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Innledning 

Alta kommune er en kommune med befolkningsvekst. Etter 3. kvartal i 

inneværende år er folketallet økt til 21071 innbyggere. Dette er en god 

utvikling for Altas del. Vi har gode fødselstall og det er godt å se at mange 

velger å flytte og bosette seg her. Antall årlige fødsler er økende. I 2019 ble det 

født 220 barn og i 2021 ser det ut til at tallet blir rundt 270.  

Gode politiske veivalg er viktige og en betydningsfull faktor for at Alta 

kommune skal fortsette å vokse og være et godt sted å bo.  

Vi har vært, og er en offensiv og fremoverlent kommune. Satsingene har gitt 

store investeringer og utbygginger. Vi har blant annet lagt til rette for 

næringslivet med et stort industriområde som står ferdig til utbygging på 

Skillemo og ved Altahøyden er det stor aktivitet. Ved Langnes skal 

detaljregulering behandles. Det skal også settes i gang et mulighetsstudie for 

ytterligere sjøbasert næringsareal.   

Vårt mål er at alle skal trives og leve et godt liv i Alta. Vi ønsker et inkluderende 

og raust samfunn for alle. Det setter krav. Krav til å kunne bo, gå i barnehage, 

ha en god skole, ha en anstendig jobb, gode helsetjenester og en god 

pensjonisttilværelse. Man skal kunne leve og bo i vår kommune om man 

trenger bistandsbehov eller annen hjelp. Vi må ha et helsevesen som gir gode 

tjenester ut fra de behovene våre innbyggere måtte ha til enhver tid uansett 

alder og utfordringer. Vi skal ha en god skole hvor innhold og organisering skal 

ha en bred forankring og god involvering av lærere og ledere. Vi skal ha gode 

skolebygg som tillater en god undervisning i forhold til gjeldende planverk.  

Hva er det som gjør at vi ønsker å bo og leve i Alta? For å skape bolyst og trivsel 

behøver vi mer enn «melk og brød». Alta er kjent for å ha en stor andel 

frivillighet innen kultur og idrett. Opplevelser, møteplasser, stedsutvikling er 

stikkord. Kommunen skal være tilrettelegger for det private initiativet og den 

brede frivilligheten som sammen gir det «det gode liv».   

For å få dette til er det en del utfordringer, blant annet innen økonomi. Det 

krever fornuftige avgjørelser og en samlet god politisk styring for årene som 

kommer. 
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Kommuneøkonomi 

Kommuneøkonomien er anstrengt. Pandemien har dessverre ikke sluppet taket 

ennå noe som gjør at vi fortsatt ikke har en normal hverdag. Dette har medført 

store og tunge dreininger på tjenestetilbudet spesielt innen helsepersonell. Det 

har også medført forsinkelser og utsatt effekt av omstilling. En del prosesser 

går tregere, en del er satt på vent og noe må bygges gradvis opp igjen. 

Verdenssamfunnet er preget, noe som gjenspeiler seg på ekstra lang 

leveringstid på mange varer og tjenester. Utfordringene er fortsatt mange.  

Selv om vi har gode inntekter, har vi for høyt forbruk. Vårt handlingsrom er 

anstrengt og vi har måttet ta ned mange tiltak for neste års budsjett.  

Omstilling er en kontinuerlig prosess. Derfor må igangsatte 

omstillingsprosesser fortsatt ha fokus med mål om effektiv drift som forutsatt. 

Nå står omstilling innen oppvekst for tur. Det er nedsatt en tverrpolitisk gruppe 

som skal se på skolestruktur i kommunen med mål om en fremtidsrettet og god 

skole med høy kvalitet innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I løpet av 

økonomiplanperioden vil det bli behov for å sette av investeringsmidler til 

skolebygg, den igangsatte prosessen vil gi svar på investeringsnivået.  

I vårt budsjett er det lagt opp til en moderat økning av havbruksfondet og 

statlige midler i forhold til rådmannens budsjett. En eventuell ytterligere 

styrkning av driftsresultatet vil gå til å øke bufferfondet.  

