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PS 43/19 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Formannskapets behandling av sak 43/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Til innkallingen: Ingen merknader 

Til sakslisten: Ingen merknader 

  

  

  

 

Vedtak 

Ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 

  

  

  

  

  

  

  

PS 44/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Formannskapets behandling av sak 44/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Forslag fra Venstre: 
  
Budsjettforslag 2020 Alta Venstre  
  
  
Tiltak: 
  
1.Omstillingsprosjektet 
Alta kommune er helt avhengig av å lykkes med omstillingsprosjektet for å få tilfredsstillende 
kommuneøkonomi fremover. Det er derfor bekymringsfullt at det allerede er store avvik på enkelte 
poster, senest på barnevern, hvor en melder om et overforbruk på 8,72 millioner kroner. Rådmannen 
må derfor allerede i første kommunestyremøte i 2020 komme med en statusrapport til kommunestyret 
om effekten så langt til de planlagte omstillingstiltakene. 
  
2. Eiendomskatt 



Alta kommune er avhengig av befolkningsvekst for å kunne få økonomi til å drive frem ønsket utvikling 
av Altasamfunnet. Da kan vi ikke øke eiendomsskatten, og gjøre det mindre attraktivt å bosette seg i 
Alta. Alta kommunen øker ikke skattesatsene på eiendomsskatt på bolig og fritid fra 2 promille til 2,5 
promille.  
Reduserte inntekter utgjør 8 millioner kroner i 2020. 
  
3. Kåfjord sykehjem 
Alta kommune ønsker ikke under noen omstendighet å ta i bruk dobbeltrom i den videre omstillingen av 
sykehjemmene. Det er derfor ikke aktuelt å forsere avvikling av Kåfjord sykehjem ved bruk av 
dobbeltrom.  
Økte utgifter i 2020 er 7 millioner kroner. 
  
4. Møteplassen Betania 
Alta kommune må opprettholde tilbudet til brukerne av møteplassen. Dette er ikke en gruppe som vil 
kunne gjøre seg nytte av hjerterom.  
Økt kostnad i 2020 på 1 million kroner.  
  
5. Ungdomskoletrinn 1-10 skolene 
Alta kommune ønsker å opprettholde ungdomsskoletrinnene i Rafsbotn, Tverrelvdalen og Talvik. Det er 
derfor heller ikke aktuelt å gjøre om Rafsbotn skole til et oppvekstsenter.  
Økt kostnad i 2020 på 2,2 millioner kroner. 
  
6. Saga skole 
Alta kommune har store kapasitetsproblemer med Saga skole. Skal elevene i nærområdet får mulighet 
til å gå på sin nærskole så må Saga skole bygges ut. Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig 
komme til kommunestyret med en sak om utbygging av Saga skole, slik at en kan komme i gang med 
den nødvendige utbyggingen. 
Det settes av 1 million kroner til planlegging av Saga skole. 
  
  
Inndekning tiltak: 
  
1. Barnehageplasser 
Alta kommune har hatt en betydelig nedgang i antall barn i aldersgruppen 1-5 år. Fra 2018 til 2019 gikk 
antall barn ned fra 1311 til 1241 (70 barn). Ca 50 barn i aldersgruppen 1-2 år, og ca 20 barn i 
aldersgruppen 3-5 år. Det er ingenting i fødselstallene for 2019 som tilsier at det vil bli en økning i 
fødselstallene, tvert imot kan det bli en ytterligere nedgang. Dette innebærer at Alta kommune må 
redusere antall barnehageplasser tilsvarende et beløp på ca 13,4 millioner kroner. Kommunestyret ber 
rådmannen komme med en helhetlig sak til kommunestyret i første møte i 2020 der en justerer ned 
antall barnehageplasser i kommunen. Det er ikke aktuelt å redusere antall barnehageplasser i områder 
med få plasser og gode søknadstall. Rådmannen har kun foreslått kutt tilvarende 5,9 millioner kroner.  
Redusert kostnad i 2020 er på 7,5 millioner kroner. 
  
2. Kretsgrenser  
Alta kommune må justere kretsgrensene årlig slik at en får ned antall klasser i sentrale Alta. Dette må 
gjøres for å spare inn penger uten at dette går ut over elevenes læringsmiljø. Vi må gradvis øke antall 
elever i klassene ved å fordele elevene annerledes på nærskolene. Potensialet er å redusere antall 
klasser med 7-10 over en syvårsperiode. Dette gjennomføres for 1. klasse fra høsten 2020.  Innsparingen 
er satt til 0,65 millioner kroner i 2020. 
  



3. Avtale Finnmarkssykehuset 
Alta kommune sier opp avtalen med Finnmarkssykehuset om de seks plassene ved klinikk Alta, og flytter 
disse inn i det nye omsorgssenteret. Siden en ønsker å opprettholde aktivitet ved Furuly sykehjem så vil 
det være god kapasitet til et slikt tiltak.  
Redusert utgift for Alta kommune i 2020 er 3,1 millioner kroner. 
  
4. Skatt og havbruksfond  
For Alta kommune vil 2020 være et kriseår økonomisk. Omstilling og endring koster og det vil være 
krevende å gå i økonomisk balanse. For å balansere budsjettet økes forventede skatteinntekter og 
forventede inntekter fra havbruksfondet med 7,95 millioner kroner.    
  
Votering: Forslaget falt med 1 mot 10 stemmer. 
  
Forslag fra FRP 

BUDSJETT 2020 

Alta FrP legger med dette fram vårt alternative budsjett for 2020. Forslaget viser de endringer 
Fremskrittspartiet foreslår i forhold til rådmannens forslag.  
  
Generelt om Alta Fremskrittsparti`s endringsforslag 
  
Alta FrP kan ikke være med på den foreslåtte økningen i eiendomsskatt for våre innbyggere. Vi 
legger derfor fram et budsjettforslag for 2020 med en reduksjon i eiendomsskatten. Vi foreslår 
å reversere økningen fra 2 til 2,5 promille på boliger/fritidseiendommer, og vi foreslår å fjerne 
eiendomsskatten på boliger i distriktene, dvs. gamle Talvik kommune 
Alta Kommune har store økonomiske utfordringer. Vi har gjennom mange år levert kritisk lave 
netto driftsresultat. Vi har dyrere drift enn sammenlignbare kommuner. Og vi har et økende 
gjeldsnivå. Vi har et sterkt behov for å bedre den økonomiske handlingsfriheten, vi må gjøre 
grep som sikrer kommunen en god økonomi på lengre sikt. 
Vi løser ikke disse utfordringene ved å øke politikerlønna. Vi foreslår derfor å spare inn 1,3 
millioner av den foreslåtte økningen i lønn og godtgjøring til politikerne ved å redusere på 
frikjøp til politiske verv 
Altaskolen står foran store utfordringer med nedslitte skolebygg, og dårlige resultater. Det 
trengs en satsing på skolen, ikke bare på skolebygg. Vi registrerer at storskolen i Bossekop er 
stanset, men vi mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av skolestrukturen basert på 
fremtidige elevtall.  
Alta FrP viser til det pågående omstillingsprosjektet i kommunen. Vi har forventninger om at 
dette arbeidet vil gi den nødvendige effekt i 2020. Fra Fremskrittspartiets side er det viktig at 
resultatforbedringen kommer gjennom lavere sykefravær, bedre strukturer og mer effektiv 
drift. Vi er meget tilfreds med at det langvarige og gode arbeidet med å redusere sykefraværet 
nå gir resultater. 
En stor andel av kommunens budsjett er lønnskostnader. Enhver nytilsetting bør derfor skje kun 
etter nøye vurdering. For å nå målet om sunn økonomisk drift må det til enhver tid være et 
sterkt fokus på lønnskostnader og antall ansatte i hver avdeling i kommunen. En omstilling må 
foregå kontinuerlig, unødvendige kostnader må kuttes og kravet til et effektiv drift må 
innskjerpes.    
  



