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Tiltak 
nr: Tekst: 2022 2023 2024 2025 

1 Justering statsbudsjettet          -12 500 000          -12 500 000          -12 500 000          -12 500 000  

2 Befolkningsøkning 
                                 
-            -20 700 000          -29 670 000          -39 330 000  

3 Nye bygg som ilegges eiendomsskatt                  -800 000            -1 600 000            -2 400 000             -3 200 000  

4 Fjerne fritaksregel eiendomsskatt, 3 år                 -500 000            -1 000 000            -1 500 000             -2 000 000  

  Reduserte utgifter/økte inntekter   -13 800 000   -35 800 000   -46 070 000     -57 030 000  

        

5 Tilskudd Møteplassen               2 500 000              2 000 000             2 000 000               2 000 000  

6 Tilskudd Helsebadet                  800 000                 800 000                800 000                   800 000  

7 Bassengtilbud i Talvik                  300 000                 300 000                300 000                   300 000  

8 Grønn Omsorg                  350 000                 350 000                350 000                   350 000  

9 Teamleder 50% ressurspedagoger                  125 000                 300 000                300 000                   300 000  

10 Etablering av Fontenehus                  500 000              1 000 000             1 000 000               1 000 000  

11 Utbygging Saga skole (renter/ avdrag) 
                                 
-                1 560 000             1 548 000               1 536 000  

12 Driftskostnader nye arealer Saga skole 
                                 
-                   650 000                650 000                   650 000  

13 Leirbotn skole                  930 000              2 237 000             2 237 000               2 237 000  

14 Barnehage Leirbotn                  450 000              1 050 000             1 050 000               1 050 000  

15 Ungdomsskole Tverrelvdalen               1 200 000              2 800 000             2 800 000               2 800 000  

16 2 årsverk Tiltaksteam                   600 000              1 400 000             1 400 000               1 400 000  

17 Stilling servicetorg barn og unge                  270 000                 650 000                650 000                   650 000  

18 Stilling PP-tjenesten                  300 000                 701 000                701 000                   701 000  

19 Ressurspedagoger i barnehagene               1 000 000              2 400 000             2 400 000               2 400 000  

20 APST-tilbudet i barnehagene                  500 000              1 200 000             1 200 000               1 200 000  

21 Vedlikehold av skolebygg 
                                 
-                5 000 000             4 400 000               7 000 000  

22 Utekontakt Huset                  275 000                 550 000                550 000                   550 000  

23 Borealis                  395 000                 395 000                395 000                   395 000  

24 50% kulturelle skolesekken                  300 000                 300 000                300 000                   300 000  

25 15% tilskudd idrettsanlegg                  711 000                 711 000                711 000                   711 000  

26 Tilskudd Sarves                  309 000                 309 000                309 000                   309 000  

27 Trening Finnmarkshallen                  200 000                 200 000                200 000                   200 000  

28 Åpen hall                    50 000                   50 000                  50 000                      50 000  

29 Stilling kulturkontoret                  325 000                 650 000                650 000                   650 000  

30 Stilling biblioteket                  288 000                 575 000                575 000                   575 000  

31 To stillinger kulturskolen                  330 000                 800 000                800 000                   800 000  

32 Reversere uspesifisert kutt oppvekst             20 000 000              20 000 000  

33 Diverse tilskuddsordn.kultur               1 800 000             1 800 000             1 800 000               1 800 000  

34 Trygghetsalarm                   100 000                 100 000                100 000                   100 000  

35 Styrking kulturbudsjettet                  400 000                 400 000                400 000                   400 000  

        

        

       15 308 000     31 238 000     50 626 000     53 214 000  

        

  Endret netto driftsresultat 2022-2025       1 508 000      -4 562 000       4 556 000      -3 816 000  



Økte inntekter: 

1. Justering statsbudsjettet 

Økning Alta kommune over statsbudsjettet på kroner 12 500 000  

 

2. Økte inntekter på grunn av befolkningsøkning.  

Vi legger til grunn en økning på 300 innbyggere (1,5%) fra 1.juli 2021 til 1.juli 2022, 1% 

økning resten av perioden. Økningen er på kroner 69 000 pr. innbygger per år.  

 

3. Nye bygg som i legges eiendomsskatt.  

Rådmannen har ikke lagt inn nye bygg i forhold til beregning av eiendomsskatt i hele 

økonomiplanperioden. Vi legger inn en vekst på grunn av nye bygg i eiendomsskatten på 

1,2% pr år i hele økonomiplanperioden.  