 

Vår boligpolitikk.  

For å ha en god solidarisk boligpolitikk er det viktig at så mange som mulig skal 
kunne eie sin egen bolig. Vi mener boliger skal brukes til å bo i og ikke 
spekuleres i.  

Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i 

boligmarkedet. Vi skal sikre en trygg boligetablering for grupper med ulike 

behov enten det gjelder unge enslige, nylig tilflyttede, barnefamilier eller eldre.  

Arealplanen som nylig er ferdigstilt gir rom for både kommunale boligfelt, 

fortetning og spredt boligbygging. Planen gir forutsigbarhet for en bedre 

boligsituasjon fremover i hele kommunen.  

For å realisere våre mål gjør vi følgende tiltak nå: 
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 Rådmann delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån på kr. 80 

mill. årlig i økonomiplanperioden. 

 Det skal innen juni 2022 fremmes en sak på fortetning i Gakori, 

Midtbakken og Kaiskuru med kommunale boligtomter. Skogmo fylles opp 

i 2022. 

 Det må startes planlegging av nytt kommunalt boligfelt i Rafsbotn. 

 Deler av inntektene av salget av Kåfjord sykehjem skal brukes til å 

medfinansiere infrastrukturkostnader som vann og avløp for kommunalt 

boligfelt på Kreta sør, Kåfjord.   

 Det skal i denne saken også sees på muligheten for å gjøre arealet som er 

satt av til ny barnehage i Kaiskuru om til kommunale boligtomter. 

 Lille-Komsa er under utbygging. Dette er det først prosjektet der vi som 

kommune har stilt krav om tilrettelegging av «leie for eie» samt 

tilvisningsrett. I prosjektet er 10 leiligheter satt av med tilvisningsrett og 

5 rekkehus er underlagt «leie for eie».  

 

I fremtidige prosjekter kommer det krav med kriterier som ivaretar 

dette. Boligkontoret er etablert og det jobbes godt med å danne 

grunnmuren til den viktige jobben det er for oss at det skal være lettere å 

komme seg inn på boligmarkedet for flere enn det er i dag. Mange faller 

utenfor på grunn av de store kravene til egenkapital ved kjøp av noe 

eget.  

 

 Rådmann bes finne areal som kan erverves fra FeFo som kan omgjøres til 

kommunale boligtomter. 

Alta er og skal være et attraktivt regionsenter i utvikling 

En av Altas styrker er det sterke og varierte private næringslivet i kommunen. 

Vår oppgave som tilrettelegger for næringsliv står sentralt i utviklingen av Alta. 

Dette bidrar til å skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling av Alta. 

 Skillemo industriområde står ferdig med infrastruktur og 44 byggeklare 

tomter. Her vil det bli igangsatt mange nybygg i 2022 og vi har allerede 

satt av planleggingsmidler for neste byggetrinn som vil gi ytterligere 300 

mål med fremtidsrettet industriarealer.  
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 På Altahøyden vil mange nybygg i 2022 i igangsettes. 

 På Alta sentrum ferdigstilles Alta Handelspark og Amfisenteret 

planlegger utvidelse. 

 Fellesbygget er klart til bygging og B8 igangsettes. Også i vestre og østre 

Alta skjer det endringer med næringsarealer og bygg. 

 Lille-Komsa er under utbygging, og Skogmo fylles opp i 2022, for å nevne 

noe. Samtidig vil det komme inn nye spennende og gode planer som vil 

kunne styrke veksten og utviklingen i Alta. 

Vårt næringsliv, Alta rolle som utdanningssenter for både videregående skole 

og universitetet, kommunens mangfold av fritidsaktiviteter er alle viktige 

pilarer som sammen bidrar til vekst og utvikling i Alta.  

Et løftet blikk på veien videre for vekst og utvikling er viktig. For å møte behov 

og muligheter ønsker vi blant annet å gjøre følgende: 

 Ved årsskiftet vil vi få oversikt over hvilke aktører som utløser tildelte 

opsjoner på Skillemo og hvilke som kan bli tilgjengelig for nye aktører. 

