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ETTERSYN  
 
 

Kommunestyrets behandling: 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra SV, SP, Kyst, AP, MDG, KRF, V og uavh.rep. Ellinor Nilsen 

v/Tommy Berg: 

Tillegg.  
Leie for å eie  
Kommunestyre ber rådmann utrede en modell for leie for å eie etter kjente modeller som 
Sandnes kommune. Det legges fram sak for kommunestyret i marsmøte 2020.  
 
Kommunestyre har spesielt fokus på disse punkter.  

 • Kommunen velger ut områder de ønsker boliger på, og definerer kriterier for hvordan 

boligene skal se ut. For eksempel størrelse, standard, blokk eller rekkehus. Kommunen eier 

eller kjøper opp tomter.  

• Gjennom en prosjektkonkurranse blir utbyggerfirmaer invitert til å melde sin interesse for å 

bygge ut de tilgjengelige tomtene. 

• Vinneren på pris og best løsning får bygge ut områdene og selge prosjektet i kommunal regi, 

etter nærmere fastlagte regler. 

• Prisen på boligene blir betydelig lavere grunnet rimeligere tomt, samt anbudskonkurransen 

mellom utbyggerne som må kutte marginer for å vinne. 

• Kjøperne må godta visse vilkår, blant annet at de ikke kan eie fra før, ikke kan leie ut boligen 

eller selge den videre i det åpne markedet de første tre årene. 

Forslaget vedtatt med 24 mot 8 stemmer. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455158 

9506 ALTA ALTA Telefaks:  

 

 Forslag fra V v/Trine Noodt: 
For å øke bosetting i distriktene, vil Alta kommune sikre dette ved å ta i bruk 
«Hamarøymodellen» - et samarbeid mellom kommunen, private entreprenører og 
Husbanken. 
 
Forslaget falt med 6 mot 26 stemmer. 
 
Forslag fra V v/Trine Noodt: 
1) Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av et kommunalt 
tomteselskap som skal ha som formål å fremskaffe minst 100 byggeklare boligtomter i året. 

2) Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som sikrer et betydelig antall 
utleieboliger i nærområdene og i distriktene (f.eks etter Hamarøymodellen) slik at familier har 
mulighet til å leie bolig også utenom sentrum i Alta.  

 

Forslaget falt med 4mot 28 stemmer. 

Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11.15 vedtas forslag til Kommunedelplan for 
Boligpolitikk i Alta. 
 
Tiltak i handlingsplan innarbeides i økonomiplan 2020 – 2024. 
 
Leie for å eie  
Kommunestyre ber rådmann utrede en modell for leie for å eie etter kjente modeller som 
Sandnes kommune. Det legges fram sak for kommunestyret i marsmøte 2020.  
 
Kommunestyre har spesielt fokus på disse punkter.  

 • Kommunen velger ut områder de ønsker boliger på, og definerer kriterier for hvordan 

boligene skal se ut. For eksempel størrelse, standard, blokk eller rekkehus. Kommunen eier 

eller kjøper opp tomter.  

• Gjennom en prosjektkonkurranse blir utbyggerfirmaer invitert til å melde sin interesse for å 

bygge ut de tilgjengelige tomtene. 

• Vinneren på pris og best løsning får bygge ut områdene og selge prosjektet i kommunal regi, 

etter nærmere fastlagte regler. 

• Prisen på boligene blir betydelig lavere grunnet rimeligere tomt, samt anbudskonkurransen 

mellom utbyggerne som må kutte marginer for å vinne. 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455158 

9506 ALTA ALTA Telefaks:  

• Kjøperne må godta visse vilkår, blant annet at de ikke kan eie fra før, ikke kan leie ut boligen 

eller selge den videre i det åpne markedet de første tre årene. 
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