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BUDSJETT 2023 - VERBALFORSLAG 
 
Alta Kommune har store økonomiske utfordringer. Kommunen har gjennom mange år levert 
kritisk lave netto driftsresultat. Disposisjonsfondet er omtrent tømt, og vi har ingen reserver. 
Samtidig lever vi i ei tid med en krig som har resultert i en flyktningestrøm, energikrise og 
prisvekst. Vi har også fått økt rente, dyrere mat og folk flest har fått det vanskeligere. Dette 
gir oss store utfordringer fremover.   
 
Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig å gjøre grep for å få kontroll på økonomien til 
kommunen. Vi vil derfor i hovedsak følge Rådmannen sitt forslag til budsjett. Det er ikke tid 
for å øke driftsbudsjettet, og i denne situasjonen er det viktig å ta ansvar. Her har de styrende 
partier et særskilt ansvar, men Fremskrittspartiet vil også ta ansvar i opposisjon. 
 
Vi savner et initiativ til å ta tverrpolitiske grep for å få økonomien på rett vei. Gjennom 
økonomiutvalget kunne politikerne vise vilje og evne til å gjøre felles grep, som etter vår 
mening er helt nødvendig i den situasjonen vi befinner oss i. Dessverre har ikke 
økonomiutvalget bidratt vesentlig i arbeidet.  
  
Alta FrP vil fremme følgende verbalforslag til budsjettet for 2023 

 
 
1. Parkeringsfondet videreføres.  
Trafikksikkerhet er et svært viktig område. For å sikre finansiering ønsker vi at 
parkeringsfondet fortsatt øremerkes til trafikksikkerhetstiltak.   
 
2. Parkeringsavgiften holdes uendret på 25 kroner pr. time.  
Folk flest har fått dårligere kjøpekraft, en økning av parkeringsavgiften på 20 % er langt 
over lønns- og prisveksten og vil ramme bilistene som allerede har fått store kostnader 
som følge av økte drivstoffpriser.  
 
3. Asfaltering økes til 28 millioner i 2023. 
Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier er beregnet til 286 millioner kroner. For å 
tette noe av etterslepet foreslår vi at det bevilges 28 millioner på investeringsbudsjettet for 
2023, samtidig som asfaltering i 2024-2026 strykes. Det er mer økonomisk å ta et krafttak 
ett år enn å fordele det utover flere år med mindre beløp.  
 
4. Plan for renovering av grendeskolene. 
Det foreslås å utarbeide en plan (tilstandsrapport med kostnadsestimat) for renovering av 
grendeskolene Talvik, Kviby, Rafsbotn, Tverrelvdalen og Øvre-Alta. Planen skal danne 
grunnlag for senere prioritering i investeringsbudsjettet. Grendeskolene har en viktig 
funksjon, og må inngå i kommunens storsatsing på oppvekstsektoren.  
 
5. Fjerne stilling på turnus. 
Å lage turnus er et lederansvar, slik som å sørge for det grønne skiftet også er et 
lederansvar. Vi foreslår å ta bort ny stilling som ansvarlig for turnus. 
 
6. Redusere politikerlønn. 
Økonomiutvalget legges ned fra høsten 2023. Frikjøp av politikere reduseres. Ordførers 
og rådmannens kontor reduseres. Når kommunen er i en ekstraordinær økonomisk 
situasjon er det viktig at alle bidrar. Også politikere og byråkrater. 