 

4. Fjerne fritaksregel for eiendomsskatt de tre første årene. 

Alta kommune har i dag en fritaksregel for eiendomsskatt på bygg som blir brukt til boliger de 

tre første årene. Vi foreslår å fjerne denne fritaksregelen.  

 

Nye tiltak og videreføring av tilbud  

 

5. Tilskudd til møteplassen. 

Møteplassen på Betania er et utrolig viktig tilbud. Møteplassen er et lavterskeltilbud som gir 

mange trygghet og en meningsfull hverdag. 

6. Helsebadet. 

Et viktig tilbud for god folkehelse, og tilbud til mange grupper som i dag er brukere av 

varmebassenget. 

7. Basseng i Talvik. 

Bassenget er et viktig trivselstilbud i Talvik, og bidrar til god folkehelse for innbyggere i alle 

aldre.  

8. Grønn omsorg. 

Dette er et viktig tilbud for barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning, og er en 

læringsarena som gir mestring og livsglede. 

9. Teamleder ressurspedagoger  

Ressursperson for oppfølging og koordinering av ressurspedagogene som jobber ute i de 

mange barnehagene vi har.  

10. Etablere Fontenehus i Alta. 

Et Fontenehus er et viktig tilbud for de som sliter med mental helse, eller av en eller annen 

grunn ikke ved egen hjelp greier å bli en del av samfunns- og arbeidslivet i Alta. Staten 

dekker 100 % av kostnadene første driftsår, og inntil 75 % av kostnadene fra og med år 2.  

11. Utbygging Saga skole. 

Utbygging av Saga skole er viktig for elevene ved Saga skole og tilflyttingen til Saga-området. 

1 000 kvadratmeter: kostnadsramme 45 millioner kroner.  



12. Driftskostnader nye arealer Saga skole. 

Kostnader til drift av nye arealer. 

13. Leirbotn skole. 

Levende bygder må ha skole til elevene. Leirbotn skole er hjerte i bygda, og må satses på – 

ikke legges ned. 

14. Barnehage Leirbotn 

Barnetallet er stigende i Kviby, og barnehage er en selvfølgelig del av det tilbudet som må 

være til stede for at bygda skal fortsette å vokse. 

15. Ungdomsskole i Tverrelvdalen 

Ungdomsskoletrinne ved Tverrelvdalen skole er viktig for skole- og oppvekstmiljøet til barn og 

unge i bygda. Skolen har svært gode resultater, og er også et tilbud for elever fra andre 

steder i Alta.  

16. 2 årsverk Tiltaksteam. 

Tiltaksteamet gjør en uvurderlig innsats for å forebygge og hjelpe barn, unge og familier med 

ulike utfordringer. Tiltaksteamet er verktøyet for å gi hjelp på et tidlig stadium, og i forkant av 

at behovet for hjelp øker og blir tyngre å løse.  

17. Stilling service-torget barn og unge 

Det er kun 2 stillinger ved servicetorget ved barn-og unge tjenesten. Disse er publikums første 
møte med en tjeneste mange opplever det er en «dørterskel» å ta kontakt med. En halvering 
av tjenesten – til kun en person, vil være uholdbart i forhold til arbeidsmengde og 
ansvarsområder.  

18. Stilling PP-tjenesten 

Tjenesten har i dag lange ventelister for elever som trenger hjelp hos PPT for å få en 

sakkyndig vurdering. (ca 7 måneder). I tillegg kommer ventetiden på hvor mange timer 

spesialundervisning eleven skal få.  

19. Ressurspedagoger barnehagene 

Dersom Alta kommune mener noe med tidlig innsats, så er det ikke hos 

ressurspedagogene det kan kuttes, som gjør en viktig jobb ute blant de minste barna. En 

god barndom betyr et hav av forskjell videre i livet. Tjenesten sliter allerede i dag med å 

følge opp alle barn som har behov for tjenesten. 

20. APST-tilbud barnehagene 

Ambulant pedagogisk støtte-team i barnehagene. Sørger for å komme inn tidlig for barn 

med skjevutvikling, og bidrar til å unngå at utfordringer får vokse seg store, og følge barn 

videre i oppveksten. 

21. Vedlikehold skolebygg 

 
22. Utekontakt Huset 
 

Stillingen er viktig for forebyggende arbeid ute i ungdomsgruppa, og for å kunne opprettholde 
åpningstider på Huset.  
 

