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1 Ny samfunnsdel 

Kommunestyret i Alta har gjennom kommunal planstrategi for 2021-2023 vedtatt at kommuneplanens 
samfunnsdel skal revideres. I tråd med planstrategien settes arbeidet med samfunnsdelen i gang, ved 
at planprogram for prosessen utarbeides. Dette dokumentet utgjør planprogram for samfunnsdelen 
etter §§ 11-13 og 4-1 i plan- og bygningsloven.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet 
fastsettes ordinært av planmyndigheten. Etter at planprogrammet er vedtatt begynner arbeidet med 
samfunnsdelen. Planprogrammet setter med andre ord planprosessen i gang og dokumentet gir 
retning for det kommende planarbeidet. 

 

1.1 Formålet med samfunnsdelen 

Hovedformålet med dette planarbeidet er 
å utarbeide en ny kommuneplanens 
samfunnsdel for perioden 2023-2035. 
Kommuneplanen er kommunens viktigste 
overordnede plan. Den skal omfatte både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, 
interesser og oppgaver. Kommuneplanen 
styrer all planlegging i kommunen og setter 
mål for lokalsamfunnets utvikling. Mål og 
strategier i kommuneplanen skal være 
styrende når kommunen utarbeider og 
gjennomfører nye planer, prosjekter og 
tiltak. Kommuneplanen består av en 
samfunnsdel og en arealdel med kart og 
bestemmelser. Samfunnsdelen peker ut langsiktige mål med strategier for den ønskede utviklingen i 
kommunen. Arealdelen skal bygge på føringer i samfunnsdelen.  

I henhold til nasjonale forventninger skal samfunnsdelen inneholde en arealstrategi. Samfunnsdelen 
med arealstrategi skal være et overordnet og strategisk styringsdokument for utviklingen av 
kommunen i et 12-årsperspektiv.  

Planarbeidet skal ta sikte på at samfunnsdelen og økonomiplan kobles sterkere sammen. Kommunen 
benytter samfunnsdelen aktivt i økonomiplan- og budsjettarbeidet. Hvert år velges det fokusområder 
fra mål og strategier i samfunnsdelen for å hjelpe med prioriteringer i budsjettet. For å få en bedre 
kobling mellom samfunnsdelen og økonomiplanen legges det nå opp til at samfunnsdelen vedtas 
første året av valgperioden. De prioriterte satsningsområdene i samfunnsdelen vil bli fulgt opp i det 
årlige arbeidet med økonomiplanen. Økonomiplanen for Alta utgjør også kommuneplanens 
handlingsdel etter § 11-1 i plan- og bygningsloven.  

 

Figur 1: Det kommunale plansystemet. 



 

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 | 4  

1.2 Gjeldende samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er andre generasjon med «Alta vil» som tittel og 
visjon.  Planen ble vedtatt av kommunestyret juni 2015, og har fungert som kommunepolitikernes 
hovedverktøy for å gi en samlet og synlig retning på kommunens utvikling i et 12-årsperspektiv. 

Samfunnsdelen har fire hovedsatsingsområder med tilhørende mål og strategier:  
1. Kunnskap og kompetanse 
2. Næringsutvikling og nyskaping 
3. Trivsel og livskvalitet 
4. Attraktivt regionsenter i utvikling  

Erfaringer viser at gjeldende samfunnsdel er for generell og har for mange mål og strategier. Gjeldende 
samfunnsdel har 21 mål og 75 strategier. Med så mange mål og strategier er det svært utfordrende å 
sikre koblingen mellom de overordnede strategiske planer og de konkrete handlingsplaner for 
gjennomføring. Ubalanse mellom vedtatte mål/strategier/tiltak og økonomisk handlingsrom kan føre 
til at planene mister legitimitet. Det er derfor viktig at den nye samfunnsdelen har færre mål og 
strategier som sikrer en kobling mellom de kommunale planene og økonomiplanen. På denne måten 
blir det en mer spesifikk og målrettet plan med tydelige satsingsområder som skal gi retning for videre 
utvikling av samfunnet.  

 

1.3 Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi for 2021-2023 ble vedtatt oktober 2021. I henhold til plan- og bygningsloven § 
10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien klargjør hvilke planoppgaver kommunen 
bør starte opp eller videreføre for en ønsket utvikling i kommunen.  

