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Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022. 
 

 Følgende forslag fremmes: 

1. Beholde ungdomstrinn ved Tverrelvdalen skole. 

Rådmannen har lagt inn en innsparing på 2,9 millioner kroner ved nedlegging av 

ungdomstrinnet ved Tverrelvdalen skole fra og med 2020. Summen er tatt inn 

igjen i budsjettet med 1,4 millioner kroner i 2019 og 2,9 millioner fra og med 

2020. 

 

2. Beholde ungdomstrinn ved Rafsbotn skole. 

Rådmannen har lagt inn en innsparing på 1,8 millioner kroner ved nedlegging av 

ungdomstrinnet ved Rafsbotn skole fra og med 2020. Summen er tatt inn igjen i 

budsjettet med 0,9 millioner kroner i 2019 og 1,8 millioner fra og med 2020. 

 

3.  Beholde ungdomstrinn Ved Talvik skole. 

Rådmannen har lagt inn en innsparing på 1,2 millioner kroner ved nedlegging av 

ungdomstrinnet ved Talvik skole fra og med 2020. Summen er tatt inn igjen i 

budsjettet med 0,6 millioner kroner i 2019 og 2,9 millioner kroner fra og med 

2020. 

 

4. Ikke etablere oppvekstsenter ved Tverrelvdalen skole 

Rådmannen har i lagt inn en innsparing på 0,79 millioner ved å etablere et 

oppvekstsenter ved Tverrelvdalen skole fra og med 2020. Summen er tatt inn igjen 

i budsjettet med 0,39 millioner kroner i 2019 og 0,79 millioner kroner fra og med 

2020. En skal fortsatt leie lokaler til barnehagen fra Tverrelvdalen idrettslag. 

 

5. Ikke etablere oppvekstsenter ved Rafsbotn skole 

Rådmannen har i lagt inn en innsparing på 0,85 millioner ved å etablere et 

oppvekstsenter ved Rafsbotn skole fra og med 2022. Summen er tatt inn igjen i 

budsjettet med 0,42 millioner kroner i 2021 og 0,85 millioner kroner i 2022. En 

skal fortsatt leie lokaler til barnehagen fra Rafsbotn idrettslag. 

 



6. Ikke gjennomføre kutt i ambulante tjenester (natt) 

Rådmannen har lagt inn en innsparing i ambulante tjenester på natt med 1,5 

millioner kroner i 2019. Summen er tatt inn igjen i budsjettet med 1,5 millioner 

kroner årlig fra og med 2019. 

 

7. Ikke kutte arbeidspraksis (MIA) 

Rådmannen har lagt inn en innsparing ved å kutte arbeidspraksis med 1,2 millioner 

kroner fra og med 2019. Summen er tatt inn igjen i budsjettet med 1,2 millioner 

kroner fra og med 2019. 

 

8. Ikke øke miljøarbeidertjenesten for å redusere BPA 

Rådmannen vil øke miljøarbeidertjenesten med 0,8 millioner kroner fra og med 

2019 for å redusere behovet for BPA. Summen er tatt ut av budsjettet med 0,8 

millioner kroner fra og med 2019. 

 

9. Styrke BPA i Alta 

Styrke BPA ordningen i Alta med 1,2 millioner kroner årlig fra og med 2019. 

 

10. 6 KAD/lindrende plasser etableres ved omsorgssenteret. 

Bygge opp 6 KAD/lindrende plasser ved omsorgsenteret. Innsparing ved tiltaket er 

1,6 millioner kroner i 2019 og 4,8 millioner kroner årlig fra og med 2020. 

 

11. Flere helsesøstre (3 stillinger). 

Opprette tre nye 100% stillinger som helsesøstre. Økte kostnader med 0,85 

millioner kroner i 2019 og 1,7 millioner kroner årlig fra og med 2020. 

 

12. Etablere Fontenehus i Alta. 

Stortinget har som målsetning at det i alle fylker skal være et Fontenehus. Dette 

er et viktig tilbud til de som sliter med psyken. Vi ønsker derfor å bidra til at det 

etableres et Fontenehus i Alta. Staten dekker 100 % av kostnadene første driftsår, 

og inntil 75 % av kostnadene fra og med år 2. Økte utgifter i 2019 er på 0,5 

millioner kroner og 1,0 millioner kroner i 2020, 2021 og 2022. 

 



13. Styrke tilbudet på «inn på tunet». 

Alta kommune bruker i 2018 0,5 millioner kroner på grønn omsorg. Dette er et 

viktig tilbud å utvikle, både for brukerne og for de gårdsbrukene som tilbyr denne 

tjenesten. Vi øker bevilgningen fra 0,5 millioner kroner til 1,0 millioner kroner 

fra og med 2019. 

 

14. Støtte til etablering av parsellhager. 

Avsette 0,3 millioner kroner årlig til etablering og drift av parsellhager i Alta fra 

og med 2019. 

 

15. Styrke næringsfondet. 

Alta kommune er avhengig av vekst og utvikling for å sikre gode økonomiske 

rammer i kommunen. Det er derfor viktig å avsette flere penger i næringsfondet 

slik at en kan stimulere private bedrifter til å etablere ny virksomhet og utvikle 

eksisterende bedrifter. Det avsettes 2 millioner kroner årlig til å styrke 

næringsfondet fra og med 2019. 

 

16. Klimasatsing i Alta kommune. 

Staten har innført en ordning der kommunene kan søke om støtte for iverksetting av 

kommunale tiltak som gir virkning på klimaet. Alta kommune avsetter 0,6 millioner 

kroner årlig til formålet. En forventer at en dermed kan utløse 1 million kroner i 

statlige midler hvert år i perioden 2019 til 2022 

 

17. Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger. 

Alta kommune gir i dag 0,25 millioner kroner i tilskudd til frivillige lag og 

foreninger pr år. Det er viktig å styrke frivilligheten i Alta. Vi foreslår derfor å 

øke tilskuddet fra 0,25 millioner kroner til 0,75 millioner kroner pr år. Økte 

årlige utgifter er på 0,5 millioner kroner fra og med 2019. 

 

18. Tilskudd til private museum (Ida&Lyra museumet og gårdsmuseum Altafjord 

camping). 

Ida&Lyra museumet og gårdsmuseum ved Altafjord camping er to private 

samlinger som er viktig å ivareta for Altasamfunnet. For en liten sum penger sikrer 



en god privat drift ved museumene. Det settes av 0,2 millioner kroner årlig til drift 

av private museum fra og med 2019. 

 

19. Oppgradering av lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljøer. 

Alta kommune har mange lekeplasser som ikke er gode nok. Vi ønsker derfor en 

oppgradering av lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljøer i hele 

økonomiplanperioden. Vi setter av 1 millioner kroner årlig fra og med 2019 til dette 

formålet. 

 

20. Pensjonsopptjening kommunale fosterhjem. 

Kommunale fosterhjem har ikke pensjonsopptjening. Det er viktig at 

familier som gjør en gedigen jobb for samfunnet også tjener opp 

pensjon. Vi ønsker derfor i 2019 å innføre en kommunal ordning der 

kommunale fosterhjem tilknyttes en pensjonsordning. Rådmannen 

bes komme med en sak innen 1. halvår 2019. Det avsettes årlig 1,6 

million kroner til ordningen fra og med 2019.  

 

21. Etablere oppvekstsenter i Gakori. 

Å etablere et oppvekstsenter i Gakori er viktig og riktig. Gakori 

barnehage legges derfor ikke ned. Det tas derfor inn 1,6 millioner 

kroner i 2019 og 3,2 millioner kroner årlig fra og med 2020 til videre 

drift av barnehagen. 

 

 

22. Økte inntekter eiendomsskatt, nye bygg. 

Rådmannen har ikke lagt inn nye bygg i forhold til beregning av eiendomsskatt i 

hele økonomiplanperioden. I perioden 2012 til 2017 har denne veksten vært på ca 

2% pr år. Vi legger inn en vekst på grunn av nye bygg i eiendomsskatten på ca 2% 

pr år i hele økonomiplanperioden. Inntektene øker med 1,1 millioner kroner i 2019, 

2,2 millioner kroner i 2020, 3,3 millioner kroner i 2021 og 4,0 millioner kroner i 

2022. 

 

23. Prisjustering eiendomsskatt bolig. 

I rådmannens forslag er det lagt inn 92% økning av eiendomsskatt på bolig. Dette 

er ikke en forsvarlig eller ønskelig økning. Det er 10 år siden en justerte nivået på 



eiendomsskatten så det vil være naturlig å prisjustere eiendomsskatten med et sted 

mellom 20-30%. I tillegg er det viktig å innføre et bunnfradrag i 

eiendomskatteberegningen slik at en får en sosial profil der små boliger får lavere 

skatt enn store boliger. Rådmannen bes fremme et forslag om innføring av 

bunnfradrag på eiendomsskatt for bolig. Det forventes 5,75 millioner kroner i 

lavere inntekter per år fra og med 2019 med beskrevet profil.   

 

24. Justere kretsgrenser/større klasser. 

Alta kommune har ca 20 elever i snitt pr klasse i byskolene på barnetrinnet. Det vil 

være mulig å redusere antall klasser med små justeringer av opptaksområdet det 

enkelte år. Det legges inn 1 færre klasse hvert år i økonomiplanperioden. 

Kostnaden pr klasse er satt til 1,5 millioner kroner pr år. Kostnadene reduseres med 

625 000 kroner i 2019, 2,13 millioner kroner i 2020, 3,63 millioner kroner i 2021 

og 5,13 millioner kroner i 2022. 

 

25. Færre barnehagebarn i Alta 

Antall fødte barn har godt betydelig ned de siste årene. Antall barn som skal 

begynne i barnehage høsten 2019 er historisk lavt. I løpet av 2 år er antall 

barnehagebarn blitt redusert med nærmere 60. Dette betyr at en allerede fra høsten 

2019 må redusere antall småbarnsplasser i barnehagene med ca 25 og antall plasser 

til 3-5 åringer med ca 35. Rådmannen bes komme med et konkret forslag hvordan 

en skal få til denne nødvendige tilpasningen. Innsparingen er satt til 8,5 millioner 

kroner i 2019, 9 millioner kroner i 2020, 6,75 millioner kroner i 2021 og 6,75 

millioner kroner i 2022. 

 

26. Fjerne en stilling i sentraladministrasjonen. 

Sentraladministrasjonen må ta kutt på lik linje med resten av organisasjonen når det 

må gjennomføres en betydelig omstilling av Alta kommune som virksomhet. Det 

legges derfor inn et kutt på 0,7 millioner kroner (en stilling) i sentraladministrasjon 

fra og med 2019. 

