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Referat og oppsummering – Planverksted; trivsel og livskvalitet – 28.08.2013

Innledning
Høsten 2013 står i medvirkningens ånd i anledning rullering av kommuneplanens
samfunnsdel. Onsdag 28. august 2013 gjennomførte Alta kommune planverksted for
satsingsområde 3: Trivsel og livskvalitet. Planverkstedet var planlagt av og gjennomført ved
den nedsatte administrative arbeidsgruppa. Tilbakemeldingene på møtet har vært svært gode.
Det synes som programmet for verkstedet var godt sammensatt og engasjementet stort. I dette
referatet gis en oppsummering av synspunkter og forslag som ble formidlet i gruppearbeid og
-diskusjoner, samt etter post-it-lapp-metoden på vegg.

Tid, sted og deltakere
Planverkstedet ble holdt 28.08.13 på Rica Hotel Alta i tidsrommet kl. 17.00-21.00. Antall
deltakere var 41. Under følger hvem:
Navn

Funksjon

Bjørn- Atle Hansen
Målfrid Kristoffersen
Per Prebensen
Bengt Fjellheim
Per Hindenes
Kirsti Håkonsen
Geir Ove Bakken
Monica Nielsen
Ronny Berg
Bengt S. Johansen
Steinar Karlstrøm
Trine Noodt
Ivar Pettersen
Rut A. Olsen
Arnt Ivar Pedersen
Oddveig Hammari
Gørild Andersen
Elisabeth Lillegård
Anne Strand Bjørnstad
Øystein Pedersen
May Kristin Knutsen
Anders Abrahamsen
Ellinor Isaksen
Gjertrud Soleng
Jan Eilif Wisløff
Grete Rugland
Line Ottem
Liss H. Guddingsmo
Marit Øien
Kari Jæger
Merete Arnesen
Espen Simonsen
Kjetil Nilsen
Runar Terje Foslund
John Tore Martinsen
Andreas Foss Westgaard
Lise Birgitte Øfeldt
Wenke Nilsen
Aase Kristin H. Abrahamsen

Alta kommune, rådmann
Alta kommune, ass. rådmann
Alta kommune, kommunalleder helse og sosial
Alta kommune, kommunalleder drift og utbygging
Alta kommune, kommunalleder oppvekst og kultur
NAV Alta, avdelingsleder
Planutvalget, repr. Arbeiderpartiet
Planutvalget, repr. Arbeiderpartiet
Planutvalget, repr. Fremskrittspartiet
Planutvalget, repr. Kystpartiet
Planutvalget, repr. Arbeiderpartiet
Planutvalget, repr. Venstre
Planutvalget, repr. Høyre
Planutvalget, repr. Kystpartiet
Planutvalget, repr. Høyre
Planutvalg, repr. Høyre og leder hovedutvalg helse og sosial
Komsatoppen barnehage
FAU-representant Gakori skole
FAU-representant Kaiskuru nærmiljøsenter
FAU-representant fra Talvik skole
Leder, Rådet for funksjonshemmede
Alta Idrettsråd
Leder, Eldrerådet
Repr., Eldrerådet
Elvebakken bygdelag
Veiledningssenteret for pårørende N.K.S
Veiledningssenteret for pårørende N.K.S
Alta Røde Kors
Alta Røde Kors
Universitetet i Tromsø, Finnmarksfakultetet
Mediehuset Altaposten
Saga grendelag
Aronnesrocken
Alta Frivillighetssentral
Kultursenteret Sisa
Alta kommune, Samfunnsutvikling
Alta kommune, Samfunnsutvikling
Alta kommune, Felles støttefunksjoner
Alta kommune, Oppvekst og kultur
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Jon-Håvar Haukland
Tor Helge Reinsnes Moen

Alta kommune, Drift og utbygging
Alta kommune, Oppvekst og kultur

Ungdomsrådet ble invitert, men har av ulike årsaker vært forhindret i å møte. Arbeidsgruppa
vil ta initiativ til eget medvirkningsmøte så snart nytt ungdomsråd har konstituert seg.