Kommunal planstrategi for 2021-2023 peker ut fem hovedutfordringer for Alta kommune, basert på 
utvikling i kommunen og landet for øvrig:   

 Befolkningsutvikling og boligbygging 
 Levekår og folkehelse 
 Næringsliv og sysselsetting 
 Transport og infrastrukturutbygging 
 Oppvekst og utdanning 

Ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel tas det utgangspunkt i de fem hovedutfordringene 
som redegjøres for i den kommunale planstrategien. Satsningsområder er ikke fastsatt, og etter at 
planprogrammet er vedtatt vil det være en prosess som ser på hvilke satsningsområder som skal 
inkluderes i samfunnsdelen.  

 

2 Forutsetninger for planarbeidet 

2.1 FNs 17 bærekraftsmål  

I 2015 vedtok medlemslandene i FN, 17 bærekraftsmål og 169 delmål for en bærekraftig utvikling. 
Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide mot 
disse målene. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at 
vi må tenke helhetlig for å løse framtidens utfordringer. FNs bærekraftsmål er en felles plan for 
hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
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Regjeringen la fram en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene i juni 2021, Mål med mening – 
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Meld. St. 40 2020/2021). Denne er viktig, 
fordi de 17 bærekraftsmålene henger tett sammen og det er viktig med en overordnet plan for å oppnå 
målene på tvers av politiske skillelinjer og i samarbeid med både organisasjoner og kommuner. 

 
Figur 2: FNs bærekraftsmål 

 

2.2 Nasjonale føringer  

I forbindelse med plan- og bygningslovens § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging, for å fremme en bærekraftig utvikling i hele 
landet. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for og følges opp i arbeidet med regionale og 
kommunale planstrategier og planer, og bidra til at planleggingen i fylker og kommuner tar opp viktige 
utfordringer i samfunnsutviklingen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) ble vedtatt mai 2019. 
Gjennom de nasjonale forventningene formidler regjeringen den nasjonale politikken på en tydelig 
måte, slik at planleggingen i kommunene og fylkeskommunene kan skje effektivt og til det beste for 
innbyggerne i hele landet. Det ligger også en styrking av det lokale selvstyret i de nasjonale 
forventningene, noe som innebærer at kommunene og fylkeskommunene for et økt ansvar for å sikre 
nasjonale og viktige regionale interesser i samfunns- og arealplanleggingen.  

Fram mot 2023 peker de nasjonale forventningene på fire store utfordringer:  
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen har også bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak 
i de største utfordringene i vår tid, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en 
integrert del av grunnlaget for areal- og samfunnsplanleggingen. 
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2.3 Regionale føringer 

Regional planstrategi er på samme måte som kommunal planstrategi et nytt verktøy innført med plan- 
og bygningsloven av 2008. Fylkeskommunen er regional planmyndighet. Planstrategien er det eneste 
lovpålagte elementet i plansystemet på regionalt nivå. Den regionale planstrategien er et verktøy for 
å ta stilling til hvilke regionale spørsmål som fylkestinget skal fokusere på i valgperioden. Den regionale 
planstrategien skal angi langsiktige mål for regionen. 

Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-23 ble vedtatt i fylkestinget juni 2021. 
Planstrategien er den første for det nye storfylket, men er samtidig utarbeidet slik at de langsiktige 
målene og satsningsområdene vil være like aktuelle ved en eventuell reversering av sammenslåingen 
etter stortingsvalget. 

Den regionale planstrategien har definert tre langsiktige mål for Troms og Finnmark fram mot 2032: 
1. Vår regions muligheter skal ses og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft. 
2. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for utvikling og vekst 
3. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 

Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv. 

De definerte satsningsområdene for valgperioden er: 
- Klimaomstilling 
- Utjevning av sosiale ulikheter og utenforskap  
- Mobilitet 
- Stedsutvikling 
- En vekstkraftig region  

 

2.4 Lokale føringer 

Alta kommune har i løpet av de siste årene vedtatt flere overordnede planer, avtaler og strategier med 
betydning for samfunnsutvikling. Føringer fra disse må ivaretas i arbeidet med samfunnsdelen. 
Oversikt over de kommunale planer i Alta kommune er:  

- Kommuneplanens arealdel (2021-2040) 
- Kommunedelplaner:  

o Kommunedelplan for energi, miljø og klima (2018-2022) 
o Kommunedelplan for Kultur (2016-2018, revisjon igangsatt vår 2021) 
o Kommunedelplan for oppvekst (2018-2030) 
o Kommunedelplan for boligpolitikk (2019-2031) 
o Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021-2034) 
o Kommunedelplan for Næringsutvikling (2016-2018) 
o Kommunedelplan for Boligpolitikk (2019-2031) 
o Kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenester (Igangsatt) 

