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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.  
• Veibelysning på strekningen Eiby – Skillemo må på plass og administrasjonen må 

følge dette opp i forbindelse med arbeidet med ny veitrasè gjennom Eiby.  
• 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. 
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Rekruttering fagpersonell 
• Som vekstkommune er det viktig å ha en attraktiv personal- og lønnspolitikk der 

fokuset er å beholde sine ansatte, samtidig som det er viktig å ha en god 
rekrutteringsstrategi når behovet for å ansette nytt personell er tilstede.  

• 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 
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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 

• Alta kommunes viktigste rolle i all næringspolitikk er å legge til rette for næringslivet.  
• 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.  
• Alta kommune igangsetter en nydyrkningsplan i den hensikt om å få bedre og mer 

effektive dyrkningsareal.  
• Det settes av kr. 150.000 årlig i økonomiplanperioden til utadrettet regionsarbeid.  
• Anløp Hakkstabben prioriteres. Det settes av kr. 100.000 til formålet.  

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.  



5 
 

• 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 styrker aktivitetstilbudet til demenspasienter. Aktivitetene må gjerne være en 

videreutvikling av sang og musikk på sykehjemmene.  
• 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.  
• Musikkbasert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens skal 

prioriteres. Prosjektpenger fra Helsedirektoratet benyttes.  
 

 
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.  
• Vi vil holde vakanse på en stilling i barnehagen ved Talvik oppvekstsenter. Dersom 

det er økning i barnehagebarn og behov for aktivering av stillingen vil denne lyses ut i 
samråd med leder av HOUK.  
Tilflytting til distriktene er viktig og da må det kunne legges til rette for bl.a. 
barnehageplasser.  
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• Vi vil øke tilgjengeligheten til ungdommer på arenaer som Ungdommens helsestasjon 
samt Huset. En styrking av dette tjenestetilbudet til ungdommen forutsetter 
korrigering av arbeidstider hos virksomhetene.  
 

Kultur og fritid  

• I løpet av økonomiplanperioden skal det utredes et kulturhus. 
• Vi ønsker fortsatt godt samarbeid med Finnmarksløpet og  jobben med å få det inn 

på Statsbudsjettet fortsetter.   
• 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 kommunen i samarbeid med bygdelag eller 
organisasjoner legge til rette for aktivitetspark.  

 
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 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.  

• Posisjonspartiene vil innføre panteringer på offentlige søppelbokser i løpet av 
perioden.  
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