
Endringsforslag til budsjett fra Rødt. 
 
Alta kommune har en anstrengt økonomi pr. I dag. Det er foreslått kutt som rammer distriktene og 
det kuttes også i mange tiltak som gjelder barn og unge. 
Vi prioriterer forebyggende tiltak innenfor barnehage, skole og barnevern og ønsker å ta vare på 
tilbud og møteplasser for barn og unge. 
 
Rødt vil øke eiendomsskatten med 1 promille. Dette gir handlingsrom i en økonomisk presset 
situasjon. Mange kommuner vi kan sammenligne oss med har eiendomsskatt på 4 promille. 
 
I en situasjon der vi kutter mange tilbud mener vi at også politikerne kan ta sin del av dugnaden og vi 
foreslår en reduksjon på 10% på politiker godtgjørelser/lønn. 
 
Møteplassen er et viktig sted for personer med utfordringer innen psykiatri og rus. Det er et 
lavterskeltilbud som er viktig for denne gruppa og Alta kommune bør prioritere at dette tilbudet blir 
opprettholdt. 
 
APST, tiltaksteam, ressurspedagoger og barnevern er tiltak som er forebyggende. Endringene i 
barnevernloven betyr jo at vi må øke innsatsen på det forebyggende arbeidet og vi ønsker å beholde 
disse stillingene. 
 
 Vi ønsker levende distrikt derfor må Leirbotn skole må bevares, vi må komme tilbake til innsparing 
på skoler når skolestrukturen i sentral Alta er bestemt. 
I Talvik må basseng og ungdomsklubb også prioriteres. 
 
Tilskudd til idrett og kultur rettet mot barn og unge må bevares. 
 
Tiltak vi vil bevare: 
 

Tiltak 2022 2023 

Møteplassen 2,5mill 2,5 mill 

Leirbotn skole 0,93mill 2,237 mill 

APST i barnehage 0,5 mill 1,2 mill 

Basseng Talvik 0,3 mill 0,3 mill 

E-sport 0,3 mill  0,3 

Stilling huset 0,275mill 0,55 mill 

Stilling servicetorg barn og 
unge 

0,270 mill 0,65 mill 
 

Tilskudd Sarves 0,309 mill 0,309 mill 

Talvik ungdomsklubb 0,05mill 0,05 mill 

Tilskudd barn og unge 
Finnmarkshallen 

0,2 mill 
 

0,2 mill 

Åpen hall 0,05 mill 0,05 mill 

Tiltaksteam 0,6 mill 1,4 mill 

Ressurspedagoger barnehage 1 mill 2,4 mill 

Støtte ungdomsråd 0,2 mill 0,2 mill 

Tilbud bibliotek 0,288 0,575 mill 



Driftsmidler Alta samiske 
språksenter 

0,2 mill 0,2 mill 

Tverrelvdalen skole u.trinn 1,2 mill 2,8 mill 

Stillinger barnevern 4,398  

Stilling PPT 0,3mill 0,7mill 

4 stillinger på ungdomstrinnet 
som erstatning for LOM 

1,16 mill 2,8mill 

Tilskuddtil bygging av private 
idrettsanlegg 

0,711 mill 0,711 mill 
 

 15,741mill  

 
 
 
 
Økte inntekter  

Tiltak 2022 2023 

Eiendomsskatt økes med 1 
promille 

14,5 mill 14,5 

Reduksjon i politiker 
godtgjørelser med 10% 

0,5 mill 0,5 mill 

Legge ned LOM 1,2mill 2,9 mill 

 16,2 mill 17,9 mill 

 
 
Britt Søvik  
Rødt 