 

27. Reduserte rente- og avdragsutgifter, ikke bygging av storskole, hall og rullebane. 

Rådmannen har lagt inn 475,4 millioner kroner til bygging av 5 parallell skole i 



Bossekop, utvidelse av rullebane og idrettshall på Elvebakken. Alta kommune må 

bremse investeringene og denne summen er derfor tatt ut av budsjettet i 

økonomiplanperioden. Sparte rente- og avdragsutgifter vil være 2,92 millioner 

kroner i 2019, 12,72 millioner kroner i 2020, 31,62 millioner kroner i 2021 og 

33,28 millioner kroner i 2022. 

 

28. Økte rente- og avdragsutgifter, bygging av Saga skole, oppussing av Komsa og 

Bossekop skoler. 

Vi setter av 250 millioner kroner til utvidelse av Saga skole og oppussing av 

Komsa og Bossekop skoler. En slik løsning vil sikre elever i Saga at de kan få gå 

på sin nærskole, samt at elevene på Komsa og Bossekop skoler får oppdaterte 

skolebygg i sitt nærmiljø. Økte rente- og avdragsutgifter vil være 0,7 millioner 

kroner i 2019, 4,9 millioner kroner i 2020, 14,7 millioner kroner i 2021 og 17,5 

millioner kroner i 2022. 

 

29. Bygging av 20 km ny gang- og sykkelvei. 

I et miljøperspektiv, og et forebyggende helseperspektiv, er det viktig at vi bygger 

ut gang- og sykkelveinettet i Alta. Vi avsetter totalt 80 millioner kroner de neste 

årene til dette formålet (herav statlig tilskudd på 40 millioner kroner). Vi regner 

at en kan bygge totalt 20 km ny gang og sykkelvei for dette beløpet. En 

forutsetning for gjennomføring er at staten gir 50 % tilskudd til bygging av gang- 

og sykkelvei. Økte rente- og avdragsutgifter vil være 0,7 millioner kroner i 2019, 

1,4 millioner kroner i 2020, 2,1 millioner kroner i 2021 og 2,8 millioner kroner i 

2022. 



 

Talldel, Budsjett Alta kommune 2019-2022 

     

      

0,07 

  Endringer i investeringsbudsjettet (tall i millioner kroner)       

Tiltak nr:     2019 2020 2021 2022 

27 Ikke bygge storskole i Bossekop 

 

-9,00 -115,00 -250,00 -23,70 

27 Ikke bygge ny hall ved Elvebakken skole 

 

-12,70 -25,00 -20,00 

 27 Ikke utvide rullebane 

 

-20,00 

   28 Utvidelse av Saga skole til 420 elever 

  

60,00 60,00 

 28 Pusse opp Bossekop skole 

   

80,00 

 28 Pusse opp Komsa skole 

 

10,00 

  

40,00 

29 Bygging av gang-/sykkelveier 

 

10,00 10,00 10,00 10,00 

  Sum reduserte/ økte investeringer   -21,70 -70,00 -120,00 26,30 

         Endringer i driftsbudsjettet (tall i millioner kroner)           

Tiltak nr:     2019 2020 2021 2022 

1 Beholde ungdomstrinn Tverrelvdalen 

 

1,40 2,90 2,90 2,90 

2 Beholde ungdomstrinn Rafsbotn 

 

0,90 1,80 1,80 1,80 

3 Beholde ungdomstrinn Talvik 

 

0,60 1,20 1,20 1,20 

4 Ikke etablere oppvekstsenter i Tverrelvdalen 

 

0,39 0,79 0,79 0,79 

5 Ikke etablere oppvekstsenter i Rafsbotn 

 

0,00 0,00 0,42 0,85 

6 Ikke gjennomføre kutt i ambulante tjenester 

 

1,50 1,50 1,50 1,50 

7 Ikke kutte arbeidspraksis (MIA) 

 

1,20 1,20 1,20 1,20 

8 Ikke øke miljøarbeidertjenesten for å redusere BPA -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 

9 Styrke BPA i Alta 

 

1,20 1,20 1,20 1,20 

10 6 KAD/Lindrende plasser ved omsorgssenteret 

 

-1,60 -4,80 -4,80 -4,80 

11 Flere helsesøstre, 3 stillinger 

 

0,85 1,70 1,70 1,70 

12 Støtte til etablering av Fontenehus 

 

0,50 1,00 1,00 1,00 

13 Øke tilbudet på "Inn på tunet" 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 

14 Støtte til etablering av parsellhager 

 

0,30 0,30 0,30 0,30 

15 Styrke næringsfondet 

 

2,00 2,00 2,00 2,00 

16 Klimasatsing kommune 

 

0,60 0,60 0,60 0,60 

17 Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 

18 Tilskudd private museum, ida & Lyra, Altafjord camping 0,20 0,20 0,20 0,20 

19 Oppgradering av lekeplasser (inkl barnehager, skoler) 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 Pensjonsopptjening kommunale fosterhjem 

 

1,60 1,60 1,60 1,60 



21 Beholde Gakori barnehage 

 

1,60 3,20 3,20 3,20 

22 Eiendomskatt nye boliger, fritidsboliger, næringsbygg -1,10 -2,20 -3,30 -4,00 

23 Prisjustering eiendomskatt boliger/fritidsbolig (20-30%) 5,75 5,75 5,75 5,75 

24 Justere kretsgrenser/større klasser 

 

-0,63 -2,13 -3,63 -5,13 

25 Færre barnehagebarn i Alta 

 

-8,50 -9,00 -6,75 -6,75 

26 Fjerne 1 stilling i sentraladministrasjonen 

 

-0,70 -0,70 -0,70 -0,70 

27 Reduserte renter/avdrag, Storskole, hall og rullebane -2,92 -12,72 -31,62 -33,28 

28 Renter/avdrag, Saga skole og Komsa/Bossekop skoler 0,70 4,90 14,70 17,50 

29 Renter/avdrag investering i  gang-/sykkelveier 

 

0,70 1,40 2,10 2,80 

  Sum endringer driftsbudsjett Sum 7,75 2,89 -5,44 -5,37 

 

 

Innstilling med endringer falt med 1 mot 10 stemmer. 

 

 

 

 

 

 



Forslag fra AP, SV, KRF, MDG, Uavh.rep:



 





FREMTIDIGE RESULTATMÅL 
 

 

Grønt lys 
 

Den økonomiske kontrollen og rapporteringen 

skal forsterkes i 2019. Dette gjøres ved at 

«trafikklys-systemet» skal brukes aktivt. Det 

skal brukes på alle virksomheter i måneds og 

kvartalsrapporteringen. Her skal det også framgå 

hvem som er budsjettansvarlig. 

Grønt lys viser virksomheter som drifter i 

henhold til budsjett. 

Gult lys gis virksomheter som har et moderat 

merforbruk, og pålegger virksomhetsleder å 

iverksette tiltak for å komme i grønn sone. 

 

 

 

Rødt lys gis virksomheter som har et betydelig 

merforbruk. Her pålegges leder i samarbeid med 

sin overordnede og kommunens 

økonomiansvarlige å iverksette tiltak som viser 

forventet effekt / innsparing med tidsplan for å 

komme i grønn sone. 

Rådmannen rapporterer på gule og røde 

virksomheter, med foreslåtte tiltak ved 

kvartalsrapportene. Røde saker skal forelegges 

økonomi-utvalget. 

 

 

 

 

Det er nødvendig at alle ansatte, på 

personalmøter, holdes godt orientert om 

økonomi. Det skal informeres etter hver 

økonomirapportering 

 

Klart språk 
 

Godt språk er god service. Politisk ledelse har 

hatt fokus på å forenkle kommunikasjon i Alta 

kommune. Derfor ble «Klart språk»- prosjektet 

tatt inn som et eget punkt i budsjettarbeidet i 

tidligere budsjettarbeid, og administrasjonen 

laget en prosjektbeskrivelse og søkte om støtte 

fra KS til språkboka «Språket vårt». 

«Språket vårt» ble ferdigstilt i september 2018. 

Språkprofilen er en felles ordbok for alle ansatte 

i kommunen og er tilgjengelig både på papir og 

på nett. 

Målet er at mottakere og omverdenen skal forstå 

budskapet i brev, e-poster, saksdokumenter, 

notater, rapporter, skjema og så videre. 

Å bruke språk på en klar og lettfattelig måte gir 

innbyggerne bedre viten om kommunens tilbud 

og tjenester, hvilke muligheter, rettigheter og 

plikter de har. Slik skapes tillit og øker 

kvaliteten på tjenestene. 

Språkforbedringer er et kontinuerlig arbeid som 

man aldri blir ferdig med. For å få varige 

virkninger er det viktig å sette språkarbeidet i 

system og sørge for at det blir en del av faste 

rutiner og integrert i kommunens drift på alle 

nivå. 

Det er et selvsagt mål at det skal være ressurs- 

og tidsbesparende. 



 

Fokusområder i 2019: 

 Alle saksbehandlere som arbeider med 

tekster skal få tilbud om kurs i «klart språk» 

 Språk skal være et særskilt ansvar for 

kommunikasjonsrådgiveren 

 Plan for systematisk revidering av 

eksisterende skjemaer og brev 

 Språk som fast tema på avdelings- og 

ledermøter 

 Språkpolitikk og språkarbeid nedfelt i 

virksomhetsplaner, rapporter og 

styringsdokumenter 

 Systematisk vedlikehold av lenkesamlinger, 

språkprofiler og retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKST, UTVIKLING OG SAMFUNN 
 

 

Kommunale boligfelt 
 

I årene framover kommer det mange kommunale 

boligtomter på markedet. Dette er en ønsket 

utvikling og et etterlengtet tilbud. I forbindelse 

med dette er det behov for å effektivisere 

tildelingsprosessen. Tomter skal derfor lyses ut 

samtidig som opparbeidelse av feltet starter. 

Dette for at nybyggerne skal kunne planlegge sin 

bolig samtidig som feltet opparbeides. 

Vi skal også være en pådriver for å få 

  

ned saksbehandlingstiden på byggesaker samt 

øke kundetilfredsheten på avdelingen for 

byggesak. Det er innført en måling for 

kundetilfredshet, noe vi vil følge nøye framover. 

Målet er at alle saker skal ferdigstilles innenfor 

fastsatt frist. 

Situasjonen skal overvåkes fortløpende. Ved 

behov skal det settes inn ekstra ressurser og 

dette må forsøkes løst i budsjettreguleringen. 

Målet er å levere gode tjenester i rett tid, og ha 

fornøyde kunder 

 

 

 



Rekruttering fagpersonell 

Som vekstkommune har Alta kommune til 

enhver tid et stort behov for å rekruttere, men 

også beholde fagkompetanse. 

Ansettelse av kommunikasjonsrådgiver 

forventes å gi fortgang i 

markedskommunikasjon, herunder digitalisering, 

formidling og samhandling i hele 

organisasjonen. Overordnet ansvar for dette 

legges til rådmannen. Det forventes en 

besparelse på fellestjenestene når virkningen av 

kommunikasjonsrådgiver kommer. 