Innledninger
Planverkstedet ble åpnet med en hovedinnledning (Kari Jæger) og seks temainnledninger over
oppgitt tittel. Under følger en oversikt over innledere og tema:
Kari Jæger
Merete Arnesen
Runar Terje
Foslund
Espen Simonsen
John-Tore
Martinsen
Rita Heitmann
Kjetil H. Nilsen

Festivalers betydning i lokalsamfunn og samfunnsutviklingen.
Hva er det med Alta? En tilbakeflytters perspektiv på bolyst i Alta.
Frivillighet i Alta. Hvorfor og hvordan er ståa.
Suksesskriterier for gode oppvekstvilkår i en voksende bydel.
Alta som inkluderende samfunn i arbeid og fritid.
Folkehelse og utfordringer i et samisk perspektiv.
Kultur i Alta. Har vi nok?

Mellom første og andre innledning underholdt dessuten Nordlysrevyen forsamlingen i form
av to sanitetskvinner fra Altneset som hadde «kuppet» en invitasjon og kom med sine
betraktninger rundt planverkstedets tema…

Gruppearbeidet
Forsamlingen ble fordelt rundt seks bord med hver sin sekretær fra arbeidsgruppa. Oppgaven
besto i å diskutere seg fram til minimum fem forslag til mål og tiltak for økt trivsel og
livskvalitet i Alta. Under følger en opplisting av alle innspill som ble skrevet ned (uprioritert
rekkefølge).
Nr
1

Mål
Fleksible åpningstider i barnehage

2

Utvikle det ”Urbane Sentrum”

3

Aktivitet i nærområdene

Tiltak
- Pilotordning i to sentrumsbhg.
- Behovsprøveordning
- Samkjøre ulike aktiviteter
- Bedre kommunikasjoner
- Øke antall arrangementer i sentrum
- Møteplass for alle; barn, unge,
foreldre, gamle
- Bedre utearealer for lek, skatepark og
basketballbane
- Organisert barnetilsyn og
kulturtilbud i byen
- Bygge leke og skøyteareal
- Samspill mellom offentlige, frivillige
og forretninger
- Vedlikeholde det som er etablert
- Aktivitetsløyper, Byløypa,
Sykkelbyen Alta
- Lys ved skolene (eks. Gakori)
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4

Kvalitet i opplæringen (grunnskolen)

-

5

Aktivt liv for barn og unge

-

6

Rekruttere flere til frivillig arbeid

-

7

Satse mer på hjemmebaserte tjenester

-

8

Gode møteplasser på tvers av kultur,
etnisitet, religion, alder, interesser

-

9

Offentlige tilbud som tar imot nye
innbyggere på en inkluderende måte

-

10

Aktiv og synlig frivillighet som ressurs i
lokalsamfunnet

-

Flerbruk i uteområdene ved skolene
(fotball, skøyter, sykkelløyper osv.)
Nærhet til naturen viktig
Utvikling av gang- og sykkelveier
Videreføre Sykkelbyen-prosjektet
Grendehus, nærhet, lokaliteter som
gir mulighet til å knytte nettverk
Etter- og videreutd av lærere
80-85 % av elevene fullfører vgs.
Utvikle innholdet.
Tilbud også til elever som utmerker
seg i skolen.
Se hvert barn og gi dem de
utfordringene de trenger
Samordne tiltakene som finnes
Utvikle tilbudene og informere
Få på plass folkehelsekoordinator
Utvikle aktivitetskonsept og profilere
det
Se på flere målgrupper – f.eks. utføre
kan være ressurs.
Status økes – verdi i seg selv
Må dimensjoneres i takt med behov
og målgrupper (størrelse)
Levende sentrum med innholdsrike
bygg og plasser
Nettportal for oversikt og samling av
det som skjer i Alta – ”kulturguide”
Nye fellesarenaer for kopling av
kultur- og sosiale arr.
Sisa – Mer sentral beliggenhet og
forutsigbarhet.
Enslige eldre menn; møteplass kafeer
på kjøpesenter.
Grendehus, nærhet, lokaliteter som
gir mulighet til å knytte nettverk
Kveldsåpne barnehager
Flere lærlingeplasser for barn og
unge-arbeidere
Aktiv bolighjelp til
arbeidsinnvandrere/tilflyttere
Samarbeid med bransjen og
Husbanken om boligbygging
Infoportal på nett med alle
opplysninger om ”Ny i Alta”
(skiløyper, hva finnes hvor osv.)
Stimulere flyktninger til arbeid, ikke
klientifisering
Samarbeidsprosjekter og samspill
med offentlig sektor.
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11
12

13

Mangfoldig og aktive ungdomstilbud
gjennom hele året
Internasjonalt perspektiv – Den åpne og
inkluderende altaværingen!

