Miljøpartiet De Grønne i Alta
Program for perioden 2015-2019

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.

Natur og friluftsliv
Vår fremste oppgave er å overlevere Alta i god stand til våre etterkommere. Vi må bruke
naturen forsiktig 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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

starte holdningsarbeid overfor ungdom om naturbruk og bevaring
at Alta kommune skal være en foregangskommune i bevaringsarbeidet for ville
laksefisker. Dette må gå foran økonomiske interesser.
bygge opp andre høstbare villfiskbestander i Altafjorden
ikke leie ut kommunale eiendommer til sirkus med ville dyr
belønne aktører som gjennomfører gode, grønne natur og friluftsaktiviteter
føre en restriktiv politikk på motorferdsel i utmark
tilrettelegge mer for skigåing i utmark
satse på kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold
samarbeide mer med lag og organisasjoner for å holde uteområder rene for søppel
starte et arbeid med å fjerne plast, forurensning og annet avfall langs kysten

Kultur
Et rikt kulturliv vil gi oss høyere 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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

bygge opp et kulturfond som lag, foreninger og profesjonelle utøvere kan søke om
midler.
styrke den kommunale støtten til det frivillige kulturlivet
at det arbeides med løsninger slik at alle barn og unge som ønsker det får gå på
kulturskolen og delta i idrett
at Alta kommune skal være bruker av tjenester hos SISA, blant annet gjennom Alta
Voksenopplæringsenter.
samlokalisere voksenopplæringen med andre tjenester for å styrke integreringen
at Ungdommens hus må sikres gode lokaler og fortsetter som et lavterskeltilbud som er
gratis for alle mellom 13 og 19 år
at Husets bemanning styrkes. Dette for bl.a. å kunne kjøre flere mestringsprosjekt rettet
mot unge ensomme og unge med psykiske plager
at biblioteket tilføres en lesesal, og at antall årsverk opprettholdes
å ta i bruk eksisterende kulturbygg, og rehabilitere slik at en får på plass nødvendige
saler og scener. I tillegg trengs en mindre kulturscene i sentrumsområdet
at kulturskolen styrkes med to årsverk innen dans og sang
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●
●
●

●
●
●

●

arbeide for å samle fagmiljøene innen kultur i et kultursenter sentralt plassert i Alta. I
dette skal det også være et visningsrom for profesjonell kunst
at det etableres et kunstatelier som rommer både atelier og kunstnerbolig.
at Prosjektet Gigant sikres og videreutvikles
at Borealis vinterfestival sikres og videreutvikles sammen med frivillig og profesjonelt
kulturliv. Festivalen skal bli den viktigste arenaen i NordNorge for å oppleve kunst og
kultur i utemiljøet
fortsette å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bygge og ivareta idrettsanlegg ved å
sikre 15 prosent ordningen.
at det skal arbeides for å utnytte hallkapasiteten bedre i stedet for å bygge nye
innendørshaller.
legge til rette for bruk av uteområder til idrettsformål. Nærmiljøanlegg skal styrkes og det
skal være svært kort vei for alle til nærmeste grønne lunge som er tilrettelagt for fysisk
aktivitet
legge til rette for dem som driver selvorganisert idrett og fysisk aktivitet: f.eks. skating,
longboard, kiting, seiling, løkkefotball, klatring, sandvolley, parkour, “tufteparker” osv.

Grønn næringsutvikling
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:
●
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●
●
●
●
●
●
●
●

ha flere lokale arbeidsplasser knyttet til til avfallshåndtering som 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 at nye arealer går til fiskeoppdrett
satse på lokale utmarksressurser og støtte økologisk bærekraftig produksjon av
landbruksprodukter, og bidra til at det blir markeder for lokalprodusert mat
støtte planen om å etablere fiskemottak ved Storekorsnes
sette av arealer i fjorden til å prøve ut framtidsnæringer som ikke skader dagens
naturmangfold, med installasjoner som bedrer kårene for dyre og plantelivet omkring
at Alta kommune skal si nei til lakseslakteri fordi det medfører fare for rømninger i
Altafjorden
satse på egenproduksjon av fôrressurser på land og i hav
bidra til at det etableres utdanninger innen arktisk land og havbruk på naturens
premisser
ha et naturvennlig reiseliv som inspirerer til bosetning i Finnmark.
bidra til økt bruk av lokale ressurser blant annet gjennom kommunens innkjøpsordninger

