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1. Innledning
1.1 Formålet med kommunal planstrategi
I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi
utformes etter behovet i den enkelte kommune. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det
obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i plan- og bygningsloven av 1985. Planstrategien
setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om
planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid
med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med
kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi er intensjonen å styrke den politiske styringen av hvilke
planoppgaver som skal prioriteres. En viktig begrunnelse for innføringen av kommunal planstrategi er at
kommunepolitikerne tidlig skal kunne gjøre seg kjent med kommuneplanen som styringsverktøy, og ta stilling
til om de ønsker endringer i de mål og strategier som er nedfelt i planen.
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres eller videreføres uten endringer. Planstrategien er også et
egnet verktøy for å vurdere kommunens samlete plansystem, planressurser og planbehov i
kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner og andre temaplaner.
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1.2 Planlegging etter plan- og bygningsloven
Formålet med Plan- og bygningsloven (pbl.) fra 2008 er: å fremme bærekraftig utvikling for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner. Videre skal planlegging etter loven bidra til å samordne statlige,
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser (pbl. § 1-1).

1.2.1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
Det følger av pbl. § 3-1 at innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:
a)

sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og
regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer
c)

sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling
e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle
deler av landet
f)

fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge
kriminalitet

g)

ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige,
regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke
være mer omfattende enn nødvendig.
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.
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2. Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019
Kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 21. april 2016.
Planstrategien inneholdt en oversikt og tidsmessig prioritering av de viktigeste planoppgavene i
kommunestyreperioden, og la opp til utarbeidelse av en rekke nye kommunedelplaner i tillegg til en revisjon av
kommuneplanens arealdel.
De fleste planarbeidene som var lagt inn i planstrategien for 2016-2019 er igangsatt eller ferdigstilt. Den største
av disse er revisjonen av kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 15. februar 2021 med unntak av noen
avgrensede områder med innsigelser som er unntatt rettsvirkning inntil innsigelsene er løst.
Kommunedelplaner
I planstrategiperioden skulle det utarbeides eller revideres totalt åtte kommunedelplaner. Kommunedelplan
for boligpolitikk i Alta ble vedtatt i juni 2019, kommunedelplan for energi, miljø og klima ble vedtatt i 2018. Det
samme ble kommunedelplan for Kultur og kommunedelplan for oppvekst. Kommunedelplan for Idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv rulleres fast hvert fjerde år, og det tilhørende handlingsprogrammet rulleres årlig.
Av kapasitetsmessige årsaker ble det besluttet at helhetlig ROS for Alta kommune skulle erstatte den planlagte
kommunedelplan for Samfunnssikkerhet og beredskap. Utarbeidelse av kommunedelplan for Næringsutvikling
ble også utsatt, men en ny Næringspolitisk handlingsplan ble vedtatt i 2016. Kommunedelplan for Helse- og
omsorgstjenester gikk ut i 2013, og rullering ble igangsatt. Arbeidet ble avsluttet uten vedtak av ny plan, på
bakgrunn av den store omstillingsprosessen som har pågått og fremdeles er i gang innenfor sektoren. Behovet
for en oppdatert kommunedelplan for Helse- og omsorgssektoren er fremdeles tilstede.
Områdereguleringer
Områderegulering for Lille- Komsa er vedtatt, med 7 delfelt som skal detaljreguleres. To av feltene er under
detaljregulering etter at kommunen lyste ut konkurranse for tildeling av konsentrerte felt i 2020. I begge
prosjektene skal det tilrettelegges for leiligheter etter modell for leie til eie, som en oppfølging av tiltak i
kommunedelplan for boligpolitikk som ble vedtatt i 2019. Områderegulering for Skillemo industriområde ble
vedtatt i 2016, og tomtene i del 1 er tildelt. Områderegulering for Bukta ble vedtatt i 2016. Områderegulering
for Langnes næringsområde ble vedtatt i 2017. Parallelt med planarbeidet ble området fylt ut. En privat aktør
har opsjon på området og har igangsatt detaljregulering for området.
Prosessen med områderegulering av Bossekop ble igangsatt i 2014, og prosessen er fortsatt i gang. Det jobbes
med et revidert planforslag som fremmes til ny førstegangsbehandling mot slutten av 2021. I 2019 ble det også
igangsatt arbeid med områderegulering for Skoddevarre boligfelt. Også her ventes et planforslag til behandling
mot slutten av 2021.
Temaplaner
Plan for offentlig uterom og grønnstruktur revideres fast hvert fjerde år, og var sist vedtatt i 2019.
Ny hovedplan for vannforsyning i Alta ble vedtatt i 2017, og i 2019 ble også hovedplan for avløp vedtatt. Viktige
arealer for fremtidige anlegg i disse planene er sikret i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2021.
I 2019 ble det igangsatt arbeid med en Kulturminneplan for Alta kommune. Dette er et tiltak i kommunedelplan
for kultur. Planarbeidet er ikke ferdigstilt enda.
Ny planstrategi
På grunn av at arbeidet med kommuneplanens arealdel, som ble igangsatt i 2016, har dratt ut i tid, er
planstrategiarbeidet i Alta kommune også forsinket. Oppstart av arbeidet med planstrategien ble igangsatt
høsten 2019, men først nå kommer et forslag til planstrategien til behandling. Da det kun er knappe to år igjen
av kommunestyreperioden er ambisjonsnivået på planstrategien også tilpasset dette.
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3. Overordnede føringer for kommunal planlegging
3.1 Nasjonale forventninger
Jf. plan- og bygningslovens § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år
utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. 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.
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. Gjennom
de nasjonale forventningene ligger det også en styrking av det
lokale selvstyret, 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 legger regjeringen vekt på at vi står overfor 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, og så i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en integrert del av
grunnlaget for areal- og samfunnsplanleggingen.