-

Gode oppvekstvilkår for barn

-

14

-

Hold byen og naturen vår ren

15

Bolyst og sosial boligpolitikk

16

God alderdom

-

17

Tilgjengelighet og universell utforming

-

18

Bedre hjemmeside for kommunen

-

19

Idrettsbyen Alta

-

20

Psykisk helse og rusomsorg

-

Vis fram og gjør synlig frivillig
sektor for befolkningen.
Ta vare på frivillige; stimulere og
tilrettelegge for frivillig arbeid.
Idrett, musikk, drama, friluftsliv osv.
Helsesøstertilbudet
Alta som budbringer/ambassadør ute
Arbeidsinnvandring
Internasjonalt mattilbud (butikker)
Holdningsskapende arbeid
Hvordan gjøre Alta mer
inkluderende?
Respekt for individet og se hvert
barn
Kulturskoletilbudet, foreldrebetaling
Kunnskap gir trygghet som gir trivsel
Forutsigbar klasseorganisering i
grunnskolen (ikke ofte bytter)
Helsesøstertid til hver unge
Ny oppvekstrapport
Idrettslag
Trygg skolevei
Tilgjengelige søppeldunker,
sneipsamlere, askebegere
Holdningsskapende arbeid
Offentlig toalett
Plass til eneboliger
Arbeid for etablerere og bolyst
Fritidsaktiviteter for eldre
Benker langs turstier og i boligfelt
(eks. BP-bakken opp til Vertshuset)
Bedre tid for hjemmetjenesten til de
eldre. Viktig med nok ressurser.
3-toppers for funksjonshemmede bra
Bruk gjerne Sandfallet som
lavterskeltilbud
Organiser innholdet
etter ”brukergrupper”; eldre ,
ungdom osv.
Spilleflater for flere idretter
innendørs
Sambruk ski- og gangeløyper
Skianlegget i Kaiskuru
Økt fokus og ressurser.
Ta fotfolket på alvor og med på råd
Organisering
Politisk framsnakking
Forebygging – Viktig med tidlig
innsats (barnehage, skole,
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-

21

Informasjon om hva som blir gjort i Alta

-

22

Vær synlig og tilstede i distrikts-Alta

-

23

Framtidsretta helse- og omsorgstjenester

-

24

Aktiv integrering

-

25

Trygghet og samhold i nærmiljø og
grender

-

26

Turområder utformet for alle

-

27

Sterk barnekultur

28

31

Økt deltakelse i trivselstiltak, kultur og
opplevelser
Fritidstilbud for psykisk syke
Ivareta samisk identitet – også den
fortrengte
Nærhet, trygghet

-

32

Livskvalitet til alle

-

33

Alle ut i strandsona

-

29
30

-

helsesøster), trenger ressurser og
kvalitet.
Psykriatrisk sykepleier på Alta vgs.
og Amfi (tilgjengelig og
forebyggende) ->
foregangskommune.
Større fokus i folkehelseplanen
(tiltaksdelen).
Økt fokus på barn som pårørende til
denne gruppen syke.
Info om de ulike tilbud
Gjøres mye bra for barn og unge,
men hører for lite om det.
Kommuneadm. og politikere med
fast antall besøk.
Hurtigbåt Alta-Hammerfest (for
pendlere og pasientreiser)
Samhandlingsreformen: Spill
hverandre gode.
Økt tverretatlig samarbeid mellom
off., frivillige og ideelle org.
Etablere fadderordninger
Arbeidstrening
Få voksne innvandrere inn i
frivilligheten
Grendeskolene må bestå
Etablere samarbeid mellom lag og
foreninger lokalt
Fri bruk av skoler/grendehus på
ettermiddager
Universelt utformet stier og
treningsområder
Lyssatte løyper
Barnefilmfestival
Barneteaterfestival
Kulturkalender
Arrangementshjelp og samarbeid
Samisk kultur på kulturskolen
Samisk som sidemål – pilotkommune
Alle bydeler et grendehus,
spilleflater, nærmiljøsenter,
flerbrukskultur
Lavterskel, offentlig finansiert
aktivitetshus. Målgruppe: De som
har falt ut av arbeid/skole
Friluftsarenaer
Universelt utformet gangsti fra
Lathari til Hjemmeluft
Fiskeplasser
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34

