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BUDSJETT OG ØKONOMIPLANEN 2022-2025 
 

Alta FrP legger med dette fram vårt alternative budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 

Forslaget viser de endringer Fremskrittspartiet foreslår i forhold til rådmannens forslag.  

 

Generelt om Alta Fremskrittsparti sitt endringsforslag 
 

Alta Kommune har store økonomiske utfordringer. Kommunen har gjennom mange år levert 

kritisk lave netto driftsresultat. Vi har dyrere drift enn sammenlignbare kommuner. Og vi har 

et gjeldsnivå som ligger over handlingsregelen, selv om den går ned fra 109% i 2021 til 85% i 

2024. Vi har et sterkt behov for å bedre den økonomiske handlingsfriheten, for å unngå 

drastiske kutt i tjenestetilbudet ovenfor innbyggerne. 

 

Fremskrittspartiet ser at det er nødvendig å gjøre grep for å få kontroll på økonomien til 

kommunen, og vil derfor i hovedsak følge Rådmannen sitt forslag til budsjett. I denne 

situasjonen er det viktig å ta ansvar, selv om det ikke bestandig er like populært. Her har de 

styrende parti et særskilt ansvar, men Fremskrittspartiet vil også ta ansvar i opposisjon. 

 

Etter at det ble ny regjering så er det lagt opp til 12,5 millioner mer til Alta kommune i det 

nye statsbudsjettet, forutsatt at det blir vedtatt i Stortinget. Alta Fremskrittsparti ser ikke noen 

grunn til at dette ikke skulle bli vedtatt i Stortinget, og velger derfor å bruke noe av disse 

ekstra midlene for å unngå enkelte kutt i Rådmannen sitt forslag.  

 

Alta FrP sine prioriteringer for 2022-2025 

- Opprettholde bassenget i Talvik  

- Opprettholde Leirbotn skole og barnehage 

- Opprettholde støtten til Møteplassen         

 

 

1. Opprettholde bassenget i Talvik 

Det er svært lite kostnader ved å opprettholde bassenget i Talvik. I besparelsen er det ikke 

tatt med transportkostnader inn til Nordlysbadet, så besparelsen vil være enda mindre. I 

tillegg kommer tidsbruket til elevene, som sannsynligvis vil gå utover annen undervisning. 

Det er også viktig å ha kultur og fritidstilbud i distriktene.  

 

2. Opprettholde Leirbotn skole 

Det vil være svært uheldig å legge ned skolen, både med tanke på muligheten for vekst og 

næringsliv i Kviby. Fremskrittspartiet mener det er viktig å gi skolen forutsigbarhet, slik at 

befolkningen kan etablere seg i distriktet uten å være bekymret for nedleggelse hvert år 

når budsjett skal behandles. 

 

3. Opprettholde Leirbotn barnehage 

Fremskrittspartiet ser det også som viktig at de barna som allerede er i barnehagen skal få 

fortsette der, og vi mener barnehagen kombinert med skole er viktig for utviklingen i 

distriktet og bygda Kviby. 

 

 

 

 



4. Opprettholde støtten til Møteplassen 

Møteplassen er en kafe med et aktivitetstilbud for mennesker som har eller har hatt 

psykiske problemer eller rusproblemer. Fremskrittspartiet mener et slikt lavterskeltilbud er 

viktig i lokalsamfunnet, og vil derfor ikke kutte tilskuddet. 

 

 

Prioriteringer på driftsbudsjettet 2022 

 

Kostnader Sum Inntekter/omprioritering Sum 

  Økte frie midler 

statsbudsjettet 

12 500 000 

Bassenget Talvik 1 000 000 Økte frie midler -1 000 000 

Leirbotn skole  930 000 Økte frie midler -930 000 

Leirbotn barnehage        450 000 Økte frie midler       -450 000 

Møteplassen 

                

2 500 000 Økte frie midler  -2 500 000  

Totalt                                   4 880 000 Totalt                                                                                        7 620 000 

 

Prioriteringer økonomiplanen 

 

Kostnader 2023 2024 2025 

Bassenget Talvik 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Leirbotn skole 2 237 000 2 237 000 2 237 000 

Leirbotn barnehage        1 050 000 1 050 000 1 050 000 

Møteplassen         2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Totalt                                   6 287 000 6 287 000                                                                          6 287 000 

Budsjettforslaget til Alta Fremskrittsparti legger opp til å styrke netto driftsresultat 

med 7 620 000 mer enn Rådmannens forslag til budsjett for 2022, og totalt 26 259 000 i 

økonomiplanen. 