Dette vil bidra til å definere når byggetrinn 2 bør være klar. Vi har 

bevilget planleggingsmidler til neste byggetrinn og det må, avhengig av 

utbyggingstakten på første felt, settes av investeringsmidler i 

investeringsbudsjettet til infrastruktur på rundt kr. 50.000.000,-.  

 På Skillemo næringsområde del 2, skal det sees på mulighet for en 

omlastingssentral for gods. I dag utføres dette på Bukta industriområde. 

En lokalisering på Skillemo vil kunne bidra positivt også for 

trafikkavvikling generelt.   

 Langnes industriområde er opparbeidet og opsjon er tildelt. Vi ønsker å 

få belyst hvilke områder som kan egne seg som vårt neste sjørettede 

industriområde og bestiller et mulighetsstudie for nytt sjørettet 

industriområde i Alta. 

Næringslivets koronautfordringer.  

Det har vært krevende tider for mange av kommunens bedrifter. 

Reiselivsnæringen er av bransjene som er hardest rammet. Kommunens 

reiselivsaktører har gjennom pandemien vært dyktige og løsningsorienterte. 

Fra kommunes side har vi forsøkt å bidra med å gi målrettede bidrag gjennom 
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koronapakkene som er kommet fra regjeringen. Gode eksempler på dette er 

«Skap en gjest» prosjektet, der vi kjøpte opplevelser hos Altabedrifter, og barn 

og unge i Alta fikk være gjester. Tilskudd til Ishotellet og Borealis vinterfestival 

er andre eksempler. Det har i all hovedsak vært det norske markedet som har 

vært tilgjengelig for våre reiselivsaktører. Når pandemien slipper taket vil det 

være store muligheter fra andre markeder, både for det generelle 

reiselivsmarkedet og innen cruisemarkedet.  

 Vi vil i løpet av 2022 løfte saken og ta en avgjørelse på om det skal 

bygges ny kai som kan styrke Altas rolle i nordområdene både for 

næringsutvikling og for å ivareta Alta som cruisedestinasjon.  

Produktene som leveres til Altas gjester har høy kvalitet og et godt mangfold. 

Altas historie, fra våre 2 verdensarver, Bergkunsten og Struves meridianbue til 

Altas nyere historie forvaltes av Alta museum, verdensarvsenteret for 

bergkunst. 

Alta museum som attraksjon er viktig for lokalbefolkningen samtidig som det er 

med å styrke Altas rolle som foretrukket reisemål.   

 Alta museum har over tid jobbet med ny basisutstilling og vi ønsker å 

bidra til at den blir realisert med tilskudd på kr. 500.000,-.   

Utdanning  

 

Vakker natur og godt helsetilbud aleine holder ikke for å få ungdommer til å bli 

boende eller til å flytte hit. Vi må kunne tilby livskvalitet og attraktiviteter også 

for de mellom 18 og 35 år.  

Utdanning og kompetansebygging er viktige bærebjelker for Alta-samfunnet. 

Alta har en stor og moderne videregående skole, vi er en universitetsby og vi 

har Alta Folkehøgskole.  

 Det er viktig å jobbe for relevante studietilbud som regionen trenger. 

Skole og oppvekst 

Målet om at alle barn og lærere i Altaskolen skulle ha digitalt utstyr i løpet av 

2021 er gjennomført. Alle elever har fått egen digital enhet og lærerne har fått 
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grunnopplæring i bruk av digitalt utstyr. Likevel er behovet for en økt og 

bredere opplæring av lærere til stede.  

Dette skoleåret ble alle ungdomstrinnene MOT-skoler der mye av 

elevfokuset/opplæringen er knyttet til å gi livsmestring og det å lage robuste 

ungdommer. Det har vært skolering av MOT-coacher og deres ledere på alle 

ungdomstrinn. Dette er en viktig satsing som også skal fortsette videre. 