Viktige grep i 2020 
 Reversere økning av eiendomsskatt på boliger 
 Fjerne eiendomsskatten på boliger i distriktene      
 Ingen investering i idrettshall 
 Ingen investering i skolebygg før en helhetlig utredning er foretatt 
 Omstillingsprosjektet    
 Ny cruise og flerbrukskai 
 Salg av kommunale bygg 
 Næringsutvikling 

  
1. Redusert eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer 
  FrP vil ikke øke skattebyrden for folk flest. Vi foreslår å reversere forslaget om en økning av 
satsen fra 2 til 2,5 promille. Det gir 8,0 millioner i lavere eiendomsskatteinntekter for 2020 
  
2. Redusert eiendomsskatt i distriktene 
Alta kommune har store inntekter fra havbruksnæringa. Disse verdien skapes i distriktene. Vi 
bør gi noe tilbake, enten i form av tjenester eller gjennom lavere skatter/avgifter. Vi foreslår å 
fjerne eiendomsskatten på boliger i gamle Talvik kommune. Det er estimert til en besparelse på 
1 million kroner i 2020.    
  
3. Ny idrettshall  
Alta FrP har tidligere vært positive til å investere i en ny hall på østsiden. På grunn av den svært 
krevende økonomiske situasjonen foreslår vi å utsette denne investeringen. Vi mener det vil 
være feil å vedta plassering av hallen på det nåværende tidspunkt, uten en helhetlig utredning 
av skole/hall.  
  
4. Altaskolen 
Vi foreslår å utsette vedlikehold/oppussing av gamle skoler til vi har en helhetlig utredning av 
strukturen. Det er helt klart behov for å renovere/bygge nye bygg, men det bør gjøres først når 
det er vedtatt en langsiktig plan som omfatter hele sektoren. En plan for Altaskolen må 
vektlegge godt pedagogisk læringsmiljø, bedre resultater og nærhet til skole. Å bevare 
nærskolene i Kviby og Talvik er viktig for disse bygdene. 
  
5.Havbruksfondet 
Rådmannen har ikke budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet. Ifølge anslag over 
produksjonsøkningen innen vårt produksjonsområde ligger det an til at Alta kommune vil kunne 
få ca. 10 millioner fra havbruksfondet i 2020. Vi mener det er riktig å legge denne inntekten inn 
i budsjettet for 2020.  
  
6.Nedlegging av Kåfjord sykehjem  
Det er foreslått å legge ned Kåfjord sykehjem snarest og senest innen 1. mai 2020. Vi mener det 
vil være uheldig å legge ned Kåfjord før omsorgssenteret åpner 1. november. Det gir de berørte 
eldre en ekstraflytting, og kanskje dobbeltrom. For å unngå dette utsetter vi nedleggingen av 
Kåfjord sykehjem til omsorgssenteret står ferdig og pasientene er flyttet inn der. Tiltaket gir en 
merkostnad på kr. 3.5 millioner i 2020. 
  



7.Omstilling «prosjekt livskraftig drift i Alta kommune». 
Alta FrP har vært en pådriver for å få resultater av det pågående omstillingsprosjektet. Vi hadde 
en forventning om en merkbar effekt allerede i 2019, med en økende effekt fra 2020. 
Omstillingsprosjektet må videreføres.  
For å få til en bærekraftig drift i Alta kommune fremover er vi nødt til å lykkes med dette 
prosjektet. Målet er å skape et økonomisk handlingsrom som gir gode tjenester i fremtiden, og 
da må ressursene brukes rett. 
Alta Kommune har fortsatt et betydelig effektiviseringspotensial, som er godt dokumentert i 
analyser fra Agenda Kaupang. Det samme bildet ser vi forhold til Kostra-tall og 
kommunebarometeret. Vi driver dyrere enn sammenlignbare kommuner. Det er ingen tvil om 
at det høye sykefraværet i kommunen har vært en vesentlig grunn til de økonomiske 
utfordringene vi har hatt. Derfor er det spesielt gledelig at arbeidet med å redusere 
sykefraværet har gitt resultater. 
  
8.Salg av kommunale eiendommer 
Alta Kommune har en rekke bygg og eiendommer som ikke er i drift i kommunal regi og som 
bør selges. Dette er igangsatt og må intensiveres. 
Det finnes bygg som av distriktspolitiske hensyn fortsatt bør være kommunal eiendom. 
Velferden i Langfjordbotn er et slikt eksempel, årlig kostnad på kr. 50.000 som legges inn i 
driftsbudsjettet. 
Salgssum for avhendede bygg nyttes til nedbetaling av gjeld. Salg av unødvendige bygg vil ikke 
bare bety lavere gjeld, men også reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.  
  
9.Investering i ny cruise- flerbrukskai 
Alta kommune er i en situasjon der næringslivet har stort behov for nye prosjekter, spesielt 
innen samferdsel og infrastruktur. I investeringsbudsjettet foreslår vi å realisere prosjekt ny 
cruise- og flerbrukskai. Dette tiltaket vil generere store ringvirkninger for næringslivet og 
sjørettet virksomhet, og er viktig for å kunne videreutvikle reiselivet.   
  
10. Parkeringsavgift  
Vi foreslår å holde parkeringsavgiften på kr. 20 pr. time som i dag. Det gir et inntektstap på 1 
million kroner årlig som var foreslått til drift og unntatt parkeringsfondet. En økning som 
foreslått bryter med retningslinjene for bruk av parkeringsfondet.   
  
11. Redusere reiser og kjøp av varer og tjenester 
 Vi foreslår en reduksjon på reiser og kjøp av varer og tjenester på 0,75 millioner. 
  