3.1.1 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
De nasjonale forventningene til planleggingen som verktøy bygger på fem hovedpunkter:
- FNs bærekraftsmål som grunnlag for regional og kommunal planlegging
- Tydelig retning for samfunnsutviklingen
- Effektive og kunnskapsbaserte planprosesser
- God gjennomføring av arealplaner
- Økt bruk av digitale verktøy i planleggingen

3.1.2 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og arbeidsplasser i hele landet. Det er
behov for bedre planavklaringer og samordning mellom myndigheter og lovverk slik at det kan tilrettelegges for
bærekraftig vekst, og sikre en helhetlig utvikling og forvaltning av arealer og større forutsigbarhet.
-

Næringsutvikling gir grunnlag for velferd
Et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene
Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier
Ressursbasert næringsutvikling
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3.1.3 Bærekraftig areal- og transportutvikling
Et godt transportsystem er avgjørende for et moderne samfunn, og en viktig del av utbyggingsmønsteret og
byutviklingen. Det er viktig at transportplanleggingen samordnes med by- og arealplanleggingen for øvrig.
Kapittelet tar for seg to hovedtemaer:
- Styrket knutepunktsutvikling
- Mer vekt på regionale løsninger

3.1.4 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
En by i vekst trenger helhetlige grep for å bli funksjonelle og bærekraftige. Attraktive byer med levende
bymiljøer kombinerer økt tetthet med effektive transportløsninger og høy livskvalitet. Forskning vier av det er
nødvendig å se fortetting i sammenheng med sosial bærekraft.
Disse fire temaområdene skal hjelpe å utvikle steder som er gode å bo og leve i:
- Åpne og inkluderende
- Trygge og helsefremmende
- Kvalitet i våre fysiske omgivelser
- Levende sentrumsområder

3.2 FNs 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 jobbe for å nå 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.
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.
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3.3 Regional planstrategi og regionale planer
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 tilling 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 den 16. 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
I løpet av valgperioden skal det igangsettes arbeid med fire nye regionale planer:
- Regional plan for klimaomstilling i Troms og Finnmark
- Regional transportplan for Troms og Finnmark
- Regional plan for like levekår og god livskvalitet i Troms og Finnmark
- Regional bibliotekplan for Troms og Finnmark
I tillegg skal følgende regionale strategier utarbeides:
- Strategi for næringsutvikling
- Strategi for videregående opplæring
- Strategi for voksnes læring
- Strategi for fagskole
- Skolebruksplan
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4. Utviklingstrekk og utfordringer
Utviklingsmulighetene i Alta og nordområdene skrives inn i en kontekst større enn noen gang. Nasjonalt og
internasjonalt planlegges store investeringer i nordområdene i årene framover. En forutsetning for at området
skal kunne ta ut potensialet som utviklingen gir, er tilgang på kompetent arbeidskraft og økt kunnskap om
ressursgrunnlag, rettighetshåndtering, urfolksspørsmål og verdiskapning basert på naturressursene.
Alta vil være et kunnskapsnav for utviklingen i nord ved å sette dagsorden, utvikle kunnskap og formidle denne
til nye nøkkelaktører i nordområdene. Kommunen skal videreutvikle seg som et attraktivt bosted,
utviklingsmiljø og lokaliseringssted for nytt næringsliv, forskning og utdanning. Den jevne veksten i Alta over
mange år, viser stor evne til utvikling og nyskaping. De gode bostedskvalitetene kombinert med
kompetansemiljøene innen forskning, høyere utdanning, offentlig virksomhet og næring virker i seg selv
rekrutterende på både virksomheter og folk (Nordområdestrategi for Alta 2011).