 Prosjektet med leksefri skole som skulle igangsettes fra skoleår 2021 er 

forsinket. Arbeidet med dette er nå i gang og både Rafsbotn og Bossekop 

har meldt sin interesse til å delta i prosjektet. Vi forventer at leksefri 

skole igangsettes ved en eller to skoler i skoleåret 22/23.  

 Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike 

barnehagetilbud. 

Å jobbe med flyktninger krever kunnskap og kompetanse. Flyktninger kan ha 

utfordringer både i forhold til smitteførende sykdom og psykisk sykdom. 

Det er viktig å ha oversikt og fange opp dette på et tidlig tidspunkt. De siste 

anmodninger fra IMDI hvor vi anmodes om å ta imot rundt 50 flyktninger gjør 

at vi er opptatt av flyktningehelsetjenesten. Det må sees på hvordan vi kan løse 

utfordringene med henblikk på lokasjonen.  

 Opprette faste arenaer for samarbeid med næringslivet 

 Alle kommunens enhet skal tilby praksisplass for flyktninger. 

Arbeidspraksis skal følges tett opp av programrådgiver. 

 Opprette ett innvandrerråd, etter samme modell som idrettsrådet. 

Alta Kommune sliter med å få tak i lærere innenfor samisk språk.  

 Administrasjonen skal gå i dialog med Kautokeino kommune for å se på 

muligheten for fjernundervisning i samisk via Masi skole sitt 

fjernundervisningssystem.  

Kultur og idrett 

Aktiviteter i dretts- og kulturåret 2021 har vært veldig amputert på grunn av 

koronaepidemien. Dette har gitt store konsekvenser og dessverre stort frafall.  
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 Vi ønsker å fortsette Alta kommunes satsing på «utekontakten». Denne 

enheten skal være en oppsøkende ungdomstjeneste som bedriver 

systematisk tilstedeværelse på steder i kommunen der ungdom mellom 

13 og 23 år befinner seg utenom skoletid.  

 Alta bibliotek er i hjertet av Alta sentrum og er et tilbud som over tid har 

vært med på å skape både bolyst og engasjement. Vi vil spesielt trekke 

frem den viktige funksjonen biblioteket har spilt for vårt 

integreringsarbeid, både som et trygt sted å være og som arrangør av 

«språk-kaféer» og lignende. Det er vår intensjon å fortsette å utvikle 

tilbudet på biblioteket. 

 Alta skal være et flott og innholdsrikt sted også gjennom vinteren. Vi 

fortsetter vår satsing på «Vinterbyen Alta» med blant annet skøytebane 

og julegate i sentrum ved juletider, og vi holder oppe Borealis 

vinterfestival til tross for et utfordrende budsjettår. Det er vår visjon å 

være med på å utvikle dette videre sammen med resten av Alta-

samfunnet.  

 Vi ønsker å videreføre 15% regelen for tilskudd til bygging av 

idrettsanlegg. 

 Byløyperennet skal videreføres og nye premier kjøpes inn i 

økonomiplanperioden. 

 Vi ønsker å videreføre «Ti toppers» med premier og legger det inn i 

økonomiplanperioden. 

 Det må sees på mulighet for å brøyte for gående inn til Jordanberget i 

Vassbotndalen slik at veien kan brukes til fysisk aktivitet for alle aldre og 

med eventuelle fysiske begrensninger.  

 Alta rideklubb ønsker å bygge en ridehall i Alta. Vi ber om en sak som 

belyser ulike tiltak Alta kommune kan bidra med for å hjelpe rideklubben 

med deres prosjekt.  

Helse og sosial 

Klinikk Alta har også under pandemien fått vist at de på en meget god måte kan 

tilby mer tjenester om de tilføres mer personell og utstyr. Dermed kan det 

behandles flere nærmere der de bor.  
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 Det må være tilgang på både helsehjelp og intensiv behandling også i 

Alta. Koronapandemien har også vist hvor sårbare dagens løsninger er, 

og det er viktig at forebyggende tiltak som oppbygging i Alta 

gjennomføres for å hindre at samfunnet står uten nødvendige tjenester.  

