
 

 

 

  

 



Budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for Alta Kommune 

  

2 

Alta Høyre vil skape ett levende lokalsamfunn og videreutvikle Alta 
som en attraktiv kommune å bo og etablere seg i. En Høyre kommune 
som er stolt over det vi får til innen vekst, trivsel og utvikling. 
Vi har et allsidig næringsliv, forskning, utdanning og kultur som må 
gis mulighet ytterligere vekst og utvikling 
Alta Høyre vil bidra og legge til rette for å videreutvikle Alta kommune 
sine konkurransefortrinn og bidra til at gode ideer blir til 
verdiskapning og arbeidsplasser. Alta ligger sentralt til i den nye 
regionen, og det et konkurransefortrinn vi må ta vare på. 
Alta skal være en JA-kommune! 
 

Også for 2023 har rådmannen laget et stramt budsjett. Situasjonen rådmannen 
sannsynliggjør for 2023 med økonomiplanen for 2023-2026 viser et vår mening 
et realistisk bilde av vår kommunes økonomi og utfordringer. Vi har de siste årene 
hatt gode nok inntekter, men vi står foran større endringer i hvordan vi drifter vår 
kommune. Vår største utfordring er manglende prioritering og villighet til å ta en 
større og helt nødvendig strukturendring innen skole, kultur og 
oppvekstsektoren, samt stor sannsynlighet for reduserte rammeoverføringer fra 
myndighetene i årene som kommer sett i forhold til kostnadsstigningen i 
samfunnet. 

Slik Høyre ser det er vi som kommune helt avhengig av å ta større grep i vår måte 
å drifte våre tilbud på dersom vi skal unngå en overgang til styring via overordnet 
myndighet. 

Strukturendringen for skole har dessverre blitt politisk forskjøvet på i lang tid 
allerede, noe som har fjernet bort mot hele handlingsrommet vi nå har foran oss i 
dramatisk.  Heldigvis ser det ut til at man nå kan bli enig om en fremtidsrettet 
struktur som vil gi bedre skole og rimeligere drift. Alta Høyre ser frem til å bidra i 
dette arbeidet. 

Tilrettelegging for privat næringsliv er umåtelig viktig for en vekstkommune som 
Alta og har alltid vært en prioritet for Alta Høyre. Skillemo Industriområde er 
allerede i full drift, og neste del av området står straks klar for utvikling og 
detaljregulering. Det er på sin plass å takke et samlet politisk miljø for det arbeid 
som er gjort. Dette blir viktig for Alta de neste årene! 
 
Mer sjørettet areal er et av de neste prosjektene vi må prioritere opp i avdeling for 
samfunnsutvikling. Dette vil utvikle nye muligheter innen landbaserte aktiviteter 
for oppdrett, aller annen industri som trenger nærhet til sjø. Alta Høyre vil 
fremskynde Cruisekai i økonomiplanen i forhold til rådmannens ønske. 
 
Videre ser vi at de andre områdene for næringspolitikk de siste årene har blitt 
kraftig forsømt fra dagens politiske styre. Dette ønsker Alta Høyre å prioritere 
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fremover. Man må som kjent investere noe for å få gevinst. Vi har valgt å ha fokus 
på realistiske vurderinger i vårt budsjett. Vi har valgt å se fremover, og prioritere 
noen av de mest nødvendige områdene som kan gi fortsatt vekst for vår 
kommune. Vi ønsker blant annet å ha enda flere tverrpolitiske møter med 
representanter for ulikt næringsliv i formannskapet. 

Som i 2022 budsjettet må vi faktisk skryte litt av Rådmannen og hans stab. Det er 
mye god høyrepolitikk i 2023 forslaget.  
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Verbalpunkter for Alta Kommunes budsjett 2023: 

1 Kommunestyret ber rådmannen fremskynde oppstart 
av bygging av ny cruisehavn til 2024 i økonomiplanen. 

2 Resultatene for elevene i Altaskolen har i en årrekke 
vært blant de dårligste i Norge. Alta Høyre mener at 
øket kompetanse hos lærere og kompetanseflyt 
mellom lærere vil gi samlet økning av læring til våre 
barn og unge. Kommunestyret ber rådmannen lage et 
lokalt alternativ ordning til dagnes lærerspesialist 
ordning fra høsten 2023 

3 Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med 
Betania om mulig videre drift av sykehjem i lokalene til 
tidligere Furuly Sykehjem. 

4 Alta Høyre har i mange år hatt fokus på praktisk 
miljøarbeid i tillegg til tilrettelegging. Vi gjentar vårt 
ønske om at vi skal ha fokus på miljøfyrtårnsertifisering 
og praktisk arbeid med at to av våre enheter skal 
sertifiseres pr år i planperioden. 

5 Alta Høyre mener fortsatt at de beste og mest 
utviklende resultatene innen denne sektoren kommer 
når der er noe grad av konkurranse om oppdragene. 
All erfaring viser at kvalitet og effektivitet går opp når 
konkurranser gjennomføres. Alta Høyre ønsker en 
konkurranse om renholdstjenester på to kommunale 
bygg. Effektivisering kan også gjøres gjennom 
robotisering og sensorstyring på deler av tjenesten. 
Alta Kommune bør søke om prosjektmidler for 
gjennomføring av denne type teknologi fra relevante 
institusjoner og partnere. 

6 Parkeringsetaten har i dag ansvaret for et begrenset 
antall betal parkeringsplasser i sentrumsområdet i 
tillegg til observasjon i andre områder i Alta Kommune. 
Med dagens teknologi bør det være enkelt å 
effektivisere mye av dette arbeidet. Dette vil gi raske 
og varige besparelser og samtidig gi publikum gode 
opplevelser. Vi ønsker at samtlige parkeringsplasser i 
Alta sentrum får automatiske betalingsløsninger ved 
bruk. Kommunestyret ber om sak på dette i løpet av 
2023 slik at beslutning av videre prosess kan vedtas 



Budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for Alta Kommune 

  

5 

med tanke på bedret økonomisk resultat innen 
parkeringssektoren fra budsjettåret 2024. 

7 Omstillingsprosjektet «Endring for livskraftig drift» må 
vitaliseres med fokus på vedtatte innsparingsområder. 
Det utvidede økonomiutvalget må involveres i 
prioriteringer umiddelbart i nytt budsjettår. 

8 Effektivisering og konkurranseutsetting av deler av vår 
IKT tjeneste bør og gjennomføres. Dette vil sette fokus 
på hvordan vi gjennomfører dette i dag og hvor mye vi 
kan spare på effektivisering. 

9 Ytterligere konkurranseutsetting av brøyting og 
veivedlikehold bør også gjennomføres i 2020. Alta 
Kommune har en rekke entreprenører som er i 
landstoppen på effektivitet og kvalitet. Disse bør kunne 
levere en del av disse tjenestene til våre innbyggere til 
lavere kostnad og minst like god kvalitet som vi i dag 
har. Kommunestyret ber rådmannen igangsette 
prosess med konkurranseutsetting av drift på 
ytterligere 20% av kommunens veinett. 

 
 
Alta 24.11.2022 

 

 

Alta Høyre 