12. Næringstiltak  
Alta FrP foreslår å bevilge økt tilskudd til næringslivstiltak. Nydyrkingstilskudd, næringsfond, 
driftsvei for skifernæringa, asfaltering Mathisdalen. Totalt 1,5 millioner 
  
VERBALFORSLAG 
1. Alta kommune må ta på alvor tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse i vår 
kommune, slik at dem kan leve sine liv på en best mulig og verdig måte. 
For at kommunestyret skal få en oversikt over disse utfordringer og muligheter til å gjøre 
nødvendige vedtak så settes det ned en komite med en representant fra rådet for likestilling av 



funksjonshemmede, eldrerådet, de tre hovedutvalgene og Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon i Finnmark (FFO). 
Administrasjonen i kommunen stiller med sekretær under møtene. 
Mandatet til komiteen er å komme med følgende til kommunestyret: 
1.Forslag på tilrettelegging uten økonomisk betydning. 
2. Forslag på tilrettelegging som medfører økonomiske konsekvenser. 
3.Forslag på eventuelle organisatoriske og/eller strukturelle endringer som vil gjøre det enklere 
i systemet.  
Kostnader til møtevirksomhet dekkes fra formannskapets/kommunestyrets reserve.  
Kommunestyret får forslagene til behandling i juni møtet 2020, når også budsjettregulering 
behandles.  
Kostnader Sum Inntekter/omprioritering Sum 
Reversere økning eiendomsskatt  8 000 000 Havbruksfondet   10 000 000 
Fjerne eiendomsskatt boliger i distriktene   1 000 000 IKT-utstyr skoler             500 000 
Videreføre Kåfjord sykehjem til 1.11.           3 500 000 Reduksjon miljøarbeider skole                 500 000 
Reversere økning i parkeringsavgift 1 000 000 Reduserte kostnader til reiser, varer og tjenester 750 000 
                     
Fortsatt drift av Velferden i Langfjordbotn 50 000 Besparelse politisk virksomhet            1 300 000 
Næringsfond/nydyrkingstilskudd         750 000 Innsparing NAV/sosial     1 350 000 
Aktivitetsplan eldre 100 000 Kultursektoren 750 000 
Driftsvei skifernæringen               350 000        
Asfaltering Mathisdalen                         400 000           
Totalt                                   15150000 Totalt                                                                                        15 150 000 
 
Budsjettforslaget til Alta Fremskrittsparti legger opp til samme netto driftsresultat som 
Rådmannens forslag. 
  
Votering: Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer. 
  
Forslag fra Høyre: 

Vi tror på Alta!   
Alta Høyre vil skape ett levende lokalsamfunn og videreutvikle Alta som en attraktiv 
kommune å bo og etablere seg i. En Høyre kommune som er stolt over det vi får til innen 
vekst, trivsel og utvikling. 
Vi har et allsidig næringsliv, forskning, utdanning og kultur som må gis mulighet ytterligere 
vekst og utvikling 
Alta Høyre vil bidra og legge til rette for å videreutvikle Alta kommune sine 
konkurransefortrinn og bidra til at gode ideer blir til verdiskapning og arbeidsplasser. Alta 
ligger sentralt til i den nye regionen, og der et konkurransefortrinn vi må ta vare på. 
Alta skal være en JA-kommune! 

  

Rådmannen har i sitt budsjett for 2020 med økonomiplanen for 2020-2023 laget et realistisk bilde av 
vår kommunes økonomi og utfordringer. Vi har i utgangspunktet gode nok inntekter, men står foran 



større endringer i hvordan vi drifter vår kommune. Vår største utfordring er manglende prioritering og 
villighet til å ta en større og helt nødvendig strukturendring innen skole, kultur og oppvekstsektoren. 

Denne strukturendringen har dessverre blitt politisk forskjøvet på i lang tid allerede, noe som har 
minsket handlingsrommet vi nå har foran oss i budsjettet dramatisk. 

Videre ser vi at området for næringspolitikk de siste årene har blitt kraftig forsømt fra dagens politiske 
styre. Dette ønsker vi å prioritere fremover. Man må som kjent investere noe for å få gevinst. Vi har valgt 
å ha fokus på realistiske vurderinger i vårt budsjett. Vi har valgt å se fremover, og prioritere noen av de 
mest nødvendige områdene som kan gi fortsatt vekst for vår kommune. 

Alta Høyre har gjennomgått det fremlagte budsjettet i mange møter og på flere arenaer. Vi har fått 
innspill og lyttet. Vi har justert og korrigert. Vi må faktisk skryte litt av Rådmannen og hans stab. Det er 
mye god høyrepolitikk i dette forslaget. Og samtidig noe som absolutt ikke er det... 

  

Tiltak 
nr:  

Tekst:  2020  2021  

1  Cruisekai i Bukta prosjekteres, forberedes for bygging  3 000    

2  Utrede flere områder for sjørettet industriareal  250  250  

3  Forprosjekt NYTT kulturhus i Alta  250  250  

4  
NY flerbrukshall utredes ved Alta Idrettspark i samarbeid med aktuelle 
aktører /Alta IF.   

100    

5  Sette av midler til realisering av kommunedelplan for boligpolitikk  1000  1500  

6  Videreføre stilling på avd. For samfunnsavdeling  650  650  

7  Miljøsertifisering av 4 virksomheter årlig  200  200  

8  Nedleggelse Leirbotn Skole  -1 400  -3 000  

9  Utrede helhetlig skolestruktur for hele Alta  500    

10  Effektivisering (modernisering/konkurranseutsetting av) renhold 4 bygg  -1 500  -2 500  

11  Øke budsjett for vedlikehold HNDM (Lys, vei, bygning)  1 000  1 000  

12  Modernisering av parkeringsetaten  -500  -1 000  

13  
Ledig arbeidskapasitet ved Alta Brannstasjon/Bygningsdrift kartlegges og 
videreutvikles   

-2 550  -2 550  

14  Effektivisering/konkurranseutsetting IKT fellestjeneste  -500  -1 000  

15  Effektivisering /nytt anbud av brøytetjenester  -500  -500  

16  Etterjustering havbruksfondet  
-10 
000  

-20 
000  

17  Styrke næringsfondet  500  500  

18  Ikke økning i eiendomsskatt  8 000  8 000  

 
Punktvis forklaring for våre prioriteringer: 

1. Vi ønsker å fremskynde prosjektet med ny cruisehavn i Alta. 
Næringen er i stor vekst, og markedet etterspør dette. Vi forventer 
at man i prosjekteringen bygger dette med tanke på at 
miljøfokuset som er opp på agendaen innen næringen har 
høyeste oppmerksomhet. 



2. Flere sjørettede areal er noe av det Alta vil få nytte av de neste 
årene. Byggetiden på dette er gjerne flere år, så her snakker vi 
om langsiktige prosjekter som bil legge til rette for trygge private 
arbeidsplasser som vi alltid har vært gode på i vår kommune. 

3. Bolyst er an av de tingene som gjør at folk kommer til Alta, blir, 
eller flytter tilbake etter å ha vært ute noen år. Det kulturhuset vi i 
dag har er gammelt og uegnet. Alta Høyre mener dette prosjektet 
er ett av flere som kan gi en «boost» til bolysten hos oss. 

4. Alta mangler i dag spilleflater og basishall for flere idretter. Alta IF 
har i samarbeid med flere andre skissert et prosjekt som kan løse 
denne utfordringen for mange år fremover. Alta Høyre mener vi 
bør støtte utredningen av dette prosjektet slik at vi kan få denne 
bygget, gjerne med ekstern finansiering, i sentral Alta. 

5. Kommunedelplan for boligpolitikk ble vedtatt høsten 2019. Nå 
gjenstår gjennomføringen. Vi har lagt inn startmidler til dette 
prosjektet som vil gi flere et bedre tilbud fremover. 

6. Vi ønsker å videreføre det antallet ansatte vi i dag har på avdeling 
for samfunnsutvikling. Alta er ikke tjent med at vi tar ned «trykket» 
på denne avdelingen. Vi trenger en oppegående avdeling som har 
ressurser til å serve potensielle bedrifter som vil etablere seg her, 
markedsføre oss, og utvikle byen. 