- Kommunikasjonsstrategi (2022/2023) 
- Folkehelse i Alta (2019-2023) 
- Temaplaner: 

o Landbruksplan (2012-2016) 
o Byggeskikksveileder (2004) 
o Handlingsplan – Leve hele livet (igangsatt 2021) 
o Plan for psykatri- og rustjenestene (2014-2020) 
o Kulturminneplan (Igangsatt) 
o Veteranplan (Igangsatt) 
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2.5 Folkehelse – Helse i alt vi gjør 

Folkehelseloven bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at ansvaret for å 
ivareta helse og forebygge helsearbeid ikke utelukkende angår helsesektoren, men alle kommunens 
sektorer - “Helse i alt vi gjør”. Derfor er folkehelseperspektivet viktig og skal inngå i all planlegging og 
lokal samfunnsutvikling. Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Det er et 
samfunnsansvar å bidra til god helse for alle innbyggere. Målet er at alle som bor i Alta kommune skal 
ha et godt hverdagsliv.  

Med folkehelseperspektivet som grunnlag for videre utvikling, ivaretar vi fokuset på mennesket i 
planleggingen. Dette gjøres ved at det tas utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet 
gjennom eksisterende folkehelsearbeid i Alta kommune. I Alta kommune utarbeides det hvert fjerde 
år et samlet oversiktsdokument som legges til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet i 
kommunen. Dette er sammenfattet i fire dokumenter: 

- Del 1: Grunnlagsdokument Alta 2019 
- Del 2: Utfordringsdokumentet Alta 2019 
- Del 3: Målsetting og strategier for folkehelse i Alta 2019-2023 
- Del 4: Evaluering 

 

3 Utfordringer og utredningsbehov 

I kommuneplanens samfunnsdel skal det nye kommunestyret ta stilling til hvordan Alta-samfunnet skal 
utvikles videre, og hvilke satsingsområder kommunen skal ha i valgperioden fram mot 2035. Med 
bakgrunn i overordnede føringer og bærekraftig utvikling med de tre dimensjonene; sosial-, 
økonomisk- og miljømessig bærekraft fremkommer det i planstrategien noen utviklingstrekk og 
utfordringer i Alta kommune. Det er disse fem utfordringene som det videre arbeidet med 
samfunnsdelen tar utgangspunkt i. Målet med planprosessen er å komme frem til satsingsområder, 
hovedmål og visjon for Alta-samfunnet. 

I samfunnsdelen kan det være at enkelte perspektiver vil gå igjen i flere av satsningsområdene. For 
eksempel vil bærekraft være et perspektiv som er viktig å se på i sammenheng med alle 
satsningsområdene. Alta kommune har et variert samfunn med flere nasjonaliteter, og en stor andel 
av samisk og kvensk/norskfinsk befolkning. Dette perspektivet vil også være viktig å se på i 
sammenheng med alle satsningsområdene, da det vil være relevant i flere av de.  

Alta kommune er et viktig knutepunkt i Finnmark, og kommunen opplever befolkningsvekst. 
Utviklingstendensene viser at det i dagens samfunn er flere fra distriktene som flytter inn til byene i 
Norge. I Alta kommune har dette hatt betydning ved at det er flere som flytter fra distriktene inn til 
Alta by. I den fremtidige utvikling av Alta kommune er det viktig at det gjøres rede for hvilken rolle Alta 
skal ha i Finnmark. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det derfor en ambisjon om at 
også dette perspektivet må være overordnet i alt vi gjør. Alta kommune skal fremdeles ha ambisjoner 
om å være et attraktivt knutepunkt i Finnmark, men det er også viktig at vi har som ønske om å løfte 
frem nabokommunene. Finnmark er et rikt fylke som er unikt i Norge, derfor er det viktig at 
kommunene jobber sammen med å løfte hverandre frem og bane vei for fremtidens løsninger. 
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3.1 Befolkningsutvikling og boligbygging 

Alta omtales ofte som en god kommune å bo og vokse opp i. Dette er en svært viktig verdi som bør tas 
vare på og videredyrkes. Alta kommune passerte 20 000 innbyggere i 2015 og over 25 % av 
befolkningen i Finnmark bor i Alta kommune. Nesten alle alternative befolkningsframskrivinger fra SSB 
regner med fortsatt vekst i Alta. Basert på erfaringer fra forrige periode vil 1 % årlig vekst være et 
rimelig anslag å planlegge for de kommende årene.  