 Et viktig område innen den videre utviklingen av helsetilbudet i Alta er at 

den indremediske avdelingen i Alta styrkes med stillinger og utstyr og at 

den blir en akutt indremedisinsk avdeling.  

 Flyktningetjenesten bidrar og opprettholder kjøkkendrift og annen drift 

og tjenester på vertshuset eldresenter slik det er i dag 

 Alta kommune bør opprette en miljøvaktmester som skal samhandle 

med alle kommunale og andre naturlige samarbeidsparter som kan gjøre 

bo- og leve forhold bedre for brukerne. Det forventes at stiftelsen også 

bidrar med en miljøvaktmester i løpet av 2022. 

 Alle som trenger trygghetsalarmer skal motta dette. 

 Vi opprettholder aktivitetstilbudet til demenspasienter. Samhandling 

med frivilligheten og egne kommunale aktiviteter er en viktig faktor i 

denne sammenhengen. Eksempler på dette kan være idrettslag, Huset og 

Kulturskolen 

 Vi må fortsette jobben med å etablerer tettere kommunikasjon mellom 

brukere og kommunen. Pårørendeprosjektet har vært og er en god 

bidragsyter i dette arbeidet. 

 Vi setter av penger i budsjettet til å utvide teleslyngeanlegget i 

kommunestyresalen til å dekke hele salen. 

 Tilskudd til eksterne tiltak innenfor rus og psykiatri. 

Pengene skal gå til å styrke rus og psykiatritilbudet i samarbeid med 

ideelle organisasjoner. 

 Livsløpet er for mange allerede satt den dagen barn blir født. Denne 

kommunikasjon mellom etatene må optimaliseres, dette i tråd med 

tidligere budsjetter for å bedre overgangene for brukerne. 

 Vi vil be om en sak om utredning av ulike driftsformer for krisesenteret. 

Her bør drift i egen regi, samarbeid med andre kommuner eller andre 

driftsformer være en del av drøftinga.   
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Miljø 

 Klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøps- og utbyggingsavtaler skal 

fortsatt gjelde.  

 Posisjonspartiene vil fortsette å prioritere natur og friområder. Vi vil 

fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bruk av Altas friområder og rike 

natur.  

 Vi skal fortsette kildesorteringen i kommunen. 

Alta kommunes sykefravær. 

 Trafikklyssystemet på sykefravær er blitt et godt verktøy i 

sykefraværsarbeidet. De ansatte gjør et godt arbeid her med å følge 

dette opp.  

 Målsettinga om et sykefravær på under 7% ser ikke ut til å holde. Noe av 

sykefraværet er koronarelatert, og lav terskel for å være hjemme. Det 

har vært et utfordrende år og mye uforutsigbarhet.   

 Likevel har vi fortsatt mål om et sykefravær på under 7%.  

 

Sykefravær pr. 3. kvartal for 2019, 2020 og 2021.  

TJENESTEOMRÅDE 

  

3. kv. 2019 3. kv. 2020 3. kv. 2021 

FELLESTJENESTEN 5,94 5,38 3,25 

SAMFUNNSUTVIKLING 0,84 2,13 6,83 

OPPVEKST OG KULTUR 5,36 6,64 7,42 

HELSE OG SOSIAL 8,22 8,37 9,19 

DRIFT OG UTBYGGING 6,33 7,12 7,39 

TOTAL 6,40 7,15 7,78 
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Tekniske tjenester  

Det er viktig for posisjonen i Alta Kommune å bekjempe sosial dumping. Derfor 

må kommunen ved kontraktsinngåelser sørge for at alle leverandører innehar 

tariffavtaler med sine ansatte som regulerer arbeidstid samt godtgjøring for 

overtid og ubekvem arbeidstid og at dette blir etterfulgt. 

 Vi ønsker et løft for de kommunale veiene og bestiller en oversikt over 

vedlikeholdsbehovene for de kommunale veiene i sentral Alta. 

Asfaltplanen skal levers innen 01.08-22. 