7. Alta Høyre har i mange år hatt fokus på praktisk miljøarbeid i 
tillegg til tilrettelegging. Vi gjentar vårt ønske om at vi skal ha 
fokus på sertifisering og praktisk arbeid med at fire av våre 
enheter skal miljø sertifiseres pr år i planperioden. 

8. Alta Høyre mener at en nedlegging av Leirbotn Skole vil gi et 
bedre kvalitativt og sosialt skolemiljø for de elevene som går der i 
dag. Den ekstra reisetiden vi vil få for de elvene som må bytte 
skolested er i underkant av 15 minutter, noe vi mener er forsvarlig. 

9. Alta Høyre mener det er på tide med en helhetlig utredning for 
skolene i sentral Alta. Vi har i alt for mange år sett oss bakover på 
historiske vedtak. Dette har sendt oss nesten helt til 
bunnplassering på skole resultatene i Norge. Det kan vi ikke være 
bekjent av. Dette kan vi ikke akseptere på vegne av våre barn.  

10. Alta Høyre mener fortsatt at de beste og mest utviklende 
resultatene inne denne sektoren kommer når der er noe grad av 
konkurranse om oppdragene. All erfaring viser at kvalitet og 
effektivitet går opp når konkurranser gjennomføres. Alta Høyre 
ønsker en konkurranse om renholdstjenester på våre fire største 
bygg. 

11. Etterslepet på veivedlikehold er på et altfor høyt nivå i Alta. Alta 
Høyre ønsker et fokus på dette, og legger inn midler slik at 
etterslepet minsker. 

12. Parkeringsetaten har i dag ansvaret for et begrenset antall betal 
parkeringsplasser i sentrumsområdet i tillegg til observasjon i 
andre områder i Alta Kommune. Med dagens teknologi bør det 



være enkelt å effektivisere mye av dette arbeidet. Dette vil gi 
raske og varige besparelser og samtidig gi publikum gode 
opplevelser.  

13. Gjennom omstillingsprosjektet som vi gjennomfører har disse to 
avdelingene ikke levert noe større bidrag. Vi ønsker fokus på 
hvilke oppgaver man i dag kan gjennomføre uten at dette går ut 
over sikkerhet og beredskap på vår nye topp moderne 
brannstasjon. (Eksempelvis dekkskifte/Hotell) Dette vil gi direkte 
og varige besparelser for Alta Kommune uten at beredskap 
svekkes. 
For vedlikeholdsavdelingen bør vi vurdere konkurranseutsetting 
av deler innen dette området. 

14. Effektivisering og konkurranseutsetting av deler av vår IKT 
tjeneste bør og gjennomføres. Dette vil sette fokus på hvordan vi 
gjennomfører dette i dag og hvor mye vi kan spare på 
effektivisering. 

15. Ytterligere konkurranseutsetting av brøyting og veivedlikehold bør 
også gjennomføres i 2020. Alta Kommune har en rekke 
entreprenører som er i landstoppen på effektivitet og kvalitet. 
Disse bør kunne levere en del av disse tjenestene til våre 
innbyggere til lavere kostnad og minst like god kvalitet som vi i 
dag har. 

16. Økning i biomasse vil gi Alta Kommune relativt store inntekter de 
neste to årene. Første andel av disse inntektsføres med 10 
millioner i 2020. Overskuddet av dette avsettes på næringsfondet. 

17. Næringsfondet økes med 500’ i tillegg til stillingen som beholdes 
innen ASU 

18. Alta Høyre kan ikke akseptere en økning i eiendomsskatten. Dette 
er utrolig usosial skatt som rammer minstepensjonister og 
lavtlønnede i mye større grad enn annen skattlegging. 

  
  
Votering: Forslaget falt med 1 mot 10 stemmer. 
  
Forslag fra AP, SP, SV, : 

ALTA VIDERE 

Alle kommunestyremedlemmene med varamedlemmer fra posisjonspartiene samt partilederne 
har vært invitert og involvert i prosessen. Budsjettet har tatt utgangspunkt i rådmannens 
forslag med endringer fra posisjonspartiene og har en langsiktig strategi som vi har kalt «Alta 
videre».  

Budsjett og budsjettprofil 
 
Alta skal være en god plass å bo for alle våre innbyggere uavhengig om du bor i byen, 



nærområdet eller distrikt. Vi vil at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, og det er vår 
jobb å kunne bidra til det.  

Vi er inne i en omstillingsprosess der målet er å yte bedre tjenester for våre innbyggere. 
Gjennom «Alta kommune - endret for livskraftig drift» skal vi være i mål i løpet av 2022.  

Vi vil fortsatt øke satsinga på digitalisering innenfor alle områder. 

Innføring av trafikklyssystem på økonomi som ble iverksatt i forrige periode har vist seg å være 
svært vellykket. De ansatte har gjort en fantastisk jobb for å komme dit vi er i dag.  

Vekst, utvikling og samfunn 
  

 Partiene har som mål å ha tilgjengelige kommunale selvkosttomter til enhver tid 
som et tillegg til det som private utbyggere  gir.  

 Skoddevarre boligfelt ønskes snarlig realisert. Det skal være fortetting i sentral-
Alta og også tilbys kommunale tomter i nær- og distrikts Alta.  

 Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i 
boligmarkedet.  

 Vi viser til boligsosial plan der «Leie for å eie» blant annet er et prioritert tiltak.  
 Boligkontor skal etableres og ha tilvisningsrett. Miljøvaktmester skal knyttes til 

dette og jobbe etter sosialtjenesteloven.  

Rekruttering fagpersonell 
 Som vekstkommune har Alta kommune til enhver tid et stort behov for å 

rekruttere, men også beholde fagkompetanse.  
 Det er fortsatt behov for rekruttering av sykepleiere, helsesøstre, vernepleiere, 

og lærere. Utdanningsstøtte til studenter innenfor disse studieområdene vil 
videreføres i økonomiplanperioden.  

 
Videre satsing mot 100 lærlinger 

 «Lærlinger» er et viktig tema i dagens og fremtidens Alta. Målet er 100 lærlinger 
innen 2021. Lærlinger er en ressurs og skal ikke budsjetteres som en kostnad.  

 En viss andel lærlinger med samiskspråklig bakgrunn og lærlinger med 
funksjonsnedsettelse skal prioriteres. 

Digitalisering 
 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 av våre innbyggere kan bli boende 
hjemme lenger. 

 Alta Kommune har et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere, og 
digitalisering vil spille en betydelig rolle i samtlige av dem.  

 Alle som ønsker trygghetsalarmer har nå mottatt dette. Det har vært omlegging 
fra analoge til digitale alarmer.    



 Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og 
næringslivet, noe som gir gode lokalsamfunn. Vi vil forsere digitaliseringa i 
søknadsprosesser overfor næringslivet.  

 Innenfor opplæring skal alle elever ved alle skoler ha digitalt verktøy innen 
utgangen av 2022.  

 
Fortsatt tett fokus på sykefravær 

 Sykefraværet i Alta kommune har vært prioritert i forrige periode og skal også ha 
sterkt fokus fremover. Det har vært jobbet målrettet og godt for å få ned 
sykefraværet. Målet er et sykefravær under 7% for 2020. 

