboligtomter til
de som ønsker å bygge bolig.
4 Bygge utleieboliger og
sosialboliger i nærområdene og i
distriktene.
4 Tilby bolig  for lavinntekts-
grupper ("til leie så eie").
4 Jobbe for et bedre
kollektivtilbud med mål om å
femdoble antall passasjerer.
4 Bygge ut ladestasjoner slik at
folk kan velge miljøvennlig bil.
4 Fjerne eiendomsskatten på

bolig i løpet av fire år.

facebook.com/altavenstre



Trine Noodt
Ordførerkandidat

Skal Alta være en god, trygg og 
attraktiv plass å leve på i 
fremtiden, er det nå jobben må 
gjøres.

Det er nå vi må satse på skolen, 
barn og unge. Det er nå vi må 
ruste opp eldreomsorgen. Det er 
nå vi må legge til rette for nye 
boliger, nye arbeidsplasser og 
ny næringsutvikling.

Skal Alta sikres fortsatt vekst 
må politikken endres. Folketallet 
stagnerer, barnefamiliene flytter 
fra Alta og nærskoleprinsippet 
er ferd med å avvikles.      

Vi vil bevare nærskolene og få 
bygget ut store boligfelt slik at 
tomteprisene reduseres kraftig.

Vi skal sette Alta på kartet - for 
det er i Alta det det skjer! Men 
ingenting kommer av seg selv. 
De neste fire årene blir 
avgjørende for Alta sin fremtid.

Jeg og Venstre brenner for å ta 
Alta videre inn i fremtiden - 
som en vekstkommune som er i 
stand til å ta vare på både barn, 
unge og eldre. Vi er klare for 
innsats.  Vi er klare for å ta 
styringen i Alta kommune.



” Alta Venstre sier et klart nei til 
bompenger. Det er usosial avgift 
som rammer  fattig som rik.

Asbjørn Danielsen
5. kandidat for Alta Venstre

”
Tommy Hæggærnes
2. kandidat for Alta Venstre

”
Eilert Isaksen-Warth
3. kandidat for Alta Venstre

” Alta Venstre vil ha en verdig 
eldreomsorg. Vi sier nei til 
dobbeltrom på sykehjemmene.

Johanne Sundmann
4. kandidat for Alta Venstre

www.venstre.no/alta

Alta kommune må føre en ansvarlig 
økonomisk politikk. Da kan vi ikke 
bygge en skole med tomme plasser.

Alta må være et attraktivt bosted 
for barnefamilier. Da må vi fjerne 
eiendomsskatten på bolig.  



Les mer om Alta Venstre: 
www.venstre.no/alta       

Alta Venstre går til valg på en 
verdig eldreomsorg (nei til 
dobbeltrom på sykehjemmene 
og ja til kjøkken på vertshuset 
eldresenter), ja til nærskolene, 
nei til bompenger i Alta og en 
gradvis fjerning av eiendoms-
skatten på bolig over fire år. 

1.. Trine Noodt, Midtbakken
2. Tommy Hæggærnes, Saga
3. Eilert Isaksen-Warth, Gakori
4. Johanne Sundmann, Bukta
5. Asbjørn Danielsen, Kåfjord
6. Marit Barbo, Raipas
7. Raymond Londal, Kaiskuru

8. Jeanette Kristiansen, Bossekop

9. . Ken Roger Småvik-Jensen, Kaiskuru

10. Marit Johnsen, Kaiskuru

11. Pål Håkonsen, Hjemmeluft

12. Arnt Ivar Pedersen, Midtbakken

13. Kjersti Bang, Aronnes

14. Daniel Romsdal, Gargia

15. Charlotte Ellingsen Jenssen,

Elvebakken

16. Jan E Eriksen, Gakori

17. Gry Elisabeth Hætta, Kviby

18. Helge Kaspersen, Breverud

19. Anne Lise Isaksen, Breverud

20. Hans Jørgen Strøm, Skoddevarre

21. Hilde Mari Wenstad, Amtmannsnes

22. Eqbal Akhlagi, Elvestrand

23. Julie Povenius, Sentrum

24. Arni Huxley Olafsson, Breverud

25. Linn Fallsen, Talvik

26. Greta Pedersen, Bossekop

27. Bernt Thomas Berntsen, Aronnes

28 Karine Hæggærnes, Saga

29. Kai-Rune Hansen Hagerup,

Hjemmeluft

30. Randi Holten, Bossekop

31. Jørund Greibrokk, Bossekop

32. Ingvild Vars, Saga

33. Sebastian Aarstad, Saga

34. Heidi Abrahamsen, Saga

35. Alexander Pedersen, Elvebakken

36. Ghasem Ali Ahmadi, Sentrum

37. Trond Jenssen, Elvebakken

38. Simone Strand, Hjemmeluft

39. Jostein Vaskinn, Talvik

40. Erik Noodt, Midtbakken

Alta Venstre
sine kandidater
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