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2 Referat og oppsummering – Medvirkningsmøte med ungdomsrådet – 11.12.2013 

Innledning 

Høsten 2013 står i medvirkningens ånd i anledning rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel. Onsdag 11. desember gjennomførte Alta kommune medvirkningsmøte med 

Ungdomsrådet. Rådet er nylig valgt og har ikke hatt anledning til å delta på tidligere 

planverksteder denne høsten. Barn og unge er en prioritert medvirkningsgruppe i 

planprosessen. 

Tid, sted og deltakere 
Eget møte med ungdomsrådet ble avholdt på Alta rådhus 11. desember 2013 kl. 16-18. På 

møtet deltok: 

Fra administrasjonen 3: kommunalleder Oddvar Konst, Andreas Foss Westgaard og Ernst 

Mortensen. Alle lederne for adm. arbeidsgruppene var invitert. 

Fra Ungdomsrådet 10: sekretær Ann Helen Paulsen, medlemmene: Mathilde, Hanna, 

Katharina, Niklas, Camilla, Kristina, Camilla, Sivert, Håvard. Alle ungdomsrådets 22 

medlemmer var invitert. 

Innledninger 
Møtet ble åpnet med en presentasjon av kommunen, kommuneplansystemet og 

kommuneplanens samfunnsdel ved Oddvar. Andreas supplerte noe med satsingsområdene for 

rulleringen, jf. planprogrammet. 

Avslutning 
Alta kommune ved ASU takker for ungdomsrådets medvirkning og innspill til planarbeidet. 

Alle innspill fra møtet vil bearbeides videre i regi av kommunen. Neste milepæl er et 

drøftingsnotat fra alle arbeidsgruppene til rådmannens ledergruppe og videre til planutvalget 

med situasjonsbeskrivelse og forslag til mål og strategier for satsingsområdet kunnskap og 

kompetanse i kommuneplanens samfunnsdel. Notatene vil publiseres på kommunens 

hjemmeside og sendes ungdomsrådet per epost. Dette vil utgjøre hovedinnholdet i 

planforslaget som sendes på høring før sluttbehandling i kommunestyret.  

Kommunens nettside med siste nytt om rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel er: 

https://www.alta.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.74158.no.html  

Innspill 
Det ble notert følgende innspill fra ungdomsrådet etter runde rundt bordet og diskusjoner i 

plenum (tabell neste side):  

https://www.alta.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.74158.no.html
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Det beste ved Alta Hva kan bli bedre? 
• Ting er nært (jobb, fritid, natur, venner) 

• Byen har mye og tilby. 

• Kulturliv, musikk, teater m.m. 

• Fin natur, veldig nært. 

• Begynner å bli bra jobbtilbud slik at høy 

utdanning kan gi jobb her. 

• Alta har et godt «totaltilbud» - litt 

dårligere i nærområde. 

• Godt tilbud til videregående utdanning. 

• Generelt bra tilbud for ungdom, «Huset» 

• Variert kulturtilbud 

• Alt er veldig nært. 

• Godt tilbud innen kultur, særlig 

kulturskolen. 

 

• Kollektiv (går ikke etter kl. 2100) 

• Rutetilbudet og kapasitet må tilpasses 

bedre. Alle busser til/fra bør innom 

Finnmarkshallen. 

• Skolebuss og bybuss må kunne 

koordineres – felles busskort? 

• Betaling, kort, sms-bet. Pris. 

• FUNG-kortet har slått an, men trenger å 

kunne betale med kort. 

• Bybuss og busstilbud til distriktene – 

også søndager. 

• Tilgjengelighet, universell utforming. 

• Gatelys er en sikkerhetsfaktor og må 

funke. Barn føler seg utrygge når det er 

mørkt. 

• Bysykkel- et tilbud som bør være aktuelt 

i sykkelbyen. 

• Sunnere mat i kantina på AUSK og 

Sandfallet. 

• Kino/ offentlige bygg – universell 

utforming og bemanning. 

• Gratis leie av gymsaler for ungdom 

«utradisjonelle» aktiviteter/idrett. 

• Bedre tilbud til ungdom med 

bevegelseshemning. 

• Lang ventetid for plass på kultur-skolen, 

for dyrt og korte timer. 

• Flere leiligheter for førstegangs-

etablerere både for salg og leie. 

• Botilbud, ønske om flere og tettere 

boenheter. Uten at det går på bekostning 

av eksisterende tilbud og boområder. 

• Elev og studenthybler må prioriteres. 

• Kompetanse blant lærere (fagutdanning) 

og økt lærertetthet. 

• Miljø – kollektiv som et miljøbidrag. 

• Bevare byens grønne lunger. 

• Gjøre det attraktivt å bo i sentrum. Flere 

leiligheter sentrumsnært og til 

overkommelig pris. 

 