”Solbrune gamlinger”

-

35

Integrering og folkehelse

-

36

Samlende integrering og kreativitet

-

37
38

-

Bålplasser
Strandsonefestival
Aktivisere bydeler – ta fram planen
Bruke ungdom i sommerjobb også i
eldreomsorg/andre omsorgstjenester
Hageby. Små hagelapper til alle som
ønsker
Kultursenter, kultursal
Sjøsamisk senter
Visuelt visningsrom
Herjeplass for mopeder
Volleyballaktivitet i Sentrum
Utarbeide egen kreftplan for Alta
kommune
Innarbeide kreftkoordinatorstilling til
fast stilling etter 2015

Post-it-lapper på vegg
Deltakerne hadde mulighet til å komme med ytringer på veggen ved å skrive ned det de hadde
på hjertet lapper etter prinsippet grønn = det vi vil behold, og gul = ting vi kan forbedre.
Under følger en oppramsing av alle lapper som ble klistret opp (nr. i parentes er kun id for
hver enkelt lapp).
Grønne lapper
- alt det gode vi vil beholde i Alta, som gjør
at vi trives og har god livskvalitet
Fortsette å støtte nærmiljøet på skolene!
Flerbruksmulighet er genialt. (43)

Idrettsanlegg i nærmiljøet. (44)

Bredt tilbud innen idrett og fysisk aktivitet.
(45)
Grønne lunger. (46)
Beholde det vi har i dag. (47)
Friluftsområder. (48)
Lysløyper – preparert. (49)
Svein Spjelkavik utropte Alta til å være
Nord-Norges musikkhovedstad – det må vi
befeste! (50)
Et stipend som deles ut til en av de nye
innbyggerne forrige år. (51)

Gule lapper
- ting vi kan forbedre, forslag til tiltak som
kan bidra til økt trivsel og livskvalitet
Det mangler busser som kan gå inn i
boligfeltene. Her bør det være mindre busser
som lettere kan ta seg frem. Ingen ønsker å
bære handleposer fra E6 og langt inn i
boligfeltene. (1)
Samlet boområde fra Altagård til Elva.
Regulert butikk/kontor midt i boligområde.
(2)
Kommunen bør befare alle lekeplasser og ev.
overta ansvaret for lekeplasser som private
utbyggere har/ikke har opparbeidet. (3)
Økt samarbeid mellom offentlige, private,
ideelle og frivillige. (4)
Økt fokus på psykisk helse og rus i
folkehelsearbeidet. (5)
Industri ved elvemunningen Øyra. (6)
”Åpen” barnehage – frivillighet, gratis. (7)
Flere unge inn i
administrasjon/lokalpolitikken. (8)
Bygge flere spilleflater (9)
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Flere tydelige aktivitetsprosjekter à la
Sykkelbyen Alta. Akebyen? Skibyen?
Golfbyen? Svømmebyen? (52)
Mer satsing for bruk av fjæra: 10”fjæratoppers”-tur i de forskjellige fjærene i
kommunen. (53)
Tilgang på luft, grønt og blått vann. (54)

Videreutvikle Borealisfestivalen til å omfatte
innvandrere. (10)
Nettside eller app over fritidsaktiviteter for
alle. Oppdateres! (11)

