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Bakgrunn: 
 
Kommunestyret i Alta vedtok i møte 21.04.16 kommunal planstrategi for Alta for 2016-2019. 
Denne strategien forteller hvilke planoppgaver kommunen skal fokusere på i 
kommunestyreperioden.  
 
I planstrategien ble det vedtatt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for 
boligpolitikk høsten 2016. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 skal det utarbeides 
planprogram for alle kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  
 
I møte 07.02.2017 vedtok kommunestyret planprogrammet for utarbeidelsen av en 
boligpolitisk plan for Alta. Dette planprogrammet har dannet rammene for det videre 
arbeidet. 



 
Selve planprosessen har ikke tatt lang tid, men det tok noe tid før prosessen kom ordentlig i 
gang. Dette skyldes at kommunen har hatt flere større planprosesser gående samtidig, og 
administrasjonen har derfor måtte prioritere ressursinnsatsen.  
 
Planprosessen har vært organisert på følgende måte: 

Styringsgruppe;  
Rådmannens ledergruppe. 

Kommunalleder for ASU fungerer som bindeledd mellom Plangruppa 
og Styringsgruppa. 

 
 Arbeidsgruppe: 

Oddvar Konst, Hallgeir Strifeldt (fagleder plan), Veslemøy Grindvik 
(Kommuneplanlegger), Per Hindenes (koordinator boligsosialt arbeid) Ulla Sennesvik 
(Rambøll, innleid konsulent) 

 
I og med at flere planprosesser har gått parallelt, har denne prosessen dratt nytte av arbeidet 
med kommuneplanens arealdel og de arbeidsgrupper som har vært etablert der. I tillegg har 
det vært gjennomført flere arbeidsmøter med kommunens fagavdelinger innen flere 
fagområder som har åpenbare behov, og forslag til løsninger. 

 
Plangruppe: 
Leder: Oddvar Konst 
Rep. fra Rådmannens stab – Per Hindenes, Koordinator boligsosialt arbeid 
Rep. fra ASU– Veslemøy Grindvik, Kommuneplanlegger 
Rep. f ra helse og sosial – Ingunn Torbergsen 
Rep. fra Barn og unge – Bjørg Isaksen/Siss-Mari Solli 
Rep. fra NAV sosial – Trine Arnesen/Sunniva Bogetun Johansen 
Rep. fra Bistand – Siri Isaksen 
Rep. fra Stiftelsen utleieboliger – Kjell Iver Suhr 
Rep. fra Servicesenteret/utlån - Anveig Krogh 
Rep.f ra Husbanken- Torill Pettersen/Johan Vaseli 

 
Plangruppa har ansvar for å utarbeide plan og legge denne fram til politisk behandling. 
Avdeling for Samfunnsutvikling, innehar sekretariatsfunksjon for planarbeidet. I tillegg har 
Rambøll ved Ulla Sennesvik vært innleid av hensyn til kapasitet og fremdrift.  
 
Det har også vært gjennomført et eget innspillsmøte med brukergrupper, der utkast til plan, 
tiltak og behov/ønsker ble drøftet. (Se vedlegg 4) 
 
 
 
 
 
Høring/merknader: 
Saken sendes nå ut til offentlig ettersyn. 
 



Mål og strategier er behandlet av planutvalget 7. november 2018.  
 
Endelig vedtatt plandokument vil gis en annen layout for publisering også på nett.  
 
Økonomiske konsekvenser  
Det meste av tiltak innarbeides i økonomiplanperioden innenfor tjenesteområdenes fastsatte 
rammer. Tiltak som krever finansiering utover dette vil måtte fremmes for kommunestyret 
som egen sak. Ved endret bruk av ressurser (omstilling) skal gevinstrealisering – både tilbud, 
faglig, og økonomisk synliggjøres. 
 
Vurdering  
I 2014 ble Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid vedtatt. Strategien har 
som et viktig grunnprinsipp at alle skal bo godt og trygt. Dette er en forutsetning for å kunne 
ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en viktig 
ramme for et sosialt liv, og den er med på å gi tilknytning til et nærmiljø og et lokalsamfunn. 
Gjennom dette understrekes det at man for å lykkes med det boligsosiale arbeidet, må man 
tenke på boligutviklingen og boligpolitikken som en helhet.  
 
Arbeidet med en boligpolitisk kommunedelplan for Alta kommune er et viktig steg på veien 
mot de målene som er satt i den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid.  
 
Gjennom partnerskapsavtalen med Husbanken startet Alta Kommune og Husbanken 
prosjektet «Boligsosialt arbeid» i 2012/13. Prosjektet involverte hele kommunens 
organisasjon og resultatet skulle endre fokuset på det boligsosiale arbeidet. I de 6 årene som 
har gått har altså både behovsvurderinger og nødvendige tiltak blitt behørig diskutert. 
Berørte tjenesteområder har vært på flere studieturer for å lære om hvordan andre 
kommuner løser sine utfordringer.  
 
Prosessen med en boligpolitisk plan for Alta, kan dermed sies å ha vært både lang, grundig og 
innholdsrik.  
 