 Også på sykefravær er det innført trafikklyssystem som har vært svært vellykket. 
Sammen med de ansatte vil vi fortsette dette prosjektet 

  

Sykefravær pr. 3. kvartal for 2017, 2018 og 2019.  

TJENESTEOMRÅDE 

  

3. kv. 2017  3. kv. 2018 3. kv. 2019 

FELLESTJENESTEN 9,2 5,9 5,94 

SAMFUNNSUTVIKLING 6,4 1,2 0,84 

OPPVEKST OG KULTUR 10,3 8,1 5,36 

HELSE OG SOSIAL 12,5 8,8 8,22 

DRIFT OG UTBYGGING 11,4 7,8 6,33 

TOTAL 11,1 8,1 6,40 

  

Næring 

 Det skal føres en aktiv næringspolitikk og legges til rette for at næringslivet har 
gode rammevilkår.  

 Tradisjonelle næringer skal videreutvikles og kommunens anbudskriterier skal 
gjennomgås.  

 Vi vil i løpet av kommende år sette i gang en nydyrkningsplan.  

 
Helse og sosial 

 Jobben for fødeavdeling og akutt tjeneste er vår hovedoppgave. Jobben som 
gjøres opp mot beslutningstakere intensiveres, det tas utgangspunkt i 
skisseprosjektet som allerede er tegnet. 



 Bedre samhandling mellom kommunale og offentlige tjenester i førstelinje skal 
prioriteres. Funksjoner som IP koordinator, miljøvaktmester, 
kommuneoverpsykolog samt sosialarbeidere bør bistå brukere i alle aldre, 
pårørende og de ansatte.  

 Det skal satses mer på lavterskeltilbud, gjerne sammen med frivilligheten. 
Forebyggende arbeid blant ungdom som er risikoutsatt skal styrkes. 

 Miljøvaktmester skal samhandle med alle kommunale og andre naturlige 
samarbeidsparter som kan gjøre bo- og leve forhold bedre for brukerne.  

 Vi har i kommunen kompetanse innen sår- og stomisykepleie, denne vil vi 
utnytte og setter av penger til.  

 Vi skal gi flere mulighet til å gi omsorgshjelp ved at de mottar omsorgsstønad, 
dette må følges opp i omstillingsprosjektet. 

 I økonomiplanen fremskyndes planlegging av Marienlund bosenter til 2021. 
 Vi viderefører møteplassen. 
 Salg av helsetjenester til andre kommuner skal intensiveres 
 Vi skal jobbe videre med 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  
 Vi opprettholder opptrappingsplanen på fysioterapi.  
 Flere må gis mulighet til å utføre omsorgshjelp ved å motta omsorgsstønad. 

Dette følges opp i omstillingsprosjektet.  

  
Skole og oppvekst 

 Alta kommune skal ha fokus på sosiallærerfunksjonene fra barnehage, barneskole, 
ungdomsskole og frem til videregående utdanning.  

 Vi ønsker å starte planlegging av renovering av Bossekop og Komsa skole.  
 Ungdomstrinnene i Altaskolen videreføres.  

 Det igangsettes en utredning om hvordan dagens SFO kan omgjøres til 
aktivitetsskole med innhold innen kultur, musikk, dans, idrett og realfag med 
mer.  

 Det igangsettes et prosjekt med leksefri skole fra skoleår 2020/21 ved 2 skoler, 
med evaluering etter 2 år.   

 Vi ønsker å se på kretsgrenser og eventuell justering med flytende grenser som 
kan endres år for år.  

 Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike 
barnehagetilbud innen 2021.  

 Alta kommune søker på og forvalter fattigdomsmidler som departementet 
utlyser. Disse midlene fordeles etter fastsatte kriterier 

 Vi fortsetter gratis vaksinering av russ i videregående opplæring inntil fylket tar 
ansvar for sine elever.  

  

Kultur og fritid  



 I løpet av økonomiplanperioden skal det utredes et kulturhus. 
 Vi ønsker fortsatt godt samarbeid med Finnmarksløpet og vil fremdeles jobbe 

med å få løpet inn i Statsbudsjettet.  
 Vi ønsker å gjennomføre kommunestyrets vedtak vedrørende bygging av hall på 

Elvebakken.  
 Vi skal satse på E-sport. Tilrettelegging på Huset er igangsatt og følges opp.  
 Partiene vil legge til rette for bolyst både sentralt og i distriktene. For de 

etablerte boligområder i Alta skal partiene bevare alle dagens friområder og 
legge til rette for nærlekeplasser og trimaktiviteter.  

 I nærområder og distrikt vil partiene i samarbeid med bygdelag eller 
organisasjoner legge til rette for aktivitetspark.  

 Det settes av 500.000,- til veibelysning på strekningen Eiby – Skillemo. Alta 
kommune følger opp dialogen med Statens Veivesen som er veieier for refusjon 
– finansiering.  

 Strekningen over Gargiabrua og til Tangen gård har hatt en betydelig 
trafikkøkning av de som nå har etablert sin næringsvirksomhet i området. Det 
skal søkes samarbeid med Vefas, Masternes og Alta skiferlag om en trafikksikring 
i form av veilys frem til Trasti og Trine. 

  
Miljø 

 Alta kommunes Klima og miljøplan skal legges til grunn for klimaarbeidet i 
kommunen.  

 Alta kommune er som et resultat med i en nasjonal prosjektgruppe for å etablere 
klimabudsjett og lage en veileder for klimabudsjett og styring. 

 Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy i klimapolitikken i Alta kommune. 
Budsjettet viser nødvendig utslippsreduksjon innenfor ulike sektorer for å nå 
kommunens klimamål.  

 Klimamøte med ungdom gjennomføres når det nye elevrådet er valgt og senest 
innen 01.04.20.  Ansvaret for gjennomføringen legges på miljøavdelingen.  

 Vi ønsker å se på muligheten for å få til en ordning med by-sykler 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.  

  

  FORSLAG IFM DRIFTSBUDSJETT             

    2020 2021 2022     2023 

Område Art beløp           

FT Opptrapping med 2 stillinger innkjøp 600000 1600000 1600000     1600000 

Felles Forventet besparelse innkjøp/konsulent -4000000 -8000000 -12000000     -12000000 

TT Økt parkeringsavgift 25 kr/t -2500000           



TT Innføre Betalparkering rådhuset -100000 -100000 -100000     -100000 

FT Innsparing lønn -500000           

HS Økt tilskudd Hjerterom 100000 100000 100000     100000 

Felles Reduksjon  reserve  -1500000 -1500000 -1500000     -2000000 

Felles Ikke økning i Eiendomsskatt 8000000 8000000 8000000     8000000 

HOK Ikke legge ned ungdomstrinn 2200000 5000000 5000000     5000000 

HOK Videreføre Hall Elvebakken     7000000     7000000 

HOK Oppvekstsenter Rafsbotn/Tverrelvdalen 
videreføres 

  600000 1200000     1200000 

HUHS Driftsoptimalisering kjøp av 
tjenester(Agenda Kaupang) 