Stor befolkningsvekst er krevende for en kommune å håndtere. Det kan medføre press på både 
utbygginger, sosial og teknisk infrastruktur. Dette merkes også gjennom et høyt prispress i 
boligmarkedet. En jevn tilgang på boligtomter og regulerte leilighetsprosjekter vil kombinert med 
kommunens boligsosiale politikk, være viktige oppgaver for Alta kommune i kommunestyreperioden. 
En aktiv boligpolitikk fra det offentlige forebygger sosiale forskjeller i samfunnet.  

 

 
Alta kan over mange år vise til høyt fødselsoverskudd, men i løpet av de siste tiår har denne tendensen 
snudd. De senere års utvikling viser at andelen mellom 0-9 år har vært svakt fallende og at det derimot 
har vært en økende vekst i antall eldre over 60. Gruppen med eldre over 60 år vil trolig oppta større 
og større andel av befolkningen framover. Samtidig er veksten i antall eldre over 80 år ikke er like 
dramatisk i Alta kommune som ellers i landet. På tross av disse tendensene, vil Alta kommune ha en 
svært ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

Etter en nedgang i nettoinnflyttingen er den i ferd med å snu, men det er uklart om denne vil 
stabiliserer seg på noen av sidene. Samtidig er mulighetene i næringslivet og arbeidsmarkedet i 
regionen er gode og dette kan bidra til at folk i større grad velger å bli boende i kommunen.  

 

3.2 Levekår og folkehelse 

Hvordan vi utvikler samfunnet har en stor betydning for den psykiske og fysiske helsen til hver og en 
av samfunnets befolkning. Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging og lokal 
samfunnsutvikling i Alta kommune. Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. I den 
tidligere kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil», var folkehelse ett av fire hovedområder. Det er 
derfor viktig at dette er noe som videreføres videre i ny samfunnsdel. En av de utfordringene som er 
kommet frem i folkehelsearbeidet i utfordringsdokumentet Alta 2019 og som folkehelsegruppa mener 
må følges ekstra på er delt inn i fem fokusområder: 

Utfordringer
•Flere eldre over 60 år
•Fraflytting
•Stor befolkningsvekst skaper høyt 

prispress i boligmarkedet

Utvikling
•Høyere fødselsoverskudd
•Tilflyttning
•Ha en jevn tilgang til boligtomter og 

regulerte leilighetsprosjekter
•Ha en aktiv boligpolitkk
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3.3 Næringsliv og sysselsetting 

Alta kommune er kjent for en stor bredde i næringslivet med mange små og mellomstore bedrifter. 
Arbeidsledigheten i Alta er lav og har holdt seg slik over lang tid. En av utfordringene innenfor 
arbeidslivet i Alta er mangelen på faglært arbeidskraft, som på mange samfunnsområder utgjør 
utfordringen i dag. Likevel har Alta kommune en ung befolkning som utgjør en god mulighet for å 
kunne være et knutepunkt for industri og kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Finnmark. 

 

En av utfordringene innenfor arbeidslivet er at enkelte grupper av befolkningen er utenfor 
arbeidsmarkedet og har behov for innsats for å komme seg inn. Dette dreier seg i første rekke om unge 
uføre, innvandrere og flyktninger.  

 

3.4 Transport og infrastrukturutbygging 

På trafikk- og transportområdet har Alta by utfordringer med en høy andel daglige reiser med bil. 
Samtidig øker befolkningstallet, noe som igjen øker bilbruken. En av utfordringene er å tilrettelegge 
for andre alternativer enn tradisjonell bilbruk og istedenfor videreutvikle kollektivtransporten og 
fokusere på gående og syklende. Et fokus på myke trafikanter og kollektivtransport kan skape bolyst 
og forbedre folkehelse og miljø. 