Rekruttering av sykepleiere, helsesøstre, 

vernepleiere, barnehagelærere og lærere skal 

fortsatt ha sterkt fokus. Det skal settes av en pott 

til utdanningsstøtte som studenter som starter 

utdanning innenfor disse studieområdene i 2019 

kan søke på. 

 

 

100 lærlinger 

Pr. i dag har kommunen 45 læringer. Vi startet 

det viktige opptrappingsarbeidet i 2017 og målet 

om totalt 100 lærlinger i 2020 skal følges. Etter 

2020 skal vi fortsette på et nivå med minimum 

100 lærlinger. 

Lærlinger er en ressurs og skal ikke budsjetteres 

som en kostnad.   Det er viktig å fordele 

lærlingene bredt i organisasjonen. Særling 

innenfor helsesektoren er det store utfordringer 

med å rekruttere personell.  Denne sektoren skal 

prioriteres. 

En viss andel lærlinger med samiskspråklig 

bakgrunn og lærlinger med funksjonsnedsettelse 

skal prioriteres. 

«Hjertesoner» – gir tryggere 

skolevei og mer aktive barn 

I Alta har vi allerede skoler som har laget en 

hjertesone rundt sin skole. Dette gode arbeidet 

ønsker vi skal fortsette. Alta kommune skal 

hjelpe og være med på å tilrettelegge for at flere 

skoler skal delta i dette prosjektet. Hjertesone er 

et samarbeid mellom blant annet Trygg 

trafikk,Statens vegvesen, Helsedirektoratet og 

en rekke andre aktører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hjertesone» handler om å skape bilfrie områder 

rundt skolene og å sikre skoleveien for barna 

våre. Ved å opprette hjertesone ved skolen kan 

elevene få en tryggere vei til skolen og flere vil 

velge å gå og sykle til og fra skolen. 

 

 

 

Digitalt rådhus 

Alta Kommune har et bredt spekter av tjenester 

til sine innbyggere, og digitalisering vil spille en 

betydelig rolle i samtlige av dem. Vi fortsetter 

satsningen på digitalt rådhus jf. tidligere 

budsjett. 

 

Digitalisering 

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker 

dialogen med innbyggere og næringslivet, noe 

som gir gode lokalsamfunn. 

Digitalisering er ikke en omstilling som gjøres 

en gang, men må være et kontinuerlig arbeid, 

teknologien vil endre seg, og det samme vil 

behovene hos dem som mottar tjenestene. 



Alta Kommune vil styrke arbeidet med innføring 

av heldigitale og brukervennlige tjenester. Vi 

har som mål å legge til rette for at nødvendige 

digitale verktøy er tilgjengelig i hele 

organisasjonen 

Digitalisering vil gi mange fordeler. Her kan 

nevnes, et bedre undervisningstilbud, skape et 

mer inkluderende lokalsamfunn, gi et raskere 

svar på byggesøknaden og sørge for at flere 

pleietrengende foretrekker å bli boende hjemme 

noen år lenger. 

Innføring av robotteknologi er et annet område 

som vil effektivisere administrative oppgaver, og 

gi økonomisk innsparing. 

Kommunens innbyggere bør ha mulighet til å 

avholde møter med saksbehandlere ved hjelp av 

videoløsninger. 

Det må være anledning til å sende alle typer brev 

og søknader digitalt. Forutsatt samtykke fra 

bruker må også kommunen kunne sende ut sin 

postgang elektronisk for å spare tid og 

kostnader. 

Timeskjemaer for oppdragsavtaler, 

reiseregninger og annet bør være mulig å levere 

digitalt, og på en måte som gjør at behovet for 

manuell punching av tall reduseres. 

 Alta kommune vil i 2019 starte innføringen 

av elektronisk byggesaksbehandling, 

(eByggesak 360 eller lignende) og setter av 

2 mill. kr. 

 Alta kommune vil bidra til å skape et tettere 

og mer formelt samarbeid mellom etablerte 

næringsklynger i kommunen. 

 Alta kommune vil styrke tilgangen på digital 

velferdsteknologi, slik at eldre kan bli 

boende lengre hjemme. 

 Alta kommune vil i 2019 starte innfasing av 

robotteknologi i arbeidet for å effektivisere 

administrative oppgaver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redusert sykefravær 

I 2017 hadde vi et mål om å komme under 9 % 

sykefravær. Det klarte vi ikke. Derfor ble 

arbeidet med sykefravær høyt prioritert for 2018 

og en rekke tiltak bestilt fra politisk ledelse. Det 

er gledelig å se at sykefraværet har gått ned og 

det kan se ut til at vi er i ferd med å nå våre 

langsiktige mål om å komme under 7 %. 

Kommunen må opprettholde og benytte seg av 

fagprofesjonen Nav har innenfor området 

inkluderende arbeidsliv (IA). 

Arbeid med sykefravær må fortsatt være en 

prioritert oppgave. Vår målsetting er å senke 

sykefraværet til under 7 % innen 2020. I 2019 

fortsetter og utvider vi derfor arbeidet med 

allerede igangsatte tiltak: 

 Holdningsskapende kultur med fokus på 

kvalitet på tjenestene som skal leveres 

innbyggerne i Alta kommune. 

 Dialogmøte med leder før sykemelding slik at 

leder har mulighet til å tilrettelegge 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 Sykefravær skal meldes muntlig til nærmeste 

leder (pr. telefon) – ha fokus på 

medvirkningsplikten. 

 «KS Ned» verktøy, både på gruppenivå og 

individnivå skal tilbys alle ledere. 

 Kartleggingssamtaler og avklaring med 

ressursfokus. 

 Medarbeidersamtaler og tiltaksplaner. 

 Verdsetting av nærvær. Insentiver skal 

fortsatt benyttes. 

 Obligatorisk opplæring i rutiner for ledere 

med røde «trafikklys». 

 Månedsrapportering med trafikk-lyssystem 

(varsler rødt når enkeltenheter får over 9 % 

sykefravær, gult mellom 7 – 9 % og grønt 

under 7 %). 

 Gå i gang med samarbeid med NAV med 

tilbud om informasjon og korte kurs til de 

sykemeldte på områder som f.eks. økonomi, 

fysisk aktivitet m.m 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRING 
  

Alta har vært en vekstkommune i mange år og 

næringslivet er en viktig faktor til det. Vi har et 

godt og variert næringsliv, men det må 

kontinuerlig videreutvikles. Dette for å tiltrekke 

oss nye mennesker til byen vår og sikre at våre 

ungdommer kommer tilbake etter endt 

utdannelse. 

I den forbindelse vil vi at Alta kommune skal 

forsterke samarbeidet med næringslivet ved 

inngå et enda tettere samarbeid med en forening. 

Foreningen skal fungere som et «nav». 

Det skal framforhandles en samarbeidsavtale 

over 4 år, med evaluering årlig. Alta kommune 

skal bidra med beløp som avhenger av hvilke 

oppgaver som legges inn i avtalen. 

Oppgaver som kan / bør være i en slik avtale er: 

 Legge til rette for møter mellom næringslivet 

og plan & bygge-saksavdelingen 

 Lokal arena for styrking av reiselivet. 

Hovedmål er å få flere turister til Alta som 

vil generere et bedre kommunikasjonstilbud 

til byen vår 

 Møteplass for utvikling av teknologi. 

Næringslivet i Alta og f eks Oulo skal ha 

faste møter for ideutveksling 

 Samarbeidsmøter med næringslivet hvor 

fokuset er vekst og utvikling 

 

Alta er stor på laks både i hav og elv 



HELSE OG SOSIAL 

 

 

Vi er offensive i kampen for bedre 

helsetjenester.  Alta er en kommune i sterk vekst 

og vi må derfor bygge infrastruktur og tjenester i 

takt med veksten. 

 

 

Fødeavdeling til Alta 
 

Vi skal sette av areal for fødeavdeling i Alta. Å 

planlegge for helsefremtiden er nødvendig. 

Alta er sentralt plassert midt i Vest- Finnmark. 

Vi er den desidert mest folkerike regionen og 

den byen flest har tilgang til i akuttsituasjoner.  

Vei og båtforbindelsen til Alta er god og 

flyplassen har svært god regularitet. Dette er 

med å trygge situasjonen for syke, fødende og 

pårørende. 

I 2014 vedtok kommunestyret bygging av 

nærsykehuset, nå Klinikk Alta. Dette er nå under 

bygging og vil stå ferdig i 2019, med et bedre og 

utvidet tilbud. Her vil det komme tjenester som 

CT/MR, det vil bli totalt 12.000 konsultasjoner i 

Alta, noe som gir en høyere ambulering av ikke 

bare ortoped, men også av andre spesialister. 

Dette blir veldig bra og vil gi en betydelig 

styrking av tilbudet. 

Vi vil allerede nå sette av penger til å planlegge 

neste byggetrinn.  Stortinget er bestemt at 

dagens sykehusstruktur skal bestå. Vi planlegger 

likevel neste byggetrinn med flere tjenester til 

Alta. Begrunnelsen for dette valget er at Alta 

sannsynligvis vil fortsette sin sterke vekst 

 

 

 

 

 

 

 

og at Stortinget etter hvert må ta dette inn over 

seg og endre strategi.  Bare det at 63 % av de 

fødende i regionen sokner til Alta bør tilsi at det 

er fornuftig å videreutvikle tilbudet her. 

Alta har vært kjent for å jobbe for et godt 

helsetilbud til våre innbyggere. Dette startet med 

den etter hvert så kjente 

«Altamodellen», noe vi akter å fortsette med. 

Altas politikere har hatt rett i sin satsning 

tidligere. 

Med begrunnelse i Altas vekst tror vi det er 

smart å være på forskudd igjen. I budsjettet for 

2019 setter vi derfor av penger til et 

skisseprosjekt som skal klargjøre framtidig 

arealbehov. Dette med tanke på etablering av en 

fullverdig fødeavdeling i dagens Klinikk Alta. 

Det skal i prosjektet også komme fram hvordan 

man løser parkering, sykehotell, Heli platt og 

andre nødvendige tjenester som hører med til 

neste byggetrinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pådriveren i søken  

etter nye prosjekter. 
 



Alta kommune skal fortsette med den gode 

jobben vi gjør i forhold til å søke på 

prosjektmidler som utlyses gjennom direktorat 

og andre. Områder som bør prioriteres er bl.a. 

velferdsteknologi, samt mat og kosthold på 

institusjoner i Alta. 

 

Fattigdomsmidler 
Alta kommune søker og forvalter disse midlene 

som det søkes på. Alta kommune forvalter og 

fordeler midlene utfra kriterier som utarbeides i 

løpet av første kvartal. 

Mia 
 

Driften av MIA butikken videreføres i 2019 

 

 

Vaksinering av russ 
 

Vaksine mot hjernehinnebetennelse koster i dag 

ca. kr 400,-. Dette er en stor sum for mange 

ungdommer og gjør at de unnlater å vaksinere 

seg. 