Plandokumentet er delt i to, med en beskrivende del som inneholder mål og strategier og en 
handlingsdel til slutt i dokumentet. Handlingsdelen skal følge økonomiplanen og revideres 
årlig, og i tråd med utviklingen. 
 
En sentral forutsetning for planarbeider er SSB`s framskriving av befolkningsmengden. Dette 
danner grunnlaget for dimensjonering av planberedskapen i ulike planverk. Altas vekstrate 
har gjennomsnittlig ligget på nivå med SSB’s mest optimistiske framskrivings-alternativ, men 
vi ser tegn til endring. Framskriving av befolkningen gjøres med basis i evidensbasert data, 
men legger til grunn en viss utvikling av gitte forutsetninger. Dersom sentrale forutsetninger 
som f.eks vekst, fruktbarhet, dødelighet, innvandring og levealder endres, vil dette gi lokale 
utslag på denne type statistikk. Dette bekreftes av at faktiske fødselstall for Alta i 2018 
avviker fra SSB tall, og trenden de senere år avviker fra tidligere vekstrate. Faktiske tall for 
Alta mht til fødsler og utvikling i aldersgrupper, er derfor forskjellig fra SSB sin framskrivning. 
Lavere barnetall vil påvirke befolkningstall og boligbehov på sikt. Det er derfor viktig å jevnlig 
kalibrere faktisk utvikling med framskrevne tall fra SSB. 
 



 
Plandokumentet har fokusert på 3 hovedelementer, der den boligsosiale delen har fått et 
hovedfokus. Dette har sammenheng med at den generelle boligpolitikken er godt ivaretatt, 
med et stort innslag av private aktører som samlet sørger for at produksjonen av boenheter i 
Alta har vært stor over flere år og mye tyder på at dette fortsetter i kommende år.  For Alta 
kommune må det boligsosiale fokuset i større grad løftes opp, fordi behovene er mer 
utfordrende og produksjonen svakere mht boenheter. Dette kapittelet er derfor det mest 
omfattende i plandokumentet, som for øvrig er inndelt slik; 
 

1. Innledende del med generell utvikling, beskrivelse og statistikk. 
 

2. Generell boligpolitikk og boligutvikling. 
Innen dette området er Alta bedre stilt enn de fleste sammenlignbare kommuner. 
Boligproduksjonen er generelt sett stor, med et solid bidrag fra private utbyggere 
både på enebolig, rekkehus og leilighetsiden. 
 
Dette er en produksjon hovedsakelig for salg, til et høyt betalende marked. 
 
For Alta er imidlertid boligmarkedet fortsatt for stereotypt. Andelen eneboliger er høy, 
andelen leiligheter er lav, og andelen utleieboliger er svært lav. For å kunne møte 
behovene fra unge etablerere som kan finansiere opp til 2- 3 millioner, eller 
innbyggere som ønsker å leie, må vi derfor få til en større variasjon i boligmarkedet og 
øke andelene leiligheter og utleieboliger betydelig. 

 
3. Boligsosiale forhold.  

Det er et betydelig etterslep på dette området mht behovene som er gjort kjent. 
Innenfor dette området er også tilbud/støtte på flere felt aktuelt for innbyggere som 
har utfordringer. Dette beskrives utfyllende i plandokumentet. Råd og veiledning, eie 
til leie, oppfølging og tjenester i egen bolig er eksempler på dette.  
 
Andelen av våre innbyggere som har slike behov er økende og gjerne 
underkommunisert, da dette er grupper som ikke står øverst på barrikadene i 
boligpolitiske spørsmål. På samme tid er dette grupper som har behov for samfunnets 
og kommunens støtte til egen bolig, i større grad en de som kan velge bolig i et 
velfungerende marked. Plandokumentet inneholder flere tiltak-, der også oppfølging 
inngår. Dette er forebyggende tiltak i tråd med nasjonale strategier om at alle skal bo 
trygt og godt. 
 
I plandokumentet er noen tiltak gitt en utførlig beskrivelse. Dette vurderes som 
hensiktsmessig i denne del av prosessen som en utdypning, men i sluttdokumentet 
kan det gjøres en redigering slik at plandokumentet fremstår mer overordnet. 
Tiltakene er da beskrevet i handlingsdelen. 
 
 

4. Boligforvaltning og organisering. 
Prosessen har vist at kommunen har kompetanse og ressurser på de fleste områder. 
Samtidig er disse organisert på en slik måte at den samlede innsats fremstår som 



fragmentert. Det viktigste tiltaket er derfor å få samlet denne innsatsen og dermed få 
ut et større potensial for gjennomføring og oppføling av kommunens boligpolitikk.  

 
 
 
 
 
Gjennomført prosess vurderes samlet sett som omfattende og grundig. 
 
Styringsgruppen og plangruppen stiller seg bak innholdet og tiltakene i plandokumentet, og 
innholdet vurderes å være i tråd med vedtatt planprogram. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at saken legges ut på offentlig ettersyn. 

 
 
 
 
 
 
 
Alta, 14.03.18 
 
Bjørn-Atle Hansen 
Rådmann      Oddvar kr. Konst 
       Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