Fem 
fokusområder

Psykisk helse
• Lite fysisk aktivitet
• Selvmord
• Plaget av ensomhet
• Mobbing

Oppvekst og 
læringsmiljø
• Lav score på lese- og 

regneferdigheter
• Frafall i videregående 

skole
• Lavere trivsel

Fysisk aktivitet
• Lite fysisk aktivitet
• Overvekt og fedme
• Fysisk aktivitet i skole 

og barnehage

Barnefattigdom

Vold og overgrep i 
nære relasjoner

Utfordringer
•Manglende faglært arbeidskraft
•Vanskelig for enkelte å komme inn på 

arbeidsmarkedet

Utvikling
•Fortsatt ha lav arbeidsledighet
•Tiltrekke ung arbeidskraft
•Alta som et knutepunkt for industri og 

kunnskapsbasert mæringsvirksomhet i 
Finnmark
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3.5 Oppvekst og utdanning 

Alta kommune må fortsette å ha fokus på tiltak som bidrar til positiv utvikling for elever og skoler i 
Alta. For å sikre utvikling må hele utdanningsløpet ses i en sammenheng. Det må går en rød tråd fra 
barnehagen, gjennom grunnskole og videregående skole og helt opp til høyere utdanning. Kommunal 
planlegging vil ha en viktig rolle her, blant annet gjennom oppfølging av kommunedelplan for 
oppvekst.   

 

 
Det er strategisk viktig å øke andelen av innbyggere med høyere utdanning. En av utfordringene i Alta 
er evnen til å rekruttere folk med høyere utdanning og utvikle arbeidsplasser med krav om høyere 
utvikling. Det er viktig å bygge videre på samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet, slik at 
universitetsmiljøet kan styre sin tilstedeværelse i Alta og slik at Alta kan kjennetegnes som en attraktiv 
universitetsby både som studiested og arbeidssted. En annen utfordring er å redusere frafall og bortfall 
i videregående skole, noe som vil kreve en målrettet innsats fra alle involverte aktører.  

 

3.6 Utredningsbehov 

Alta kommune har flere utredninger som kan nyttiggjøres i planprosessen for kommuneplanens 
samfunnsdel, og det vurderes derfor at det foreløpig ikke er behov for å bestille flere utredninger. 
Likevel vil utredningsbehovet bli vurdert underveis i planprosessen.   

Eksempler på kunnskapsgrunnlag kommunen har god oversikt i dag: Statistikk for folkehelse, 
befolkningsstatistikk, skolestruktur, næringsutvikling, etc. 

 

4 Overordnet arealstrategi 

I henhold til nasjonale forventninger skal kommuneplanens samfunnsdel inneholde en arealstrategi. 
Arealstrategien skal være førende når Alta kommune utarbeider kommuneplanens arealdel. Formålet 
med å lage en overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel, er å oppnå en mer 
sammenhengende kommuneplan. Alta kommune sin overordnede arealstrategi skal kunne vise til 
områder som er avsatt til utbygging, og gi de overordnede føringer for arealutviklingen i kommunen. 
Dette skal gjøres ved å vise til tydeligere føringer for arealbruk og gjennom visualisering med kart. 

Utfordringer
•Høy andel daglige reiser med bil
•For lite fokus på myke trafikanter

Utvikling
•Tilrettelegge for kollektivtransport
•Fokusere på gående og syklende
•Realisere veitraseer for interntrafikk  

mellom bydeler

Utfordringer
•For å sikre utvikling må vi skape en 

"kultur for læring"
•Øke andelen av innbyggere med høyere 

utdanning
•Redusere frafall og bortfall i VGS

Utvikling
•Se utdanningsløp i en sammenheng
•Rekruttere folk med høyere utdanning og 

utvikle arbeidsplasser med krav om 
høyere utdanning

•Bygge videre på samarbeidet med UiT
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5 Planprosess og opplegg for medvirkning  

5.1 Planprosess 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være et politisk styringsdokument som skal redegjøre for ønsket 
utvikling i fremtiden for Alta kommune. Det er et politisk dokument og det er derfor avgjørende at 
planutvalget som er delegert myndighet fra kommunestyret deltar aktivt i denne prosessen. For å 
skape en best mulig planprosess og grunnlag for måloppnåelse i ettertid, er forankring og eierskap 
viktig. Dette gjelder både internt i kommunen, men også eksternt.  

 

5.1.1 Organisering av arbeidet 
Rådmannen er prosjekteier og ansvarlig for det administrative arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Prosjektledelsen er lagt til rådmannens fagstab. Styringsgruppen for arbeidet er en 
gruppe satt sammen, bestående av rådmannen og administrasjon. Det vil etableres ulike 
arbeidsgrupper internt i kommunen, som vil kartlegge og utrede ulike tematikker i samfunnsdelen. Det 
er kommunestyret som fatter endelig vedtak.  