Hvert år blir russ smittet av 

hjernehinnebetennelse. Det er en alvorlig 

sykdom som smitter lett. Russ er spesielt utsatt 

for hjernehinnebetennelse. 

De fleste som får meningokokksykdom, blir 

friske. Det er imidlertid en alvorlig sykdom, og 

noen dør dessverre av infeksjonen.  Andre kan 

pådra seg en alvorlig funksjonshemming 

 

 

 

Alta kommune og Finnmark fylkeskommune spleiser på vaksine til russen



 

Omtrent 9 av 10 personer som får 

meningokokksykdommen, blir friske igjen. Av 

de overlevende får om lag 1 til 2 av 10 varig 

funksjonshemming. For eksempel kan de miste 

hørselen, få synshemming eller hjerneskade eller 

trenge amputasjon av lemmer. 

Det vil være en god investering å ta vare på 

ungdommen i Alta. Finnmark fylkeskommune 

har vedtatt å dekke halve summen. Alta 

kommune dekker den resterende delen for russ i 

Alta. 

 

 

Rus- og psykisk helse 

Alta kommune skal tilrettelegge for at 

innbyggerne skal ha mulighet for å ha en 

meningsfull hverdag, særlig for de med behov 

for bistand. Det innbefatter også arbeid eller 

arbeidsrettet aktivitet og arenaer for å oppleve 

sosiale fellesskap. 

Vi vil tilrettelegge for å bruke recoverymetoden 

i Alta kommune. Recoverymetoden innen 

psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mennesker kan leve meningsfulle og 

tilfredsstillende liv, på tross av psykiske 

helseutfordringer. 

 

Alta kommune skal ta i bruk 

erfaringskompetanse i helse og 

omsorgstjenesten. 

 

 

Miljøvaktmester 

Prosjektet med miljøvaktmester tas inn igjen fra 

år 2019. Miljøvaktmester hjelper mennesker i en 

allerede utfordrende hverdag. Det være seg 

bokvalitet, rutiner på hverdagslige gjøremål samt å 

gi flest mulig mennesker i kommunen vår en 

verdig hverdag. 

 

 

Trygghetsalarmer 

Alle som trenger trygghetsalarmer skal motta 

dette. Det har vært omlegging av nytt system på 

dette i løpet av 2018, og det blir full dekning i 

2019. 

 

 

Omsorgslønn 

Pårørende som har særlig tyngende 

omsorgsoppgaver har anledning til å søke 

omsorgslønn hos kommunen de bor i. Dette er et 

tilbud som gjør det mulig å unngå, eller utsette, 

institusjonsplassering. Dette er i tråd med 

omstillingsprosessens mål om å styrke tilbudene 

på lavt nivå i omsorgstrappen. 

Posisjonen mener at ved å utvide bruken av 

omsorgslønn kan man få et verdig 

omsorgsalternativ for pårørende og 

hjelpetrengende. I tilfeller der pårørendes innsats 

er avgjørende for å unngå dyrere tilbud, og der 

denne innsatsen er i veien for ordinær 

arbeidsdeltakelse. 



 

OPPVEKST 
 

 

 

 

Vi må ha økt oppmerksomhet på barn og unges 

fritid. Grunnen til dette er at 87 

% av den våkne tiden til barn og unge er deres 

fritid, når de ikke er på skolen. Flere sliter med 

sin psykiske helse og dette må vi erkjenne. I 

tillegg til det som tidligere er bevilget vil vi ha 

et ekstra fokus på dette. Det betyr at vi må 

styrke lavterskeltilbudene i Alta. 

En sentral problemstilling i tjeneste- tilbudet til 

ungdommen i Alta er arbeidstidsordningene. 

Tjenestene gis i hovedsak mellom kl 0800 og kl 

1600, unntakene er Huset og ungdommens 

helsestasjon. En styrkning av tjenestetilbudet til 

ungdom forutsetter nye arbeidstider. 

Posisjonspartiene vil derfor at det ved utlysning 

av nye stillinger i disse tjenestene stilles som en 

forutsetning at det må påregnes arbeid utover 

normalarbeidstiden. 

 

 

Ungdomstrinnene på 

«utkantskolene» 
 

Vi har etter en grundig vurdering valgt å 

videreføre ungdomstrinnene i Rafsbotn, 

Tverrelvdalen og Talvik. 

Det er økonomisk utfordrende å gjøre dette da 

elevtallet i Altaskolen har gått mye ned de siste 

årene og at vi dermed også har mistet inntekter 

til skolen. 

Vi har for mange ledige plasser og halvfulle 

klasser rundt i Alta, som er en av årsakene til 

den økonomiske situasjonen. 

Når vi likevel har valgt å snu rådmannens 

innstilling er det fordi disse skolene betyr mye 

for nærmiljøet på de stedene det gjelder. Mange 

foreldre og barn ønsker også dette og vi 

etterkommer det ønsket. 

 

 

Saga skolekrets 
Det har de senere årene vært sterk vekst i Saga 

skolekrets, noe som har medført 

plassbegrensninger på Saga skole. Samtidig har 

det vært nedgang på ca. 500 elever i Altaskolen 

totalt, noe som gjør situasjonen utfordrende. 

De nærmeste to årene er det plass til alle barna 

i området på Saga skole. Dette er en situasjon 

vi ønsker å videreføre og setter derfor av 

penger til «Prosjekt Saga skole». 

 

 

Ungdommens helsestasjon 
Ungdommens helsestasjon må utvide sin 

åpningstid. Målet må være at det minimum skal 

være åpent to dager i uken. 

Det må vektlegges å ha åpent også når skolene 

har ferie. Samarbeid med andre instanser til 

beste for ungdommen må vurderes. 

 

 

Ungdom og psykisk helse 
Psykisk helse må inn som emne i skolen. 

Elevene må kurses i hvordan forebygge og takle 

psykiske problemer allerede i barneskolen. 

Skolen blir et meget viktig område for å kunne 

forebygge psykiske problemer senere i livet. 

 

Dette må gjennomføres av kompetent personell 

som eks helsesøstre/ psykiatrisk sykepleier e.l. 

Utgangs-punktet er oppstart høsten 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nettbrett 
Nettbrett prosjektet videreføres. Det er flere 

skoler som ønsker å delta. Summen for 2019 

økes. Det betyr at det er mulig for flere skoler å 

bli med på dette. Alle skal ha samme mulighet 

for å utvikle seg innenfor teknologi. 

Det skal satses på opplæring av ansatte slik at 

vi får utnyttet potensialet til overgangen til 

nettbrett i Altaskolen. Vi skal gi muligheten for 

å kunne bruke kompetansen (lærere som bruker 

nettbrett i dag) som finnes innad i Altaskolen 

(Elvebakken/Kaiskuru) der det er mulig. 

Det skal også vurderes om det å kjøpe tilgang 

til digitale lærebøker kontra det å kjøpe inn nye 

lærebøker til elevene i skolen er en fordel. 

SFO 
Vi viderefører den nedsatte prisen i SFO 

for å gi flere barn muligheten. 

Barna i Altas SFO skal stimuleres til sosial 

samhandling gjennom ulike aktiviteter og 

lekeformer. 

Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom 

leken får barna bearbeidet opplevelser og 

følelser. Leken gir erfaringer og opplevelser 

sammen med andre barn. Samtidig får de prøve 

ut ulike roller gjennom leken. 

 

 

 

To barnehageopptak 
Per i dag har Alta kommune til enhver tid ledig 

kapasitet i barnehagene. Vi følger denne 

utviklingen nøye og vil starte med to årlige 

barnehageopptak for barnehageåret 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR 
 

 

 

 

Finnmarksløpet har gått fra å være et lite 

sportsarrangement med start i 1981 til å bli 

landsdelens største idretts- og 

kulturarrangement. 

Med start og innkomst i Alta er 

Finnmarksløpet også en stor del av Borealis, 

den årlige vinterfestivaluka i mars. 
 

 

 

 

For Altasamfunnet og Alta som 

arrangementsby er Finnmarksløpet viktig i 

markedsføringssammenheng, men har også stor 

betydning for bolyst og trivsel. Finnmarksløpet 

samler nasjonal, og internasjonal 

oppmerksomhet.    Med et samlet Finnmark i 

fest blir Alta og Finnmark profilert i media 

gjennom daglige NRK sendinger, avisoppslag, 

nett- og facebooksider. 

  



 

Hele Altas Gunnar «Puskas» Schwaiger ble tildelt kulturprisen for 2018 

 

  

Alta kommune har gjennom flere år bidratt 

både økonomisk og med praktisk bistand til 

gjennomføring av arrangementet. Dette 

samarbeidet ønsker vi å fortsette med. Det er 

med på å skape forutsigbarhet både for 

arrangøren og kommunen. 

Derfor har vi som vertskommune innvilget kr. 

150.000,- for årene 2019 og 2020. For å skape 

forutsigbarhet legger vi inn dette beløpet også 

for 2021 og 2022. 

 

E-sport 
 

Mange unge i dag driver med sport på en ny 

måte i forhold til det vi tidligere har sett. E-

sport er på framgang i hele verden, også i Alta. 

Vi skal satse stort på E-sport. Det skal 

tilrettelegges på Huset for å bygge opp et E-

sport miljø. Dette tiltaket håper vi hjelper de 

som ikke har råd til å kjøpe utstyr selv samtidig 

som man lager en arena for denne gruppen å 

møtes. 

  

 

 

 

Målet må være en serie som skal ende med 

finale i eks Finnmarkshallen. Dette skal være 

en årlig happening. 

 

 

 

Bydels- og distriktsmidler 
 

Vi ønsker å legge ut bydelsmidler/ 

distriktsmidler som privatpersoner, grendelag, 

velforeninger, idrettsklubber osv. kan søke på. 

Disse midlene skal brukes til å skape tiltak som 

øker bolysten og samholdet i kommunen. 

Midlene skal være øremerket tiltak for barn og 

unge, spesielt tiltak som favner om de som ikke 

vil drive med de allerede godt etablerte 

aktivitetene (ski, fotball, håndball osv.). 

Tiltakene kan være hva som helst som fremmer 

bolyst, begrense ensomhet og styrker psykisk 

helse. 



 

Kulturell skolesekk 
 

Den kulturelle skolesekken bør styrkes og 

tilrettelegges for at man i enda større grad kan 

utnytte lokale ressurser, f.eks. Tirpitz museet. 

Korpsene i Alta sliter med rekrutteringen, vi 

ønsker at korps kommer inn i 

musikkundervisningen, dette avklares og 

koordineres med kulturskolen. Tilbudet bør 

kunne legges inn i skoletiden. 

For Altas juniorer 

Vi ønsker også å tilrettelegge for Altas juniorer. 