 Renovering av vann- og kloakknett i Alta skal fortsette. Vi har svinn på 

vannledningene og det jobbes kontinuerlig med å forbedre 

ledningsnettet. Dette er svært viktig arbeid i et miljøperspektiv.    
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FORSLAG IFM DRIFTSBUDSJETT         

  2022 2023 2024 2025 

Art beløp    

Tilskudd Langfjordbotn velferd          50 000           50 000           50 000           50 000  

Redusere med 1 stilling (ikke 2) APST-tilbudet i 
b.hagene        250 000         600 000         600 000         600 000  

Ikke legge ned basseng Talvik     1 000 000        

Videreføre Leirbotn Skole        930 000      2 237 000      2 237 000      2 237 000  

Beholde ungdomstrinn Tverrelvdalen     1 200 000      2 800 000      2 800 000      2 800 000  

Videreføre Leirbotn barnehage        450 000      1 050 000      1 050 000      1 050 000  

Videreføre 15% tilskudd til bygging av priv. 
idrettsanlegg        711 000         711 000         711 000         711 000  

Opprettholde bevilgning til E-sport        300 000         300 000         300 000         300 000  

Videreføring bevilgning til premier byløyperennet          50 000         138 000         138 000         138 000  

Opprettholde utekontakt tilknyttet Huset        275 000         550 000         550 000         550 000  

Videreføre premier 10-toppers          10 000           10 000           10 000           10 000  

Videreføre reisetilskudd idrett          80 000           80 000           80 000           80 000  

Videreføre tilskudd arrangement        250 000         250 000         250 000         250 000  

Videreføre tilskudd grendehus        100 000         100 000         100 000         100 000  

Videreføre tilskudd Talvik ungdomsklubb          50 000           50 000           50 000           50 000  

Viderføre tilskudd til trening barn og unge F.hallen        200 000         200 000         200 000         200 000  

Videreføre tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg        150 000         150 000         150 000         150 000  

Videreføre åpen hall          50 000           50 000           50 000           50 000  

Redusere tiltaksteamet med 1 stilling (ikke 2)        300 000         700 000         700 000         700 000  

Ikke ta ned 1 stilling i PPT        300 000         700 000         700 000         700 000  

Videreføre ressurspedagoger i barnehage     1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000  

Støtte, Ungdomsrådet        100 000         100 000         100 000         100 000  

Årlig tilskudd Alta Språksenter        100 000         100 000         100 000         100 000  

Tilskudd rus/psykiatri tilbud     2 500 000      2 500 000      2 500 000      2 500 000  

Videreføre tilskudd Helsebadet        800 000         800 000         800 000         800 000  

Beholde renhold i kommunal regi     2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000  

Videreføre bygningsvedlikehold     1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000  

Økte rente/avdragskostnader          75 000      3 595 000      3 595 000      3 595 000  

Tilskudd Alta Museum ny basisutstilling        500 000        

Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk.  -10 500 000  -10 500 000  -10 500 000  -10 500 000  

Uendret innslagspunkt tunge brukere -  2 500 000  -  2 500 000  -  2 500 000  -  2 500 000  

Havbruksfondet -  5 000 000  -  5 000 000  -  5 000 000  -  5 000 000  

Endringer i forhold til rådmannens budsjett -  3 219 000      3 821 000      3 821 000      3 821 000  

Rådmannens budsjetterte driftsresultat -20 564 000  -  7 853 000  -33 006 000  -26 600 000  

Vårt Driftsresultat -23 783 000  -  4 032 000  -29 185 000  -22 779 000  
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FORSLAG IFM INVESTERINGSBUDSJETT         

  2022 2023 2024 2025 

Art beløp       

Utvidelse parkering Stilla        400 000         400 000      

Teleslynge Kommunestyresalen          25 000        

Asfaltering kommunale veier     10 000 000      

Renovering Rådhuset     60 000 000      

Skifervei Detsikalia     1 000 000        

Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett     1 425 000    70 400 000                  -                    -    

     

     
 

 


