
 
 

REFERAT 
MØTE MED BRUKERORGANISASJONER 
KOMMUNEDELPLAN BOLOGPOLITIKK 

15.01.19 KL 15.00 – 17.00 
 
Til stede:  

Alf Bjørn,    Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

Arnfinn Sarilla,   Eldrerådet 
Maureen Bjerkan Olsen, Norges blindeforbund 

Kristian Øvernes,  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

Ellinor Isaksen,  Eldrerådet 

Sunniva B Johansen, NAV 

Kjell Iver Suhr,  Stiftelsen utleieboliger 

Oddvar Konst,   Kommunalleder Avdeling for samfunnsutvikling 

Per Hindenes,   Alta kommune 

 

1. Per Hindenes  
 Ønsket velkommen 

 Informerte om hvem som var invitert til møtet  

 Om prosessen og bakgrunn 

o Samarbeid med Husbanken gjennom 

programavtale 

o Få innspill  

o Skape dialog 

 Redegjorde for møtets bakgrunn der det var ønskelig å få 

brukergruppers innspill tidlig i prosessen 

 
2. Oddvar Konst  

 Takket for oppmøte 

 Informerte om planprosessen 

 Informerte om samarbeidet med Husbanken 

 Informerte om bo-mønster i Alta kommune 

o Mange eneboliger – større andel enn i andre 

kommuner i Finnmark og landet 

o Få utleieboliger 

 Informerte om tidligere planer knyttet til det boligsosiale 
feltet 



 Informerte om offentlig høring i mars og vedtak av ny 

plan juni 19 

 Oppfordret til innspill nå for å gjøre høringsutkastet bedre 

 Oppfordret til innspill i høringsprosessen  

 

3. Åpning for kommentarer og innspill  

 Det ble pekt på viktigheten av å beskrive universell 
utforming som viktig for boliger i Alta. Mange grupper 
mennesker har bruk for boliger med universell utforming. 

Det må bygges flere boliger der dette er et tydelig krav. 

Utbyggere må møte krav om universell utforming av noen 

boenheter i planleggingsfase. 
 Kravet om universell utforming må også gjelde uteareal. 

Mange grupper har behov for at uteareal og fellesareal 

knyttet til boenheter er universelt utformet. 
 Universell utforming gjelder også tilgjengelighet. 
 Universell utforming av uteareal innebærer en vurdering 

av hvilke vekster som plantes. Planting av bjørk på 

sentrum innebærer ulemper for de som har 

bjørkepollenallergi. 
 Kommunedelplanen for bolipolitikk kan signalisere at Alta 

kommune vektlegger universell utforming. Slik kan 

kommunen signalisere viktige verdier til ungdom. En del 
av de som reiser bort for å ta utdanning kan bli motivert 

til å komme «hjem» fordi de møter en kommune som er 

inkluderende og vil tilrettelegge. 
 Noen funksjonshemmede har behov for større boenheter 

for at boligen skal være universelt utformet. Det er viktig 

at boligprosjekter tar sikte på å møte slike behov hos 

funksjonshemmede i boligmarkedet. Kommunen må 

gjennom utbyggingsavtaler og evt andre virkemidler sikre 

at slike boligtyper tilbys. 
 Det er viktig at der er tilgjengelige boligtomter i hele 

kommunen. Her ble det pekt på særlige utfordringer for 

Talvik. 
 I arealplanen må kommunen sikre arealer for offentlige og 

private tjenester. 



 Alta er en vidstrakt kommune. Noen som har bodd sitt liv i 
distriktet kan ønske å flytte til sentrum som seniorer. Det 

er vanskelig fordi boliger i sentrum er dyre å kjøpe. Her 

må det tilrettelegges med utleieboliger slik at en som bor i 

distriktet kan leie en bolig i sentrum. Kommunen kan 

bygge særlige utleieboliger for seniorer og søke 

finansiering gjennom investeringstilskudd for å gjøre leie 

lav. 
 Det må legges vekt på å framskaffe rimelige utleieboliger 

for seniorer.  
 Det er et stort behov for flere leiligheter til leie i Alta. Der 

er mange til kjøp.  
 Kanskje bør kommunen ta sikte på å bygge 40-50 

utleieboliger med kommunal tilvisningsrett. 
 Alle i Alta har ansvar for å sikre boliger til innbyggerne. 

Alle grupper har krav på et sted å bo. 
Dette gjelder også mennesker med 
- Rusutfordringer 
- Fattige 
- Folk med dårlig psykisk helse 

 Eldrerådet leverte slike konkrete forslag til planen:  
1. Generell boligutvikling 

1.2. Strategier og tiltak 
1.2.1. Aktiv eiendomsutvikling og 

målrettet tomtepolitikk 
 Sikre areal for offentlig og 

privat tjenesteyting 

2. Boligsosiale forhold 

2.2. Strategier og tiltak 

2.2.1. Flere skal få mulighet til å eie egen 

bolig  

 Husbankens 

tilskuddsordninger fra 2020 

utmåles etter dagens beløp + 
prisøkning pr år 

 Rimelige boenheter for leie 

eller eie for seniorer – avtale 

med Husbanken om 



finansiering for å få redusert 

husleie. 

 