Vi setter av en sum for oppgradering av 

juniorklubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFT OG MILJØ 
 

 

Virksomheten drifter innenfor omfatten-de 

områder som kommunale bygg, brann, renhold, 

byggesak, park & idrett m.m. 

I framtiden skal bruk av teknologi styrkes for å 

kunne drive mer effektivt. 

 

 

Vedlikehold og gatelys 
 

Alta kommune har en betydelig bygningsmasse. 

Et slikt volum krever kontinuerlig vedlikehold. 

Det betyr en gjennomtenkt investering i 

driftsvedlikehold slik at byggenes funksjoner 

opprettholdes optimalt i lengst mulig tid. Vi har 

de senere årene prioritert gatelys i boligfeltene 

rundt om i Alta. Dette viderefører vi i årets 

budsjett. 

 

Forskjønning og bolyst 
Alta prioriterer opprydding og beplanting av 

flere grønne områder i byen vår. Målsettingen 

er en mer intim og lun by som er innbydende 

for alle som ferdes, beboere så vel som 

besøkende. Vi har oppmuntret gårdeierne til å 

ta ansvar og 

 

Konkurrere om stiligst front og inngangsparti. 

Det ser vi har gitt en klar forbedring. 

Vi håper at det også i framtiden kan vises til en 

ren og pen by. 

 

Cruise og flerbrukskai 
 

Vi har foretatt en gjennomgang av havnestyrets 

planer og ønsker å imøtekomme dem med en 

snarlig løsning. I budsjettet og økonomiplanen 

flytter vi derfor rådmannens bevilging fra 2021 

til 2019. Dette skal gå til prosjektering og andre 

forberedende aktiviteter for bygging av ny 

cruise- og flerbrukskai. 

 

 

Salg av kommunal 

eiendom/boliger 
 

Det har vært et politisk ønske å avhende endel 

kommunal eiendomsmasse. Dette arbeidet må 

intensiveres



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29. september 2018 deltok formannskapet i sporty volleyballkamp mot Dalens trimgjeng i anledning 

Tverrelvdalen IL fotballs feiring av sin nye Sparebank1 Idrettspark. 

 

Miljøregnskap 

Alta kommune må utarbeide metodikk for å 

vurdere miljøkriterier enda bedre ved store 

investeringer. I de investeringsprosjektene 

som nå er satt i gang må man registrere både 

ressursbruk og klimagassutslipp slik at man 

kan framlegge et sluttregnskap på miljøsiden 

slik man gjør det på pengesiden. I framtiden 

må man også kunne presentere et 

miljøbudsjett i forkant av 

investeringsbeslutninger. Man skal jobbe for 

et ideale om trippel bunnlinje der 

konsekvensene for både miljøet, menneskene 

og økonomien er kjent. 

Alta kommune skal årlig presentere et miljø 

og klimaregnskap sammen med økonomisk 

regnskap. Det er også naturlig å anslå 

miljøkonsekvenser når man legger fram 

budsjettet. Det er naturlig at 

økonomiavdelingen gradvis utvider sin 

involvering, siden det er her kommunen har 

sin spisskompetanse på tallfesting. 

Alta kommune skal fortsette sitt arbeid mot 

klimanøytral virksomhet innen 2030. Det bør 

presenteres årlig hvilken kostnad 

klimautslippene har, sett opp 

  

 

i mot kvotekjøp. I tråd med tidligere vedtak skal 

Alta kommune etter hvert kompensere for sine 

utslipp ved å gjennomføre lokale tiltak. 

Bysykler 

Vi ønsker å se på muligheten for å få til en 

ordning med bysykler i sentrum. Vi tenker oss 

en ordning i samarbeid med aktuelle 

interesser/aktører. Vi har allerede en betydelig 

lengde gang- og sykkelveier. 

Alta kommune har mange gang- og sykkelstier. 

Vi fortsetter å legge til rette for fotgjengere og 

syklister. 

Parkering ved kirka 

Det settes av en million kroner i 

investeringsbudsjettet for å legge til rette for 

kundeparkering ved Nordlys-katedralen, samt 

parkering ved Alta Kirke. Det er også en 

utfordring med overflatevann mellom Scandic 

hotell og kirka. Dette søkes løst i denne 

sammenhengen



Økonomisk oversikt drift 2019-2022 

 

Driftsbudsjett 

Endringer ift. Rådmannens forslag 

 

 2019 2020 2021 2022 

Beholde ungdomstrinnene 2 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 

Besparelse kommunikasjonsrådgiver -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Utdanningsstøtte 500 000 500 000 500 000 500 000 

Besparelse fellestjenesten -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Tjenestekjøp næringsutvikling 400 000 400 000 400 000 400 000 

Finnmarksløpet 150 000 150 000 150 000 150 000 

Miljøvaktmester 700 000 700 000 700 000 700 000 

Vaksinering av russ 30 000 30 000 30 000 30 000 

Omstillingstiltak helse  -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Utvidet åpning, ungdommens helsestasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 

Psykisk helse inn i skolen 500 000 500 000 500 000 500 000 

Satsing på E-sport 300 000 300 000 300 000 300 000 

Bydelstiltak/ distriktrstiltak 300 000 300 000 300 000 300 000 

Vedlikehold bygg utover rådmannens forslag 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Besparelse salg av kommunale bygg -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Opprettholde MIA-butikken 600 000    

Redusert lønnsreserve -600 000    

Sum endringer 2 980 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 

     
Netto driftsresultat rådmannens forslag -3 291 000 -8 254 000 -40 609 000 -47 081 000 

Redusert avsetning bufferfond 2 980 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 

Nytt netto driftsresultat -311 000 -5 774 000 -38 129 000 -44 601 000 

 

 

 



Side 20 

 

 

 

 

Investeringsbudsjett 

 

 2019 2020 2021 2022 Alle år 

Skisseprosjekt utvidelse Klinikk Alta  1 000 000     1 000 000 

Elektronisk byggesaksbehandling  2 000 000     2 000 000 

Digital velferdsteknologi  1 000 000     1 000 000 

Innfasing robotteknologi  2 000 000     2 000 000 

Trygghetsalarmer  100 000     100 000 

Nettbrett i skolen  500 000     500 000 

Forprosjekt skatepark  1 000 000     1 000 000 

Salg kommunale bygg  -

30 000 000  

   -30 000 000 

Gatelys  500 000   500 000   500 000   500 000  2 000 000 

Opparbeidelse Skoddavarre boligfelt   20 000 000   20 000 000   40 000 000 

Renovere juniorklubben  100 000     100 000 

Cruice og flerbrukskai  3 000 000    -3 000 000   0 

Prosjekt Saga skole  300 000     300 000 

Parkering og adkomst Nordlyskatedralen 

og Alta kirke  1 000 000    
 

1 000 000 

Sum endring investeringer  -

17 500 000  

 20 500 000   17 500 000   500 000   21 000 000  

      
Finannsiering: Endret bruk av lån  

19 980 000  

 -20 400 000   -18 000 000   -400 000   -18 820 000  

Finansiering: Momskompensasjon  -2 480 000   -100 000   500 000   -100 000   -2 180 000  

Finansiering: netto endring  

17 500 000  

 -20 500 000   -17 500 000   -500 000   -21 000 000  

 
Innstilling med endringer vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

Formannskapets vedtak: 

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, 
økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal 



arbeide mot i 2019. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i 
kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.  

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

 Det fremlagte forslag til budsjett for 2019 basert på økonomiplanforutsetningene, 
vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 378 426 000. 

 Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: 

  
 Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til 

statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling 
innarbeides ved budsjettregulering. 

 Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1,6 mill. kr brukes til finansiering av drift i 
2019.  

 Investeringene i perioden 2019-2022 beløper seg til totalt 1 570 millioner kroner.  
Herav utlån 160 mill., selvkostinvesteringer 155 mill. kr. 

 Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2019 fastsettes til 
654,951 mill. kr. 

 Alta kommunes skattøre for 2019 skal være lovens maksimumssatser. 

 Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de 
tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 

Eiendomsskatt  

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes 
for skatteåret 2019: 
Faste eiendommer i hele kommunen. 

 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 
til 7 ‰. 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰. 

 Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 127/2016 i 
kommunestyret den 14.12.2016, videreføres. 

 Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskattelovens § 25 første ledd. 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, 
når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket. 



 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 

 Avgiftsøkning/endring vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing i 2019 
fastsettes slik i følge selvkostberegningene:  

o Vann 6 % 
o Avløp 5% 
o Slam 0 % 
o Renovasjon 0 % 
o Feiing 3 % 

 Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.  Regjeringens 
forslag er en økning til 2 990 per mnd. fra 1.1.2019 og 3 040 per mnd. fra 1.8.2019. 

 Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,8 %. 

 Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: 
Små barn:           Kr           199.400  pr. heltidsplass 
Store barn:         Kr             94.494  pr. heltidsplass 

 Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 

 For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det 
ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2018. 

 Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 2,8 %, dersom det 
ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2 halvår 2018 

Budsjettfullmakt 

 Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra 
sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som 
avtales i 2018, innarbeides i opprinnelig budsjett 2019. 

 Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til 
hvert tjenesteområde. 

 Låneopptak 

 Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2019 delegere til 
rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 539,568 mill.kr.  Dette inkluderer 
opptak av startlån på 40 mill.kr. 

 Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med 
rådmannens merknader. 

Forutsetninger 

 Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst 
tilsvarende SSB sin befolkningsframskriving.  

 Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. 

 Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2019 priser. 

 Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med 18,41 % for KLP, 11,15 % for Statens 
pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP.   

 Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene 
for føring av pensjonskostnader. 

 Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, 
Kommunalbanken 1,8 % og KLP 1,8 %. 

 Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. 

 Nye lån er forutsatt tatt opp slik at det gir 4 måneders rente- og avdragsbelastning. 
 



 
 



 





FREMTIDIGE RESULTATMÅL 
 

 

Grønt lys 
 

Den økonomiske kontrollen og rapporteringen 

skal forsterkes i 2019. Dette gjøres ved at 

«trafikklys-systemet» skal brukes aktivt. Det 

skal brukes på alle virksomheter i måneds og 

kvartalsrapporteringen. Her skal det også framgå 

hvem som er budsjettansvarlig. 

Grønt lys viser virksomheter som drifter i 

henhold til budsjett. 

Gult lys gis virksomheter som har et moderat 

merforbruk, og pålegger virksomhetsleder å 

iverksette tiltak for å komme i grønn sone. 

 

 

 

Rødt lys gis virksomheter som har et betydelig 

merforbruk. Her pålegges leder i samarbeid med 

sin overordnede og kommunens 

økonomiansvarlige å iverksette tiltak som viser 

forventet effekt / innsparing med tidsplan for å 

komme i grønn sone. 

Rådmannen rapporterer på gule og røde 

virksomheter, med foreslåtte tiltak ved 

kvartalsrapportene. Røde saker skal forelegges 

økonomi-utvalget. 