Aktivitetstilbud til ungdommer/unge voksne
som ikke har arbeidsevne. Eget ”hus” med
mange aktiviteter på dagtid. (12)
Flyktninger kan mye om jordbruk. Kjøp en
”Flerbruksområder” ved
gård og la dem produsere for salg/kommunale skolene? ”Fotballbane til skøytebane” (13)
tjenster. (55)
Ikke slutt med volleyballbane i sentrum og
Økt fokus på barn som pårørende. (14)
andre sentrale ”baner”. (56)
Jeg vil ros til ”Alta” for godt bybusstilbud.
Forbedre hybelsituasjonen både for elever og
Bussruta høsten 2013 er den beste på mange
studenter. (15)
år. Tette avganger og bussen er i rute, men
noe mangler. Se gul lapp nr. 1. (57)
Må få flere spilleflater. (58)
Elvelangs i fakkellys i Oslo = kjempesuksess.
Hva med Komsa i fakkellys? (16)
Ta vare på frivilligheten. (59)
Henge med på aktiviteter, med tanke på
anlegg. NB! Spesielt haller. (17)
TI i barnehagene. (60)
Sosial boligpolitikk. (18)
Alta Menighet har mange gode tilbud for
Opprettholde skolene i nærmiljøene. (19)
barn/unge/kultur. De burde vært med her.
(61)
Ta vare på aktivitetsmulighetene som
Fritidsaktiviteter for eldre. (20)
Sykkelbyen, Byløypa etc. (62)
Tilrettelegge for ikke-idrettslige
barneaktiviteter. Gi tilbud om lokaler i
nærmiljøet, gjerne i forbindelse med skolene.
Et enkelt tiltak er eget skap til utstyr. (21)
Lavterskeltilbud til de som sliter. Klarer ikke
glede seg over natur, vidde, aktiviteter,
badeland osv. Når man ikke får ”rask” hjelp.
(22)
Større fokus på barn og unge ved å
PRIORITERE barn og unge. De trenger
voksne til å SE dem og være tilgjengelig for
dem. Til slutt tør de, når de ser vi er der. (23)
Fokus på psykisk helse. En psykiatrisk
sykepleier på videregående skole og
ungdomsskolen i tillegg til helsesøstre og
sosiallærere. (24)
Ha flere ”åpengård” for alle. (25)
Fritidstilbud til funksjonshemmede. (26)
Kollektivtilbud på ettermiddag og helg. (27)
Frivillighet: Vær bevisst på hva motiverer og
hvor er energikildene. (28)
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Framtidsrettete helse- og omsorgstjenester:
Hurtigbåt mellom Alta – Hammerfest. (29)
Vi ønsker Biltema til Alta + Obs!, men ikke
på Thomasbakken… (30)
Bedre informasjon fra det offentlige på
internett. (31)
Gangsti gjennom Øvre Alta/eiby/Raipas. (32)
Venn1 innført i alle skoler. Opplæring av
psykisk helse. Opplæring av noen som selv
har erfart det = troverdig. En person frikjøpt
til å rullere på skolene. (33)
Mer respekt for andres jobb hvis vi vet mer
om hva andre gjør. Informer/fortell hva dere
gjør og prioriterer. (34)
Øke ressurser for barn i barnehager og skoler.
De er grunnlaget vårt. Investering i
livskvalitet og trygghet for barna våre. (35)
Barselgrupper arrangert av Helsestasjonen.
Pluss ammekurs og fødselskurs. (36)
Tilgjengelige voksne på skolene og i
hjelpeapparatet. Være mer forutsigbarhet der
barna er. Ressurser i skolen. (37)
Større og flere hallmuligheter. (38)
Velkomstpakke til nye innflyttere, bl.a.
årsabonnement på lokalavisa. (39)
Lyst-prinsippet og viktigheten av trivsel og
aktivitet i nærmiljøet er drivkraften. (40)
Mer aktivitet i skole og SFO. (41)
Informasjon lett tilgjengelig på internett for
folk om at: for eksempel ski-cup i Saga,
Kaiskuru, Gakori. Klatrevegg på Høgskolen,
Øytun, Himmeldalen osv. Håndball for jenter
5-6 år på tvers av BUL og Alta IF osv. (42)

Avslutning
Alta kommune takker deltakerne for storartet medvirkning! Innholdet fra planverkstedet vil
bearbeides videre i kommunen. Neste milepæl er et drøftingsnotat til rådmannens ledergruppe
og videre til planutvalget med forslag til mål og strategier for trivsel og livskvalitet i
kommuneplanens samfunnsdel. Endelig notat vil publiseres på kommunens hjemmeside og
sendes deltakerne per epost. Dette vil utgjøre hovedinnholdet i planforslaget som sendes på
høring før sluttbehandling i kommunestyret.
Kommunens nettside med siste nytt om rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel er:
https://www.alta.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.74158.no.html

Vedlegg
1. Program for planverkstedet 28.08.13
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