-3000000 -3000000 -3000000     -3000000 

HUHS Møteplassen(intensjonsavtale) 1000000 1000000 1000000     1000000 

HUHS Besparinger drift etter opprettelse 
boligkontor 

-1000000 -1000000 -1000000     -1000000 

HUHS Nye kommuner Krisesenteret/Smiso -1200000 -1200000 -1200000     -1200000 

HUHS Sår og stomi sykepleier  200000 200000 200000     200000 

Felles Havbruksfondet -5000000 -5000000 -5000000     -5000000 

HUHS Videre fremdrift fødeavdeling 500000           

HOK Innhold i skolen 1000000 1000000 1000000     1000000 

HOK Renteutgifter Bossekop/Komsa     3500000     7000000 

HOK/HUHS Reduserte kostn. Reiser, varer og tjenester -1500000 -1500000 -1500000     -1500000 

HUHS Vaksinering russ 50000 50000 50000     50000 

HUHS Opptrapping fysioterapi 400000 400000 400000     400000 

  Endringer i forhold til rådmannens budsjett -6250000 -3350000 3750000     6750000 

  Rådmannens budsjetterte driftsresultat 5037000 -20828000 -25929000     -37055000 

  Vårt Driftsresultat -1213000 -24178000 -22179000     -30305000 

                

                

                

                

                

                

  FORSLAG IFM INVESTERINGSBUDSJETT             

    2020 2021 2022     2023 



Område Art beløp           

Hok Hall Elvebakken 12500000 25000000 20000000       

Hok Planlegging/Prosjektering Bossekop og 
Komsa skoler 

1000000 50000000 50000000     50000000 

HUHS Prosjektering Marienlund   1000000         

TT Veilys Eiby - Skillemo 1000000           

  Tillegg til rådmannens investeringsbdsjett 14500000 76000000 70000000     50000000 

  

  
 
 
Votering: Forslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 
Innstillingen vedtatt. 
  

  
 
Vedtak 

  

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, 
økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 
2020. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.  

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

 Det fremlagte forslag til budsjett for 2020 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med 
samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 446 577 000. 

 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 1,4 mill. kr brukes til finansiering av drift i 2020.  
 Finansieringsbehovet i perioden 2020-2023 beløper seg til totalt 1.128 mill. kr.  Herav utlån 160 

mill. i flg skjema 2 A. 
 Investering er i anleggsmidler (skjema 2A) for 2020 fastsettes til 478 mill. kr. 
 Alta kommunes skattøre for 2020 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 2020: 
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 2,5 ‰. 
 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 0 % 
o Avløp 12 % 
o Slam 2 % 
o Renovasjon 0 % 
o Feiing 3 % 

 Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.   
 Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 3,1 %. 
 Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: 

Små barn 0-2 år:           Kr           202.857  pr. heltidsplass 
Store barn 3-6 år:         Kr             95.851  pr. heltidsplass 

 Prisen på parkering settes til 22 kroner per time inkl. mva. Denne økningen skal gi 1 mill. kr eks. 
mva som ikke avsettes til parkeringsfond. 

 For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,1 % dersom det ikke er fattet 
annet vedtak i løpet av 2.halvår 2019. 

 Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 3,1 %, dersom det ikke er fattet 
annet vedtak i løpet av 2 halvår 2019. 

Budsjettfullmakt 

 Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 
Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som avtales i 2019, innarbeides 
i opprinnelig budsjett 2020. 



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

 Låneopptak 

 Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2020 delegere til rådmannen å foreta 
opptak av startlån på 40 mill.kr.  Det tas ikke opp lån til ordinære investeringer i 2020. 

 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 2020 priser. 
 Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med satsene fra KLP og Statens pensjonskasse.   
 Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring 

av pensjonskostnader. 
 Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser. 
 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. 

  
-AMU ber om at seniorpotten finansieres med 500 000kr og innarbeides i budsjettet for 2020 jf. Vedtak i 
ADM.utvalget 25.3.19 
-AMU ber om at det settes av midler i budsjettet 2020 slik at aktivitetsbanken og «prosjekt fysisk 
aktivitet» kan iverksettes jf vedtak i AMU 24.1.19 
  

ALTA VIDERE 

Alle kommunestyremedlemmene med varamedlemmer fra posisjonspartiene samt partilederne 
har vært invitert og involvert i prosessen. Budsjettet har tatt utgangspunkt i rådmannens 
forslag med endringer fra posisjonspartiene og har en langsiktig strategi som vi har kalt «Alta 
videre».  

Budsjett og budsjettprofil 
 
Alta skal være en god plass å bo for alle våre innbyggere uavhengig om du bor i byen, 
nærområdet eller distrikt. Vi vil at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, og det er vår 
jobb å kunne bidra til det.  

Vi er inne i en omstillingsprosess der målet er å yte bedre tjenester for våre innbyggere. 
Gjennom «Alta kommune - endret for livskraftig drift» skal vi være i mål i løpet av 2022.  

Vi vil fortsatt øke satsinga på digitalisering innenfor alle områder. 

Innføring av trafikklyssystem på økonomi som ble iverksatt i forrige periode har vist seg å være 
svært vellykket. De ansatte har gjort en fantastisk jobb for å komme dit vi er i dag.  



Vekst, utvikling og samfunn 
  

 Partiene har som mål å ha tilgjengelige kommunale selvkosttomter til enhver tid 
som et tillegg til det som private utbyggere  gir.  

 Skoddevarre boligfelt ønskes snarlig realisert. Det skal være fortetting i sentral-
Alta og også tilbys kommunale tomter i nær- og distrikts Alta.  

 Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i 
boligmarkedet.  

 Vi viser til boligsosial plan der «Leie for å eie» blant annet er et prioritert tiltak.  
 Boligkontor skal etableres og ha tilvisningsrett. Miljøvaktmester skal knyttes til 

dette og jobbe etter sosialtjenesteloven.  

Rekruttering fagpersonell 
 Som vekstkommune har Alta kommune til enhver tid et stort behov for å 

rekruttere, men også beholde fagkompetanse.  
 Det er fortsatt behov for rekruttering av sykepleiere, helsesøstre, vernepleiere, 

og lærere. Utdanningsstøtte til studenter innenfor disse studieområdene vil 
videreføres i økonomiplanperioden.  

 
Videre satsing mot 100 lærlinger 

 «Lærlinger» er et viktig tema i dagens og fremtidens Alta. Målet er 100 lærlinger 
innen 2021. Lærlinger er en ressurs og skal ikke budsjetteres som en kostnad.  

 En viss andel lærlinger med samiskspråklig bakgrunn og lærlinger med 
funksjonsnedsettelse skal prioriteres. 

Digitalisering 
 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 av våre innbyggere kan bli boende 
hjemme lenger. 

 Alta Kommune har et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere, og 
digitalisering vil spille en betydelig rolle i samtlige av dem.  

 Alle som ønsker trygghetsalarmer har nå mottatt dette. Det har vært omlegging 
fra analoge til digitale alarmer.    

 Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og 
næringslivet, noe som gir gode lokalsamfunn. Vi vil forsere digitaliseringa i 
søknadsprosesser overfor næringslivet.  

 Innenfor opplæring skal alle elever ved alle skoler ha digitalt verktøy innen 
utgangen av 2022.  