 

5.2 Opplegg for medvirkning 

Plan- og bygningsloven § 5-1 viser til at enhver som fremmer et planforslag skal tilrettelegge for 
medvirkning. Kommunen har et særskilt ansvar for å sikre at medvirkning blir ivaretatt i planprosesser. 
I forbindelse med prosessen til kommuneplanens samfunnsdel, er det spesielt viktig at det legges til 
rette for reell medvirkning som bidrar til at alle aktører i Alta kommune har muligheten til å bidra med 
sine tanker og ideer. En viktig forutsetning for reell medvirkning er at innbyggerne har innflytelse tidlig 
i prosessen og at dette følges helt til planen er vedtatt. I planstrategien er det gjort rede for 
utviklingstrekk og utfordringer. Det er med bakgrunn i disse utviklingstrekk og utfordringer 
medvirkningen vil basere seg på, hvor målet er å finne nye satsingsområder og hovedmål for Alta 
kommune.  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er dette en mulighet til å sikre reell medvirkning, 
gjennom det at innbyggere, næringslivet, akademia, interesseorganisasjoner og frivillige lag bidrar med 
innflytelse gjennom hele prosessen. Alta kommune er en spennende kommune med mange ulike 
interessenter med ulike nasjonaliteter, religioner og hverdagsliv. I denne planprosessen er det en 
ambisjon om å lage en samfunnsdel sammen med alle kommunens aktører.  

I tillegg til å ivareta formelle krav om medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven, vil det i 
planprosessen bli brukt aktiv medvirkning for å komme frem til bærekraftige løsninger for Alta-
samfunnet. Planprosessen vil være preget av en dialog som fremmer åpenhet, tillit og forutsigbarhet.  

I prosessen legges det opp til følgende opplegg for medvirkning: 

 Workshop med planutvalget – gjennomføres etter planprogram er vedtatt 
 Formelle krav om medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven 
 Arrangere fremtidsverksted for å undersøke hvordan Alta kan utvikles for å imøtekomme 

ønsker og behov i kommunen. Her vil ulike aktører i Alta kommune kunne bidra med sine 
tanker og ønsker: 

 Barn, unge og eldre 
 Kvenske interessenter 
 Akademia  
 Frivillige organisasjoner 
 Næringslivet 
 Politikere 
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 Samiske interessenter  
 Arrangere verksted med folkevalgte og kommunens administrative ledere, ansatte og 

tillitsvalgte 
 Etablere egen nettside for informasjon og mulighet til å bidra med innspill 
 Egen stasjon på Alta bibliotek med mulighet for innspill 
 Egen stasjon på UiT med mulighet for innspill 
 Informasjonsmøter - hvor alle er velkomne til åpent møte om prosessen med samfunnsdelen 
 Kommunikasjon skal kommuniseres på flere språk - slik at informasjon om samfunnsdelen 

når ut til alle i Alta kommune.   
 
Alle innspill som mottas gjennom fysiske møter og digitale plattformer, vil sorteres og tematiseres for 
å sikre at all kunnskap og innspill blir samlet, systematisert og kvalitetssikret. 

 

6 Fremdriftsplan og økonomiske rammer 

Det er en ambisjon om at arbeidet med samfunnsdelen vil pågå i omtrent ett år, med politisk 
sluttbehandling i starten av 2024. I planprosessen er det lagt opp til framdrift i fem faser: 
 
1. Planprogrammet  

Beskrive innhold og prosess for arbeidet med samfunnsdelen.  
2. Innsiktsarbeid 

Gjennomføre ekstern og intern medvirkning gjennom dialog og innspill fra befolkningen i Alta 
kommune, næringslivet, akademia, politikere og ansatte i kommunen.  

3. Mål og strategi 
Utarbeide mål og strategier for en bærekraftig utvikling av Alta kommune. 

4. Sikring av kunnskapsgrunnlag 
Gjennomføre medvirkning som sikrer at kunnskapsgrunnlaget er godkjent av de ulike aktørene i 
kommunen. 

5. Høring og politisk vedtak 
Foreslå et utkast til samfunnsplan som kan legges ut til høring og offentlig ettersyn og videre til 
sluttbehandling i kommunestyret. 

 

 
 

Det er lagt opp til omfattende prosesser rundt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det 
medfører kostnader knyttet til medvirkning, kommunikasjon, innkjøp av konsulenttjenester til 
nødvendige utredninger og andre driftskostnader i planprosessen. Internt tidsbruk for 
administrasjonen kommer i tillegg.  

 

 