 

 

 

 

Det er nødvendig at alle ansatte, på 

personalmøter, holdes godt orientert om 

økonomi. Det skal informeres etter hver 

økonomirapportering 

 

Klart språk 
 

Godt språk er god service. Politisk ledelse har 

hatt fokus på å forenkle kommunikasjon i Alta 

kommune. Derfor ble «Klart språk»- prosjektet 

tatt inn som et eget punkt i budsjettarbeidet i 

tidligere budsjettarbeid, og administrasjonen 

laget en prosjektbeskrivelse og søkte om støtte 

fra KS til språkboka «Språket vårt». 

«Språket vårt» ble ferdigstilt i september 2018. 

Språkprofilen er en felles ordbok for alle ansatte 

i kommunen og er tilgjengelig både på papir og 

på nett. 

Målet er at mottakere og omverdenen skal forstå 

budskapet i brev, e-poster, saksdokumenter, 

notater, rapporter, skjema og så videre. 

Å bruke språk på en klar og lettfattelig måte gir 

innbyggerne bedre viten om kommunens tilbud 

og tjenester, hvilke muligheter, rettigheter og 

plikter de har. Slik skapes tillit og øker 

kvaliteten på tjenestene. 

Språkforbedringer er et kontinuerlig arbeid som 

man aldri blir ferdig med. For å få varige 

virkninger er det viktig å sette språkarbeidet i 

system og sørge for at det blir en del av faste 

rutiner og integrert i kommunens drift på alle 

nivå. 

Det er et selvsagt mål at det skal være ressurs- 

og tidsbesparende. 



 

Fokusområder i 2019: 

 Alle saksbehandlere som arbeider med 

tekster skal få tilbud om kurs i «klart språk» 

 Språk skal være et særskilt ansvar for 

kommunikasjonsrådgiveren 

 Plan for systematisk revidering av 

eksisterende skjemaer og brev 

 Språk som fast tema på avdelings- og 

ledermøter 

 Språkpolitikk og språkarbeid nedfelt i 

virksomhetsplaner, rapporter og 

styringsdokumenter 

 Systematisk vedlikehold av lenkesamlinger, 

språkprofiler og retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKST, UTVIKLING OG SAMFUNN 
 

 

Kommunale boligfelt 
 

I årene framover kommer det mange kommunale 

boligtomter på markedet. Dette er en ønsket 

utvikling og et etterlengtet tilbud. I forbindelse 

med dette er det behov for å effektivisere 

tildelingsprosessen. Tomter skal derfor lyses ut 

samtidig som opparbeidelse av feltet starter. 

Dette for at nybyggerne skal kunne planlegge sin 

bolig samtidig som feltet opparbeides. 

Vi skal også være en pådriver for å få 

  

ned saksbehandlingstiden på byggesaker samt 

øke kundetilfredsheten på avdelingen for 

byggesak. Det er innført en måling for 

kundetilfredshet, noe vi vil følge nøye framover. 

Målet er at alle saker skal ferdigstilles innenfor 

fastsatt frist. 

Situasjonen skal overvåkes fortløpende. Ved 

behov skal det settes inn ekstra ressurser og 

dette må forsøkes løst i budsjettreguleringen. 

Målet er å levere gode tjenester i rett tid, og ha 

fornøyde kunder 

 

 

 



Rekruttering fagpersonell 

Som vekstkommune har Alta kommune til 

enhver tid et stort behov for å rekruttere, men 

også beholde fagkompetanse. 

Ansettelse av kommunikasjonsrådgiver 

forventes å gi fortgang i 

markedskommunikasjon, herunder digitalisering, 

formidling og samhandling i hele 

organisasjonen. Overordnet ansvar for dette 

legges til rådmannen. Det forventes en 

besparelse på fellestjenestene når virkningen av 

kommunikasjonsrådgiver kommer. 

Rekruttering av sykepleiere, helsesøstre, 

vernepleiere, barnehagelærere og lærere skal 

fortsatt ha sterkt fokus. Det skal settes av en pott 

til utdanningsstøtte som studenter som starter 

utdanning innenfor disse studieområdene i 2019 

kan søke på. 

 

 

100 lærlinger 

Pr. i dag har kommunen 45 læringer. Vi startet 

det viktige opptrappingsarbeidet i 2017 og målet 

om totalt 100 lærlinger i 2020 skal følges. Etter 

2020 skal vi fortsette på et nivå med minimum 

100 lærlinger. 

Lærlinger er en ressurs og skal ikke budsjetteres 

som en kostnad.   Det er viktig å fordele 

lærlingene bredt i organisasjonen. Særling 

innenfor helsesektoren er det store utfordringer 

med å rekruttere personell.  Denne sektoren skal 

prioriteres. 

En viss andel lærlinger med samiskspråklig 

bakgrunn og lærlinger med funksjonsnedsettelse 

skal prioriteres. 

«Hjertesoner» – gir tryggere 

skolevei og mer aktive barn 

I Alta har vi allerede skoler som har laget en 

hjertesone rundt sin skole. Dette gode arbeidet 

ønsker vi skal fortsette. Alta kommune skal 

hjelpe og være med på å tilrettelegge for at flere 

skoler skal delta i dette prosjektet. Hjertesone er 

et samarbeid mellom blant annet Trygg 

trafikk,Statens vegvesen, Helsedirektoratet og 

en rekke andre aktører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hjertesone» handler om å skape bilfrie områder 

rundt skolene og å sikre skoleveien for barna 

våre. Ved å opprette hjertesone ved skolen kan 

elevene få en tryggere vei til skolen og flere vil 

velge å gå og sykle til og fra skolen. 

 

 

 

Digitalt rådhus 

Alta Kommune har et bredt spekter av tjenester 

til sine innbyggere, og digitalisering vil spille en 

betydelig rolle i samtlige av dem. Vi fortsetter 

satsningen på digitalt rådhus jf. tidligere 

budsjett. 

 

Digitalisering 

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker 

dialogen med innbyggere og næringslivet, noe 

som gir gode lokalsamfunn. 

Digitalisering er ikke en omstilling som gjøres 

en gang, men må være et kontinuerlig arbeid, 

teknologien vil endre seg, og det samme vil 

behovene hos dem som mottar tjenestene. 



Alta Kommune vil styrke arbeidet med innføring 

av heldigitale og brukervennlige tjenester. Vi 

har som mål å legge til rette for at nødvendige 

digitale verktøy er tilgjengelig i hele 

organisasjonen 

Digitalisering vil gi mange fordeler. Her kan 

nevnes, et bedre undervisningstilbud, skape et 

mer inkluderende lokalsamfunn, gi et raskere 

svar på byggesøknaden og sørge for at flere 

pleietrengende foretrekker å bli boende hjemme 

noen år lenger. 

Innføring av robotteknologi er et annet område 

som vil effektivisere administrative oppgaver, og 

gi økonomisk innsparing. 

Kommunens innbyggere bør ha mulighet til å 

avholde møter med saksbehandlere ved hjelp av 

videoløsninger. 

Det må være anledning til å sende alle typer brev 

og søknader digitalt. Forutsatt samtykke fra 

bruker må også kommunen kunne sende ut sin 

postgang elektronisk for å spare tid og 

kostnader. 

Timeskjemaer for oppdragsavtaler, 

reiseregninger og annet bør være mulig å levere 

digitalt, og på en måte som gjør at behovet for 

manuell punching av tall reduseres. 

 Alta kommune vil i 2019 starte innføringen 

av elektronisk byggesaksbehandling, 

(eByggesak 360 eller lignende) og setter av 

2 mill. kr. 

 Alta kommune vil bidra til å skape et tettere 

og mer formelt samarbeid mellom etablerte 

næringsklynger i kommunen. 

 Alta kommune vil styrke tilgangen på digital 

velferdsteknologi, slik at eldre kan bli 

boende lengre hjemme. 

 Alta kommune vil i 2019 starte innfasing av 

robotteknologi i arbeidet for å effektivisere 

administrative oppgaver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redusert sykefravær 

I 2017 hadde vi et mål om å komme under 9 % 

sykefravær. Det klarte vi ikke. Derfor ble 

arbeidet med sykefravær høyt prioritert for 2018 

og en rekke tiltak bestilt fra politisk ledelse. Det 

er gledelig å se at sykefraværet har gått ned og 

det kan se ut til at vi er i ferd med å nå våre 

langsiktige mål om å komme under 7 %. 

Kommunen må opprettholde og benytte seg av 

fagprofesjonen Nav har innenfor området 

inkluderende arbeidsliv (IA). 

Arbeid med sykefravær må fortsatt være en 

prioritert oppgave. Vår målsetting er å senke 

sykefraværet til under 7 % innen 2020. I 2019 

fortsetter og utvider vi derfor arbeidet med 

allerede igangsatte tiltak: 

 Holdningsskapende kultur med fokus på 

kvalitet på tjenestene som skal leveres 

innbyggerne i Alta kommune. 

 Dialogmøte med leder før sykemelding slik at 

leder har mulighet til å tilrettelegge 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 Sykefravær skal meldes muntlig til nærmeste 

leder (pr. telefon) – ha fokus på 

medvirkningsplikten. 

 «KS Ned» verktøy, både på gruppenivå og 

individnivå skal tilbys alle ledere. 

 Kartleggingssamtaler og avklaring med 

ressursfokus. 

 Medarbeidersamtaler og tiltaksplaner. 

 Verdsetting av nærvær. Insentiver skal 

fortsatt benyttes. 

 Obligatorisk opplæring i rutiner for ledere 

med røde «trafikklys». 

 Månedsrapportering med trafikk-lyssystem 

(varsler rødt når enkeltenheter får over 9 % 

sykefravær, gult mellom 7 – 9 % og grønt 

under 7 %). 

 Gå i gang med samarbeid med NAV med 

tilbud om informasjon og korte kurs til de 

sykemeldte på områder som f.eks. økonomi, 

fysisk aktivitet m.m 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRING 
  

Alta har vært en vekstkommune i mange år og 

næringslivet er en viktig faktor til det. Vi har et 

godt og variert næringsliv, men det må 

kontinuerlig videreutvikles. Dette for å tiltrekke 

oss nye mennesker til byen vår og sikre at våre 

ungdommer kommer tilbake etter endt 

utdannelse. 

I den forbindelse vil vi at Alta kommune skal 

forsterke samarbeidet med næringslivet ved 

inngå et enda tettere samarbeid med en forening. 

Foreningen skal fungere som et «nav». 

Det skal framforhandles en samarbeidsavtale 

over 4 år, med evaluering årlig. Alta kommune 

skal bidra med beløp som avhenger av hvilke 

oppgaver som legges inn i avtalen. 

Oppgaver som kan / bør være i en slik avtale er: 

 Legge til rette for møter mellom næringslivet 

og plan & bygge-saksavdelingen 

 Lokal arena for styrking av reiselivet. 