 
Fortsatt tett fokus på sykefravær 

 Sykefraværet i Alta kommune har vært prioritert i forrige periode og skal også ha 
sterkt fokus fremover. Det har vært jobbet målrettet og godt for å få ned 
sykefraværet. Målet er et sykefravær under 7% for 2020. 



 Også på sykefravær er det innført trafikklyssystem som har vært svært vellykket. 
Sammen med de ansatte vil vi fortsette dette prosjektet 

  

Sykefravær pr. 3. kvartal for 2017, 2018 og 2019.  

TJENESTEOMRÅDE 

  

3. kv. 2017  3. kv. 2018 3. kv. 2019 

FELLESTJENESTEN 9,2 5,9 5,94 

SAMFUNNSUTVIKLING 6,4 1,2 0,84 

OPPVEKST OG KULTUR 10,3 8,1 5,36 

HELSE OG SOSIAL 12,5 8,8 8,22 

DRIFT OG UTBYGGING 11,4 7,8 6,33 

TOTAL 11,1 8,1 6,40 

  

Næring 

 Det skal føres en aktiv næringspolitikk og legges til rette for at næringslivet har 
gode rammevilkår.  

 Tradisjonelle næringer skal videreutvikles og kommunens anbudskriterier skal 
gjennomgås.  

 Vi vil i løpet av kommende år sette i gang en nydyrkningsplan.  

 
Helse og sosial 

 Jobben for fødeavdeling og akutt tjeneste er vår hovedoppgave. Jobben som 
gjøres opp mot beslutningstakere intensiveres, det tas utgangspunkt i 
skisseprosjektet som allerede er tegnet. 

 Bedre samhandling mellom kommunale og offentlige tjenester i førstelinje skal 
prioriteres. Funksjoner som IP koordinator, miljøvaktmester, 
kommuneoverpsykolog samt sosialarbeidere bør bistå brukere i alle aldre, 
pårørende og de ansatte.  

 Det skal satses mer på lavterskeltilbud, gjerne sammen med frivilligheten. 
Forebyggende arbeid blant ungdom som er risikoutsatt skal styrkes. 

 Miljøvaktmester skal samhandle med alle kommunale og andre naturlige 
samarbeidsparter som kan gjøre bo- og leve forhold bedre for brukerne.  

 Vi har i kommunen kompetanse innen sår- og stomisykepleie, denne vil vi 
utnytte og setter av penger til.  



 Vi skal gi flere mulighet til å gi omsorgshjelp ved at de mottar omsorgsstønad, 
dette må følges opp i omstillingsprosjektet. 

 I økonomiplanen fremskyndes planlegging av Marienlund bosenter til 2021. 
 Vi viderefører møteplassen. 
 Salg av helsetjenester til andre kommuner skal intensiveres 
 Vi skal jobbe videre med 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  
 Vi opprettholder opptrappingsplanen på fysioterapi.  
 Flere må gis mulighet til å utføre omsorgshjelp ved å motta omsorgsstønad. 

Dette følges opp i omstillingsprosjektet.  

  
Skole og oppvekst 

 Alta kommune skal ha fokus på sosiallærerfunksjonene fra barnehage, barneskole, 
ungdomsskole og frem til videregående utdanning.  

 Vi ønsker å starte planlegging av renovering av Bossekop og Komsa skole.  
 Ungdomstrinnene i Altaskolen videreføres.  

 Det igangsettes en utredning om hvordan dagens SFO kan omgjøres til 
aktivitetsskole med innhold innen kultur, musikk, dans, idrett og realfag med 
mer.  

 Det igangsettes et prosjekt med leksefri skole fra skoleår 2020/21 ved 2 skoler, 
med evaluering etter 2 år.   

 Vi ønsker å se på kretsgrenser og eventuell justering med flytende grenser som 
kan endres år for år.  

 Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike 
barnehagetilbud innen 2021.  

 Alta kommune søker på og forvalter fattigdomsmidler som departementet 
utlyser. Disse midlene fordeles etter fastsatte kriterier 

 Vi fortsetter gratis vaksinering av russ i videregående opplæring inntil fylket tar 
ansvar for sine elever.  

  

Kultur og fritid  

 I løpet av økonomiplanperioden skal det utredes et kulturhus. 
 Vi ønsker fortsatt godt samarbeid med Finnmarksløpet og vil fremdeles jobbe 

med å få løpet inn i Statsbudsjettet.  
 Vi ønsker å gjennomføre kommunestyrets vedtak vedrørende bygging av hall på 

Elvebakken.  
 Vi skal satse på E-sport. Tilrettelegging på Huset er igangsatt og følges opp.  
 Partiene vil legge til rette for bolyst både sentralt og i distriktene. For de 

etablerte boligområder i Alta skal partiene bevare alle dagens friområder og 
legge til rette for nærlekeplasser og trimaktiviteter.  



 I nærområder og distrikt vil partiene i samarbeid med bygdelag eller 
organisasjoner legge til rette for aktivitetspark.  

 Det settes av 500.000,- til veibelysning på strekningen Eiby – Skillemo. Alta 
kommune følger opp dialogen med Statens Veivesen som er veieier for refusjon 
– finansiering.  

 Strekningen over Gargiabrua og til Tangen gård har hatt en betydelig 
trafikkøkning av de som nå har etablert sin næringsvirksomhet i området. Det 
skal søkes samarbeid med Vefas, Masternes og Alta skiferlag om en trafikksikring 
i form av veilys frem til Trasti og Trine. 

  
Miljø 

 Alta kommunes Klima og miljøplan skal legges til grunn for klimaarbeidet i 
kommunen.  

 Alta kommune er som et resultat med i en nasjonal prosjektgruppe for å etablere 
klimabudsjett og lage en veileder for klimabudsjett og styring. 

 Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy i klimapolitikken i Alta kommune. 
Budsjettet viser nødvendig utslippsreduksjon innenfor ulike sektorer for å nå 
kommunens klimamål.  

 Klimamøte med ungdom gjennomføres når det nye elevrådet er valgt og senest 
innen 01.04.20.  Ansvaret for gjennomføringen legges på miljøavdelingen.  

 Vi ønsker å se på muligheten for å få til en ordning med by-sykler 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.  

  

  FORSLAG IFM DRIFTSBUDSJETT             

    2020 2021 2022     2023 

Område Art beløp           

FT Opptrapping med 2 stillinger innkjøp 600000 1600000 1600000     1600000 

Felles Forventet besparelse innkjøp/konsulent -4000000 -8000000 -12000000     -12000000 

TT Økt parkeringsavgift 25 kr/t -2500000           

TT Innføre Betalparkering rådhuset -100000 -100000 -100000     -100000 

FT Innsparing lønn -500000           

HS Økt tilskudd Hjerterom 100000 100000 100000     100000 

Felles Reduksjon  reserve  -1500000 -1500000 -1500000     -2000000 

Felles Ikke økning i Eiendomsskatt 8000000 8000000 8000000     8000000 

HOK Ikke legge ned ungdomstrinn 2200000 5000000 5000000     5000000 



HOK Videreføre Hall Elvebakken     7000000     7000000 

HOK Oppvekstsenter Rafsbotn/Tverrelvdalen 
videreføres 

  600000 1200000     1200000 

HUHS Driftsoptimalisering kjøp av 
tjenester(Agenda Kaupang) 