Kommunal organisering og økonomi
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 tjenestemottagere og ansatte kvalitet og
forutsigbarhet.
Miljøpartiet De Grønne vil:
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revidere energi og miljøplan for Alta med fokus på energieffektivisering i bygg
arbeide for arealavgift på all oppdrettsvirksomhet i Altafjorden
ha klientutvalg og barnevernsnemnd sammensatt av folkevalgte for å sikre demokratisk
innsyn og kontroll over sosiale tjenester og barnevernstjenester
innføre ansvarlige “vaktmesterteam” for alle kommunale bygg
styrke nærdemokratiet og invitere til bred deltakelse i planprosesser for alle grupper i
lokalmiljøene
utøve aktiv styring av interkommunale selskaper og kommunale foretak
at barnevernet må jobbe hovedsakelig forebyggende og styrkes med kulturkompetanse
gjøre Alta kommune til Fairtradekommune
alle tjenestebiler som kjøpes inn i kommunen skal ha høy miljøstandard, ladbare når det
er tilgjengelig
innføre parkeringsavgift på alle kommunale areal
vurdere økt eiendomsskatt
begrense kommunens materielle forbruk og spare til framtidig velferd
prioritere holdbarhet og energieffektivitet i renovering og nybygg
opprettholde prinsippet om at ansettelser skjer permanent, ansatte fortjener
forutsigbarhet og Alta kommune skal være en seriøs og attraktiv arbeidsgiver
som hovedregel at ansettelser skjer i hele stillinger. For å få til dette kreves godt
samarbeid med fagforeningene, spesielt innenfor yrker med turnus og helgearbeid
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, men vurdere samarbeid som
utnytter potensialet hos frivillige og ideelle stiftelser, foreninger og organisasjoner
fortsatt ha en symbolsk reduksjon i renovasjonsavgiften for alle som komposterer eget
matavfall, og bidra til at flere velger å gjøre dette
kreve sortering av avfall i all kommunal virksomhet
beholde formannskapsmodellen som styreform i Alta kommune

Areal og samferdsel  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 oss spennende mennesker og impulser.
Miljøpartiet De Grønne vil:
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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 plan og 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
gang og sykkelveier. På sikt må tungtrafikken vekk fra vei
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
prioritere myke trafikanter i utbygginger og arbeide for sammenhengende gang og
sykkelveier som er framkommelige hele året for alle
støtte tilrettelegging rundt nærbutikker i distriktet
jobbe for øke bevilgningene til veivedlikehold og rassikring i distriktet
styrke kollektivtransporten blant annet med hyppigere avganger og bedre rutenett.
Vurdere å bruke små busser og satse på miljøvennlig drivstoff
redusere kravet til parkeringsdekning for nye boliger i Alta by
videreføre sykkelbyen Alta

Helse og omsorg
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 akutt og rehabiliteringstjenster i nærområdet. Sunn og variert mat, rene omgivelser og aktiv
livsstil er viktige bidrag til god helse i et livsperspektiv.
Miljøpartiet De Grønne vil:
●
●
●
●
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vektlegge forebygging av sykdom framfor behandling
at eldreomsorgen i Alta først og fremst skal gi livskvalitet. Det skal være kultur og
aktivitet, og gjerne serveres rødvin til maten.
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
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arbeide for en time daglig fysisk aktivitet i skolen
at Alta skal være en “livsglede for eldre” kommune, og vi vil høre med denne stiftelsen
hvordan vi kan gjøre positive endringer
ha en sterk og differensiert omsorgstjeneste som gir trivsel og trygghet
ha økt bruk av omsorgslønn
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. Det inkluderer tilstrekkelig tilgang på
barneleger
opprettholde et godt tilbud til gravide og fødende i Alta

Oppvekst
Skolen og barnehagen må bygge opp under 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:
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styrke praktiske og estetiske fag ved å sette av ressurser til kompetanse, utstyr og
læremidler
ha lærlingplasser i kommunen for å bidra til at flere kan få en praktisk fagutdannelse
gi rom for pedagogisk ledelse ved å skape ro rundt oppvekstsektoren
lage flere entreprenørskapsprosjekter for barn og unge
opprettholde grendeskolene fordi vi vil ha levende lokalsamfunn
gå åpent inn i vurderinger om nærskolene i SentralAlta, men bidra til at det i framtiden
blir ro rundt skolestrukturen
at endringer i skolestrukturen må forsvares både ut fra pedagogiske hensyn og
hensiktsmessig drift og vedlikehold av bygningsmasse
aktivt motvirke mobbing blant barn, unge og voksne, også ved å forebygge mobbing i
resten av kommunens organisasjon og Altasamfunnet for øvrig
styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse så de får godt utbytte av skoletida
legge til rette for møter og kunnskapsoverlevering mellom unge og eldre

Tenk Nytt, Stem Grønt  på Miljøpartiet De Grønne i Alta
Programmer og presentasjoner fins blant annet på http://finnmark.mdg.no/
Du finner oss også på facebook, Miljøpartiet De Grønne i Alta.
Vårt nasjonale prinsipprogram sier mer om hvem vi er
https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Prinsipprogram_web.pdf