23. Borealis festivalen 

Merkevaren til Alta, et viktig tilbud for reiselivet og ikke minst en utrolig viktig arena for 

elever i Altaskolen til å få utfolde seg og delta på en alternativ læringsarena. 

24. 50% stilling kulturelle skolesekken 

Bidrar til at Borealisfestivalen gjennomføres, med god planlegging og høy kvalitet  



 

25. 15% til idrettsanlegg 

Viktig bidrag til spleiselaget med lag og foreningen i byggingen av treningsflater for barn 

og unge 

26. Tilskudd Sarves 

Tilskuddet bidrar til at elever i Altaskolen får en dag i bakken – viktig trivselstiltak  

27. Trening Finnmarkshallen 

Bidrar til at flere barn og unge kan trener i hallen 

28. Åpen hall 

Lavterskeltilbud, viktig for at så inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter 

29. Stilling kulturkontoret 

Det er allerede idag få stillinger ved kulturkontoret, og denne stillingen bidrar bla til å hente 

inn eksterne midler til arrangementer og prosjekter.  

30. Stilling biblioteket  

Biblioteket er et viktig offentlig rom, som ett av de få publikum kan oppsøke med et tilbud 

som ikke koster noe. Kutt i stilling her vil gå ut over åpningstid og tilgjengelighet.  

31. To stillinger kulturskolen 

Kulturskolen har ikke flere stillinger enn det må være for å gi barn og unge som ønsker det 

et tilbud innenfor musikk, dans og kreative fag.   

32. Reversere uspesifisert kutt oppvekst 

Barnetallet i Alta er stabilt og i år økende. Det er ingenting som tilsier at Alta kommune 

bruker for mye midler på innbyggere i aldersgruppen 0-16 år. Reduksjon i antall 

lærerårsverk ligger allerede inne i rådmannens budsjett med 2.5 millioner kroner pr år.  

33. Diverse tilskudd/støtteordninger  

Alle tilskuddene har stor betydning for bolyst, oppvekst, idrettsliv, folkehelse, 

lavterskeltilbud barn og unge, frivilligheten, arrangementer mm. Dette utgjør et lite beløp i 

Alta kommunes regnskap, men er av stor betydning for de som mottar støtten, og for 

samfunnet. (E-sport, Byløyperennet, bydelsmidler, Alta 10-toppers, reisetilskudd, Alta 

folkehøgskole, ungdomsrådet, tilskudd arrangementer, grendehus, ungdomsklubb) 

34. Trygghetsalarmer 

Øke bevilgningen, slik at flere som trenger det kan få trygghetalarm og være tryggere i 

eget hjem.  

35. Styrke kulturbudsjettet 

Det ligger inne et kutt på 400.000 i fjorårets økonomiplanperiode, som reverseres i vårt 

forslag.  

 

 

Andre typer forslag: 

36. SMISO (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep). 

Det er helt sentralt at en sikrer videre drift av krisesenteret og SMISO. Kommunestyret ber 



rådmannen jobbe med finansiering av videre drift mot nabokommuner og fylkeskommunen, 

samt sikre fortsatt statlig medfinansiering på ca 80% av SMISO.  

37. Kommunalt eiendomsselskap. 

Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag om etablering av et kommunalt 

eiendomsselskap som skal ha som formål å fremskaffe 600 kommunale boligtomter i løpet 

av de fire neste årene. 

38. Garanti samiske barnehageplasser 

For å fjerne usikkerheten om samisktalende barn skal få tilbud om samisk barnehageplass 

innfører Alta kommune en garanti overfor foreldrene om at de skal få tilbud om samisk 

barnehageplass om de søker om dette.  

39. Etablere rentefond i Alta kommune. 

All historikk tilsier at det vil være billigst for Alta kommune (over tid) å kun forholde seg til 

flytende rente på lån. For at en slik ordning skal kunne fungere i praksis må Alta kommune 

etablere et rentefond for å kunne håndtere kortsiktige svingninger i rentenivået. Det vil være 

behov for å bygge opp et rentefond på 80-100 millioner kroner. Vi ønsker at alle fremtidige lån 

kun skal tas opp med flytende rente, og at Alta kommune bygger opp et rentefond på 80-100 

millioner for å håndtere kortsiktige svingninger i rentenivået.  

 

 
  



 