-3000000 -3000000 -3000000     -3000000 

HUHS Møteplassen(intensjonsavtale) 1000000 1000000 1000000     1000000 

HUHS Besparinger drift etter opprettelse 
boligkontor 

-1000000 -1000000 -1000000     -1000000 

HUHS Nye kommuner Krisesenteret/Smiso -1200000 -1200000 -1200000     -1200000 

HUHS Sår og stomi sykepleier  200000 200000 200000     200000 

Felles Havbruksfondet -5000000 -5000000 -5000000     -5000000 

HUHS Videre fremdrift fødeavdeling 500000           

HOK Innhold i skolen 1000000 1000000 1000000     1000000 

HOK Renteutgifter Bossekop/Komsa     3500000     7000000 

HOK/HUHS Reduserte kostn. Reiser, varer og tjenester -1500000 -1500000 -1500000     -1500000 

HUHS Vaksinering russ 50000 50000 50000     50000 

HUHS Opptrapping fysioterapi 400000 400000 400000     400000 

  Endringer i forhold til rådmannens budsjett -6250000 -3350000 3750000     6750000 

  Rådmannens budsjetterte driftsresultat 5037000 -20828000 -25929000     -37055000 

  Vårt Driftsresultat -1213000 -24178000 -22179000     -30305000 

                

                

                

                

                

                

  FORSLAG IFM INVESTERINGSBUDSJETT             

    2020 2021 2022     2023 

Område Art beløp           

Hok Hall Elvebakken 12500000 25000000 20000000       

Hok Planlegging/Prosjektering Bossekop og 
Komsa skoler 

1000000 50000000 50000000     50000000 

HUHS Prosjektering Marienlund   1000000         

TT Veilys Eiby - Skillemo 1000000           



  Tillegg til rådmannens investeringsbdsjett 14500000 76000000 70000000     50000000 

  

  

  

  

PS 45/19 Skattlegging av havbruksvirksomhet 

Formannskapets behandling av sak 45/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

  

 

Vedtak 

Alta kommune kan ikke akseptere at kommunenes inntekter fra havbruksnæringen overtas av staten. 

Dersom regjeringens mål om vekst i havbruksnæringen forventes oppnådd, forutsetter det at 
kommunene får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som fremmer lokal verdiskaping og 
bærekraftig vekst. 

Alta kommune støtter derfor uttalelsen fra Nettverk for fjord- og kystkommuner tilknyttet 
havbruksbeskatnignen. 

  

  

  

PS 46/19 Høringsuttalelse - Kraftskatteutvalget, konsesjonsordning og eiendomsskatt 

Formannskapets behandling av sak 46/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

  

  

 

Vedtak 

Vannkraftutbygging i Alta har vært konfliktfylt og skapt dype spor i Altasamfunnet. 

Alta kommune anser Kraftskatteutvalgets innstilling som et alvorlig brudd på den samfunnskontrakt som 
er inngått mellom Altasamfunnet og kraftselskapene.  



Utvalgets forslag innebærer et årlig inntektstap for Alta kommune på ca 20 mill kr. Dette kan ikke 
akseptere. 

Alta kommune slutter seg til LVK`s høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets rapport. 

  

  

PS 47/19 Forlengelse av opsjoner 

Formannskapets behandling av sak 47/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

  

 

Vedtak 

Formannskapet forlenger opsjoner for utvikling av konsentrert boligfelt Gakorimyra Sør og 
Kongsvikfjæra. 
Polarlys Boligbyggerlag gis frist til november 2020 til å fremme komplett planforslag for begge felt til 
politisk førstegangsbehandling. 
Formannskapet ber om at Gakorimyra Sør prioriteres. 

  

PS 48/19 Revidering av reglement for politiske råd og utvalg 2019-2023 

Formannskapets behandling av sak 48/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

  

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak 

Alta kommunestyre vedtar vedlagte reviderte reglement for Alta kommunestyre, Alta formannskap, 
administrasjonsutvalget, hovedutvalgene, dispensasjonsutvalget, klagenemnda eldrerådet, rådet for 
likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune, ungdomsrådet og reglement for folkevalgtes 
innsynsrett. 

  

  

PS 49/19 Vertskommune samarbeid med Kvænangen 

Formannskapets behandling av sak 49/2019 i møte den 28.11.2019: 



Behandling 

 

Forslag fra AP , SV, SP: 
I leveranseavtalen ligger det en setning i 4. avsnitt "Krisesenteret er også en viktig samarbeidspart" 

Denne setningen må  strykes. 

Votering: Innstillingen med endringsforslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 

  

  

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar at det inngås et vertskommunesamarbeid med Kvænangen kommune om 
barnevern slik skissert fra og med 1. januar 2020.  

  

Foreliggende samarbeidsavtale med Kvænangen kommune om felles barnevern og avtale om kjøp av 
akuttberedskap godkjennes. Av samarbeidsavtalen framgår det at Alta Kommune vil være 
vertskommune for Kvænangen. I det inngår at Kvænangen betaler for bemanningsressurs tilsvarende 3 
stillinger som tilsettes i Alta Kommune for å drifte barneverntjenesten i Kvænangen fra 01.01.2020. 

I leveranseavtalen ligger det en setning i 4. avsnitt "Krisesenteret er også en viktig samarbeidspart" 

Denne setningen må  strykes. 

  

  

PS 50/19 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 

Formannskapets behandling av sak 50/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

  

 

Vedtak 

Alta kommune vedtar å bosette 37 flyktninger i 2020, dette i henhold til Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet sin anmodning.  

  

2 av plassene skal brukes til å bosette enslige mindreårige. 

  

  



  

PS 51/19 Lokale forhandlinger 2019 - prosess og resultat 

Formannskapets behandling av sak 51/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

  

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

  

 

Vedtak 

Formannskapet tar rådmannens vurderinger og prioriteringer i lokale forhandlinger 2019 etter  
HTA kapittel 3 og 5 til orientering. 

  

  

PS 52/19 Budsjettregulering 2 2019 

Formannskapets behandling av sak 52/2019 i møte den 28.11.2019: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

  

 

Vedtak 

1.Kommunestyret vedtar endringer i driftsbudsjett 2019 i henhold til vedlagte regneark 

2.Kommunestyret vedtar endringer i investeringsbudsjett 2019 i henhold til vedlagte regneark 

3.De endringer av investeringsbudsjett 2020 som framgår av denne regulering innarbeides i opprinnelig 
investeringsbudsjett 2020 

4.Etter denne regulering fastsettes årets samlede ordinære låneopptak til 352,809 millioner. Etter 
fradrag for a konto låneopptak i august på 200 millioner blir låneopptak desember 2019 på 152,809 
millioner 

  

  

  

PS 53/19 Valg av representant til Finnmark friluftsråd representantskapsmøte 

Formannskapets behandling av sak 53/2019 i møte den 28.11.2019: 



Behandling 

 

Forslag fra AP , SV, SP:  

Fast medlem: Anita Kivijervi 
Vara: Frode Lindal 

Votering: Forslaget vedtatt enstemmig 

 

Vedtak 

Som representant til Finnmark friluftsråd representantskapsmøte velges: 

Fast medlem: Anita Kivijervi 
Vara: Frode Lindal 

  

  

  

  