Hovedmål er å få flere turister til Alta som 

vil generere et bedre kommunikasjonstilbud 

til byen vår 

 Møteplass for utvikling av teknologi. 

Næringslivet i Alta og f eks Oulo skal ha 

faste møter for ideutveksling 

 Samarbeidsmøter med næringslivet hvor 

fokuset er vekst og utvikling 

 

Alta er stor på laks både i hav og elv 



HELSE OG SOSIAL 

 

 

Vi er offensive i kampen for bedre 

helsetjenester.  Alta er en kommune i sterk vekst 

og vi må derfor bygge infrastruktur og tjenester i 

takt med veksten. 

 

 

Fødeavdeling til Alta 
 

Vi skal sette av areal for fødeavdeling i Alta. Å 

planlegge for helsefremtiden er nødvendig. 

Alta er sentralt plassert midt i Vest- Finnmark. 

Vi er den desidert mest folkerike regionen og 

den byen flest har tilgang til i akuttsituasjoner.  

Vei og båtforbindelsen til Alta er god og 

flyplassen har svært god regularitet. Dette er 

med å trygge situasjonen for syke, fødende og 

pårørende. 

I 2014 vedtok kommunestyret bygging av 

nærsykehuset, nå Klinikk Alta. Dette er nå under 

bygging og vil stå ferdig i 2019, med et bedre og 

utvidet tilbud. Her vil det komme tjenester som 

CT/MR, det vil bli totalt 12.000 konsultasjoner i 

Alta, noe som gir en høyere ambulering av ikke 

bare ortoped, men også av andre spesialister. 

Dette blir veldig bra og vil gi en betydelig 

styrking av tilbudet. 

Vi vil allerede nå sette av penger til å planlegge 

neste byggetrinn.  Stortinget er bestemt at 

dagens sykehusstruktur skal bestå. Vi planlegger 

likevel neste byggetrinn med flere tjenester til 

Alta. Begrunnelsen for dette valget er at Alta 

sannsynligvis vil fortsette sin sterke vekst 

 

 

 

 

 

 

 

og at Stortinget etter hvert må ta dette inn over 

seg og endre strategi.  Bare det at 63 % av de 

fødende i regionen sokner til Alta bør tilsi at det 

er fornuftig å videreutvikle tilbudet her. 

Alta har vært kjent for å jobbe for et godt 

helsetilbud til våre innbyggere. Dette startet med 

den etter hvert så kjente 

«Altamodellen», noe vi akter å fortsette med. 

Altas politikere har hatt rett i sin satsning 

tidligere. 

Med begrunnelse i Altas vekst tror vi det er 

smart å være på forskudd igjen. I budsjettet for 

2019 setter vi derfor av penger til et 

skisseprosjekt som skal klargjøre framtidig 

arealbehov. Dette med tanke på etablering av en 

fullverdig fødeavdeling i dagens Klinikk Alta. 

Det skal i prosjektet også komme fram hvordan 

man løser parkering, sykehotell, Heli platt og 

andre nødvendige tjenester som hører med til 

neste byggetrinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pådriveren i søken  

etter nye prosjekter. 
 



Alta kommune skal fortsette med den gode 

jobben vi gjør i forhold til å søke på 

prosjektmidler som utlyses gjennom direktorat 

og andre. Områder som bør prioriteres er bl.a. 

velferdsteknologi, samt mat og kosthold på 

institusjoner i Alta. 

 

Fattigdomsmidler 
Alta kommune søker og forvalter disse midlene 

som det søkes på. Alta kommune forvalter og 

fordeler midlene utfra kriterier som utarbeides i 

løpet av første kvartal. 

Mia 
 

Driften av MIA butikken videreføres i 2019 

 

 

Vaksinering av russ 
 

Vaksine mot hjernehinnebetennelse koster i dag 

ca. kr 400,-. Dette er en stor sum for mange 

ungdommer og gjør at de unnlater å vaksinere 

seg. 

Hvert år blir russ smittet av 

hjernehinnebetennelse. Det er en alvorlig 

sykdom som smitter lett. Russ er spesielt utsatt 

for hjernehinnebetennelse. 

De fleste som får meningokokksykdom, blir 

friske. Det er imidlertid en alvorlig sykdom, og 

noen dør dessverre av infeksjonen.  Andre kan 

pådra seg en alvorlig funksjonshemming 

 

 

 

Alta kommune og Finnmark fylkeskommune spleiser på vaksine til russen



 

Omtrent 9 av 10 personer som får 

meningokokksykdommen, blir friske igjen. Av 

de overlevende får om lag 1 til 2 av 10 varig 

funksjonshemming. For eksempel kan de miste 

hørselen, få synshemming eller hjerneskade eller 

trenge amputasjon av lemmer. 

Det vil være en god investering å ta vare på 

ungdommen i Alta. Finnmark fylkeskommune 

har vedtatt å dekke halve summen. Alta 

kommune dekker den resterende delen for russ i 

Alta. 

 

 

Rus- og psykisk helse 

Alta kommune skal tilrettelegge for at 

innbyggerne skal ha mulighet for å ha en 

meningsfull hverdag, særlig for de med behov 

for bistand. Det innbefatter også arbeid eller 

arbeidsrettet aktivitet og arenaer for å oppleve 

sosiale fellesskap. 

Vi vil tilrettelegge for å bruke recoverymetoden 

i Alta kommune. Recoverymetoden innen 

psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mennesker kan leve meningsfulle og 

tilfredsstillende liv, på tross av psykiske 

helseutfordringer. 

 

Alta kommune skal ta i bruk 

erfaringskompetanse i helse og 

omsorgstjenesten. 

 

 

Miljøvaktmester 

Prosjektet med miljøvaktmester tas inn igjen fra 

år 2019. Miljøvaktmester hjelper mennesker i en 

allerede utfordrende hverdag. Det være seg 

bokvalitet, rutiner på hverdagslige gjøremål samt å 

gi flest mulig mennesker i kommunen vår en 

verdig hverdag. 

 

 

Trygghetsalarmer 

Alle som trenger trygghetsalarmer skal motta 

dette. Det har vært omlegging av nytt system på 

dette i løpet av 2018, og det blir full dekning i 

2019. 

 

 

Omsorgslønn 

Pårørende som har særlig tyngende 

omsorgsoppgaver har anledning til å søke 

omsorgslønn hos kommunen de bor i. Dette er et 

tilbud som gjør det mulig å unngå, eller utsette, 

institusjonsplassering. Dette er i tråd med 

omstillingsprosessens mål om å styrke tilbudene 

på lavt nivå i omsorgstrappen. 

Posisjonen mener at ved å utvide bruken av 

omsorgslønn kan man få et verdig 

omsorgsalternativ for pårørende og 

hjelpetrengende. I tilfeller der pårørendes innsats 

er avgjørende for å unngå dyrere tilbud, og der 

denne innsatsen er i veien for ordinær 

arbeidsdeltakelse. 



 

OPPVEKST 
 

 

 

 

Vi må ha økt oppmerksomhet på barn og unges 

fritid. Grunnen til dette er at 87 

% av den våkne tiden til barn og unge er deres 

fritid, når de ikke er på skolen. Flere sliter med 

sin psykiske helse og dette må vi erkjenne. I 

tillegg til det som tidligere er bevilget vil vi ha 

et ekstra fokus på dette. Det betyr at vi må 

styrke lavterskeltilbudene i Alta. 

En sentral problemstilling i tjeneste- tilbudet til 

ungdommen i Alta er arbeidstidsordningene. 

Tjenestene gis i hovedsak mellom kl 0800 og kl 

1600, unntakene er Huset og ungdommens 

helsestasjon. En styrkning av tjenestetilbudet til 

ungdom forutsetter nye arbeidstider. 

Posisjonspartiene vil derfor at det ved utlysning 

av nye stillinger i disse tjenestene stilles som en 

forutsetning at det må påregnes arbeid utover 

normalarbeidstiden. 

 

 

Ungdomstrinnene på 

«utkantskolene» 
 

Vi har etter en grundig vurdering valgt å 

videreføre ungdomstrinnene i Rafsbotn, 

Tverrelvdalen og Talvik. 

Det er økonomisk utfordrende å gjøre dette da 

elevtallet i Altaskolen har gått mye ned de siste 

årene og at vi dermed også har mistet inntekter 

til skolen. 

Vi har for mange ledige plasser og halvfulle 

klasser rundt i Alta, som er en av årsakene til 

den økonomiske situasjonen. 

Når vi likevel har valgt å snu rådmannens 

innstilling er det fordi disse skolene betyr mye 

for nærmiljøet på de stedene det gjelder. Mange 

foreldre og barn ønsker også dette og vi 

etterkommer det ønsket. 

 

 

Saga skolekrets 
Det har de senere årene vært sterk vekst i Saga 

skolekrets, noe som har medført 

plassbegrensninger på Saga skole. Samtidig har 

det vært nedgang på ca. 500 elever i Altaskolen 

totalt, noe som gjør situasjonen utfordrende. 

De nærmeste to årene er det plass til alle barna 

i området på Saga skole. Dette er en situasjon 

vi ønsker å videreføre og setter derfor av 

penger til «Prosjekt Saga skole». 

 

 

Ungdommens helsestasjon 
Ungdommens helsestasjon må utvide sin 

åpningstid. Målet må være at det minimum skal 

være åpent to dager i uken. 

Det må vektlegges å ha åpent også når skolene 

har ferie. Samarbeid med andre instanser til 

beste for ungdommen må vurderes. 

 

 

Ungdom og psykisk helse 
Psykisk helse må inn som emne i skolen. 

Elevene må kurses i hvordan forebygge og takle 

psykiske problemer allerede i barneskolen. 

Skolen blir et meget viktig område for å kunne 

forebygge psykiske problemer senere i livet. 

 

Dette må gjennomføres av kompetent personell 

som eks helsesøstre/ psykiatrisk sykepleier e.l. 

Utgangs-punktet er oppstart høsten 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nettbrett 
Nettbrett prosjektet videreføres. Det er flere 

skoler som ønsker å delta. Summen for 2019 

økes. Det betyr at det er mulig for flere skoler å 

bli med på dette. Alle skal ha samme mulighet 

for å utvikle seg innenfor teknologi. 

Det skal satses på opplæring av ansatte slik at 

vi får utnyttet potensialet til overgangen til 

nettbrett i Altaskolen. Vi skal gi muligheten for 

å kunne bruke kompetansen (lærere som bruker 

nettbrett i dag) som finnes innad i Altaskolen 

(Elvebakken/Kaiskuru) der det er mulig. 

Det skal også vurderes om det å kjøpe tilgang 

til digitale lærebøker kontra det å kjøpe inn nye 

lærebøker til elevene i skolen er en fordel. 

SFO 
Vi viderefører den nedsatte prisen i SFO 

for å gi flere barn muligheten. 

Barna i Altas SFO skal stimuleres til sosial 

samhandling gjennom ulike aktiviteter og 

lekeformer. 

Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom 

leken får barna bearbeidet opplevelser og 

følelser. Leken gir erfaringer og opplevelser 

sammen med andre barn. Samtidig får de prøve 

ut ulike roller gjennom leken. 

 

 

 

To barnehageopptak 
Per i dag har Alta kommune til enhver tid ledig 

kapasitet i barnehagene. Vi følger denne 

utviklingen nøye og vil starte med to årlige 

barnehageopptak for barnehageåret 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR 
 

 

 

 

Finnmarksløpet har gått fra å være et lite 

sportsarrangement med start i 1981 til å bli 

landsdelens største idretts- og 

kulturarrangement. 

Med start og innkomst i Alta er 

Finnmarksløpet også en stor del av Borealis, 

den årlige vinterfestivaluka i mars. 
 

 

 

 

For Altasamfunnet og Alta som 

arrangementsby er Finnmarksløpet viktig i 

markedsføringssammenheng, men har også stor 

betydning for bolyst og trivsel. Finnmarksløpet 

samler nasjonal, og internasjonal 

oppmerksomhet.    Med et samlet Finnmark i 

fest blir Alta og Finnmark profilert i media 

gjennom daglige NRK sendinger, avisoppslag, 

nett- og facebooksider. 

  



 

Hele Altas Gunnar «Puskas» Schwaiger ble tildelt kulturprisen for 2018 

 

  

Alta kommune har gjennom flere år bidratt 

både økonomisk og med praktisk bistand til 

gjennomføring av arrangementet. Dette 

samarbeidet ønsker vi å fortsette med. Det er 

med på å skape forutsigbarhet både for 

arrangøren og kommunen. 

Derfor har vi som vertskommune innvilget kr. 

150.000,- for årene 2019 og 2020. For å skape 

forutsigbarhet legger vi inn dette beløpet også 

for 2021 og 2022. 

 

E-sport 
 

Mange unge i dag driver med sport på en ny 

måte i forhold til det vi tidligere har sett. E-

sport er på framgang i hele verden, også i Alta. 

Vi skal satse stort på E-sport. Det skal 

tilrettelegges på Huset for å bygge opp et E-

sport miljø. Dette tiltaket håper vi hjelper de 

som ikke har råd til å kjøpe utstyr selv samtidig 

som man lager en arena for denne gruppen å 

møtes. 

  

 

 

 

Målet må være en serie som skal ende med 

finale i eks Finnmarkshallen. Dette skal være 

en årlig happening. 

 

 

 

Bydels- og distriktsmidler 
 

Vi ønsker å legge ut bydelsmidler/ 

distriktsmidler som privatpersoner, grendelag, 

velforeninger, idrettsklubber osv. kan søke på. 

Disse midlene skal brukes til å skape tiltak som 

øker bolysten og samholdet i kommunen. 

Midlene skal være øremerket tiltak for barn og 

unge, spesielt tiltak som favner om de som ikke 

vil drive med de allerede godt etablerte 

aktivitetene (ski, fotball, håndball osv.). 

Tiltakene kan være hva som helst som fremmer 

bolyst, begrense ensomhet og styrker psykisk 

helse. 



 

Kulturell skolesekk 
 

Den kulturelle skolesekken bør styrkes og 

tilrettelegges for at man i enda større grad kan 

utnytte lokale ressurser, f.eks. Tirpitz museet. 

Korpsene i Alta sliter med rekrutteringen, vi 

ønsker at korps kommer inn i 

musikkundervisningen, dette avklares og 

koordineres med kulturskolen. Tilbudet bør 

kunne legges inn i skoletiden. 

For Altas juniorer 

Vi ønsker også å tilrettelegge for Altas juniorer. 

Vi setter av en sum for oppgradering av 

juniorklubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFT OG MILJØ 
 

 

Virksomheten drifter innenfor omfatten-de 

områder som kommunale bygg, brann, renhold, 

byggesak, park & idrett m.m. 

I framtiden skal bruk av teknologi styrkes for å 

kunne drive mer effektivt. 

 

 

Vedlikehold og gatelys 
 

Alta kommune har en betydelig bygningsmasse. 

Et slikt volum krever kontinuerlig vedlikehold. 

Det betyr en gjennomtenkt investering i 

driftsvedlikehold slik at byggenes funksjoner 

opprettholdes optimalt i lengst mulig tid. Vi har 

de senere årene prioritert gatelys i boligfeltene 

rundt om i Alta. Dette viderefører vi i årets 

budsjett. 

 

Forskjønning og bolyst 
Alta prioriterer opprydding og beplanting av 

flere grønne områder i byen vår. Målsettingen 

er en mer intim og lun by som er innbydende 

for alle som ferdes, beboere så vel som 

besøkende. Vi har oppmuntret gårdeierne til å 

ta ansvar og 

 

Konkurrere om stiligst front og inngangsparti. 

Det ser vi har gitt en klar forbedring. 

Vi håper at det også i framtiden kan vises til en 

ren og pen by. 

 

Cruise og flerbrukskai 
 

Vi har foretatt en gjennomgang av havnestyrets 

planer og ønsker å imøtekomme dem med en 

snarlig løsning. I budsjettet og økonomiplanen 

flytter vi derfor rådmannens bevilging fra 2021 

til 2019. Dette skal gå til prosjektering og andre 

forberedende aktiviteter for bygging av ny 

cruise- og flerbrukskai. 

 

 

Salg av kommunal 

eiendom/boliger 
 

Det har vært et politisk ønske å avhende endel 

kommunal eiendomsmasse. Dette arbeidet må 

intensiveres



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29. september 2018 deltok formannskapet i sporty volleyballkamp mot Dalens trimgjeng i anledning 

Tverrelvdalen IL fotballs feiring av sin nye Sparebank1 Idrettspark. 

 

Miljøregnskap 

Alta kommune må utarbeide metodikk for å 

vurdere miljøkriterier enda bedre ved store 

investeringer. I de investeringsprosjektene 

som nå er satt i gang må man registrere både 

ressursbruk og klimagassutslipp slik at man 

kan framlegge et sluttregnskap på miljøsiden 

slik man gjør det på pengesiden. I framtiden 

må man også kunne presentere et 

miljøbudsjett i forkant av 

investeringsbeslutninger. Man skal jobbe for 

et ideale om trippel bunnlinje der 

konsekvensene for både miljøet, menneskene 

og økonomien er kjent. 

Alta kommune skal årlig presentere et miljø 

og klimaregnskap sammen med økonomisk 

regnskap. Det er også naturlig å anslå 

miljøkonsekvenser når man legger fram 

budsjettet. Det er naturlig at 

økonomiavdelingen gradvis utvider sin 

involvering, siden det er her kommunen har 

sin spisskompetanse på tallfesting. 

Alta kommune skal fortsette sitt arbeid mot 

klimanøytral virksomhet innen 2030. Det bør 

presenteres årlig hvilken kostnad 

klimautslippene har, sett opp 

  

 

i mot kvotekjøp. I tråd med tidligere vedtak skal 

Alta kommune etter hvert kompensere for sine 

utslipp ved å gjennomføre lokale tiltak. 

Bysykler 

Vi ønsker å se på muligheten for å få til en 

ordning med bysykler i sentrum. Vi tenker oss 

en ordning i samarbeid med aktuelle 

interesser/aktører. Vi har allerede en betydelig 

lengde gang- og sykkelveier. 

Alta kommune har mange gang- og sykkelstier. 

Vi fortsetter å legge til rette for fotgjengere og 

syklister. 

Parkering ved kirka 

Det settes av en million kroner i 

investeringsbudsjettet for å legge til rette for 

kundeparkering ved Nordlys-katedralen, samt 

parkering ved Alta Kirke. Det er også en 

utfordring med overflatevann mellom Scandic 

hotell og kirka. Dette søkes løst i denne 

sammenhengen



Økonomisk oversikt drift 2019-2022 

 

Driftsbudsjett 

Endringer ift. Rådmannens forslag 

 

 2019 2020 2021 2022 

Beholde ungdomstrinnene 2 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 

Besparelse kommunikasjonsrådgiver -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Utdanningsstøtte 500 000 500 000 500 000 500 000 

Besparelse fellestjenesten -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Tjenestekjøp næringsutvikling 400 000 400 000 400 000 400 000 

Finnmarksløpet 150 000 150 000 150 000 150 000 

Miljøvaktmester 700 000 700 000 700 000 700 000 

Vaksinering av russ 30 000 30 000 30 000 30 000 

Omstillingstiltak helse  -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Utvidet åpning, ungdommens helsestasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 

Psykisk helse inn i skolen 500 000 500 000 500 000 500 000 

Satsing på E-sport 300 000 300 000 300 000 300 000 

Bydelstiltak/ distriktrstiltak 300 000 300 000 300 000 300 000 

Vedlikehold bygg utover rådmannens forslag 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Besparelse salg av kommunale bygg -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Opprettholde MIA-butikken 600 000    

Redusert lønnsreserve -600 000    

Sum endringer 2 980 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 

     
Netto driftsresultat rådmannens forslag -3 291 000 -8 254 000 -40 609 000 -47 081 000 

Redusert avsetning bufferfond 2 980 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 

Nytt netto driftsresultat -311 000 -5 774 000 -38 129 000 -44 601 000 
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Investeringsbudsjett 

 

 2019 2020 2021 2022 Alle år 

Skisseprosjekt utvidelse Klinikk Alta  1 000 000     1 000 000 

Elektronisk byggesaksbehandling  2 000 000     2 000 000 

Digital velferdsteknologi  1 000 000     1 000 000 

Innfasing robotteknologi  2 000 000     2 000 000 

Trygghetsalarmer  100 000     100 000 

Nettbrett i skolen  500 000     500 000 

Forprosjekt skatepark  1 000 000     1 000 000 

Salg kommunale bygg  -

30 000 000  

   -30 000 000 

Gatelys  500 000   500 000   500 000   500 000  2 000 000 

Opparbeidelse Skoddavarre boligfelt   20 000 000   20 000 000   40 000 000 

Renovere juniorklubben  100 000     100 000 

Cruice og flerbrukskai  3 000 000    -3 000 000   0 

Prosjekt Saga skole  300 000     300 000 

Parkering og adkomst Nordlyskatedralen 

og Alta kirke  1 000 000    
 

1 000 000 

Sum endring investeringer  -

17 500 000  

 20 500 000   17 500 000   500 000   21 000 000  

      
Finannsiering: Endret bruk av lån  

19 980 000  

 -20 400 000   -18 000 000   -400 000   -18 820 000  

Finansiering: Momskompensasjon  -2 480 000   -100 000   500 000   -100 000   -2 180 000  

Finansiering: netto endring  

17 500 000  

 -20 500 000   -17 500 000   -500 000   -21 000 000  
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