4.1 Befolkningsutvikling og boligbygging
Alta omtales ofte som en god kommune å bo og vokse opp i. Det 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
år. Stor befolkningsvekst er krevende for en kommune å håndtere, og medfører press på både utbygginger,
sosial og teknisk infrastruktur. Dette merkes også gjennom et høyt prispress i boligmarkedet som stiller Alta by
overfor utfordringer. 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. Det er et viktig hensyn å ta for en by i
vekst.

4.1.1 Befolkningsendringer
Folketall pr. 1. jan. (kilde: SSB)
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17 889

18 272

18 680

19 282

19 822

20 097

20 446

20 635

20 665

20 789

20 847

Framskrevet 2022-2040 basert på middels nasjonal vekst MMMM (kilde: SSB)
2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

20 831

20 911

20 998

21 088

21 177

21 261

21 340

21 451

21 483

21 537

Alta kan over mange år vise til høyt fødselsoverskudd. De senere års utvikling viser at denne raten ikke har
steget i takt med befolkningsveksten, og andelen mellom 0-9 år har vært svakt fallende siste tiår. Denne
tendensen har snudd Det er i motsatt ende av befolkningskalaen veksten vil komme de kommende år, selv om
veksten i antall eldre over 80 år ikke er like dramatisk i Alta kommune som ellers i landet. Figur 2 under viser
likevel at det er gruppen 60 år og over som trolig vil oppta større og større andel av befolkningen i Alta i årene
framover. På tross av disse tendensene, vil Alta fortsatt ha en svært ung befolkning sammenliknet med
landsgjennomsnittet.
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Figur 2: Andelsmessig alderssammensetning i befolkningen framskrevet til 2040 basert på middels nasjonal vekst (kilde: SSB)

Figur 3 viser at nettoinnflyttingen i Alta etter en periode med nedgang kan være i ferd med å snu. Det er uklart
om denne vil stabilisere seg på noen side, men utsiktene i næringslivet og arbeidsmarkedet i regionen er gode
og kan dermed bidra til at folk i større grad velger å bli boende i kommunen.
120
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0

2016K1

2016K3

2017K1

2017K3

2018K1

2018K3

2019K1

2019K3

2020K1

2020K3

-20
-40
-60
Fødselsoverskot

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring

Figur 3: Netto befolkningsendringer etter årsak fra 2016 første kvartal til 2021 første kvartal (kilde: SSB)
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4.2 Levekår og folkehelse
Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Med folkehelseloven og samhandlingsreformen får
kommunene større ansvar for folkehelsearbeid og befolkningens helsetjenester. 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».
Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsestatus fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsasts for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
trivsel og helse, forebygger psykisk og kroppslig sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot
helsetrusler. I tillegg inngår arbeid for å få til en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helse positivt.
Her er noen krav til oversiktsarbeidet:
o
o
o
o
o
o

Folkehelsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert
Oversikten skal danne et faglig grunnlag for kommunenes beslutninger og prioriteringer
Oversikten synliggjør positive og negative trekk ved kommunen
Sammenlikner kommuner, regioner og befolkningsgrupper
Fastsetter mål for tiltak og måler utviklingen over tid.
En forutsetning for å ivareta innbyggernes helse.

Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging og lokal samfunnsutvikling. Dette er gjort synlig i Alta
kommunes Samfunnsdel «Vi vil» hvor et av fire hovedområder har stort fokus på nettopp folkehelse.
Gjennom folkehelsearbeidet i Alta utarbeides det hvert fjerde år et samlet oversiktsdokument som legges til
grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen. Oversiktsarbeidet for folkehelse i Alta kommune er
sammenfattet i 4 dokumenter:





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

Arbeidet med grunnlagsdokumentet ble gjennomført første gang av Alta kommune i 2012. Dette arbeidet ble
revidert i 2015/ 2016 og resultatet ble «Del 1 Oversiktsdokumentet Alta 2016». Ved rullering i 2019, ble dette
videreutviklet til de fire ovenstående dokumentene.
I del 2 Utfordringsdokumentet, sammenstilles de mest prekære indikatorene som folkehelsegruppa mener man
bør følge ekstra med på. For perioden 2019-2023 er det prioritert fem fokusområder:
-

-

-

Psykisk helse
o Psykiske symptomer og lidelser
o Selvmord
o Plaget av ensomhet
o Mobbing
Oppvekst og læringsmiljø
o Lav score lese-og regneferdigheter
o Frafall i videregående skole
o Lavere trivsel
Fysisk aktivitet
o Lite fysisk aktivitet
o Overvekt og fedme
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-

o Fysisk aktivitet i skole og barnehage
Barnefattigdom
Vold og overgrep i nære relasjoner

I dokumentet målsetting og strategier – Folkehelse i Alta 2019-2023 er det definert strategier og målsettinger
for hvordan Altasamfunnet kan jobbe med å forbedre de utvalgte fokusområdene. Det legges opp til at
konkrete tiltak skal komme fra de ulike kommunale virksomhetene, det private næringslivet, frivillige lag og
foreninger og samfunnet generelt.
Det er videre lagt opp til en strategi for å realisere folkehelsearbeidet gjennom at alle virksomhetene har med
seg folkehelseperspektivet inn i sitt daglige arbeid, og folkehelse skal være et tema i alle kommunale planer
som berører området.

4.3 Næringsliv og sysselsetting
Alta kommune kjennetegnes av stor bredde i arbeids- og næringsliv med mange små og mellomstore bedrifter,
og uten å være ensidig avhengig av én hjørnesteinsbedrift. Arbeidsledigheten i Alta er svært lav og har vært det
over flere år. Det er heller mangel på faglært arbeidskraft som på mange samfunnsområder utgjør utfordringen
i dag. En ung befolkning kombinert med kunnskaps- og kompetansemiljøer utgjør likevel en god mulighet for
Alta til å kunne være et knutepunkt for industri og kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Finnmark.
Undersøkelser omtaler også Alta-regionen som en av landets fem mest innovative regioner (NIBR-rapport
2011:12). Enkelte grupper av befolkningen er fortsatt utenfor arbeidsmarkedet og vil trenge innsats for å
komme seg inn. Dette dreier seg i første rekke om unge uføre og flyktninger/innvandrere.
At kompetanse i vid forstand er nøkkelen til videre vekst i Alta, gjenspeiles i kommunens næringspolitiske
tema- og handlingsplaner og nordområdestrategi. Kompetanse vil også stå høyt på agendaen i rullering og
oppstart av kommunale planer i denne planstrategiperioden.
00 Uoppgitt
90-99 Personlig tjenesteyting
86-88 Helse- og sosialtjenester
85 Undervisning
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
64-66 Finansiering og forsikring
58-63 Informasjon og kommunikasjon
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
49-53 Transport og lagring
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon
10-33 Industri
05-09 Bergverksdrift og utvinning
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
0
2020

2019

500
2018

Figur 4: Sysselsetting i Alta kommune etter yrke (kilde: SSB)
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4.4 Transport og infrastrukturutbygging
På trafikk- og transportområdet har Alta by utfordringer i takt med en voksende befolkning og høy andel
daglige reiser med bil. Kommuneplanens samfunnsdel tar opp viktigheten av å fortsette tilretteleggingen for
gående og syklister, samt videreutvikling av kollektivtilbudet. Både for å på sikt gi alternativer til tradisjonell
bilbruk, men også for bolyst, folkehelse og miljø. Kommuneplanens arealdel inneholder også veitraséer for
interntrafikk mellom bydeler, men som gjenstår å realisere. I den nye kommuneplanens arealdel er det
utarbeidet oppdaterte parkeringsbestemmelser med tre ulike sonekrav til parkering. Det stilles nye krav til
antall og utforming av sykkelparkeringsplasser, og til sikring av traseer for gående og syklende for nye
utbygginger. Det er også innført et boligbyggeprogram som skal sikre en større sammenheng mellom den
utbyggingen som skjer og kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur. Blant annet er det stilt konkrete krav til
hvor stor bolig- og næringsutbygging som kan skje vest for Alta før det må gjøres tiltak i Bossekopkrysset og før
ny E6 mellom hjemmeluft og Alta sentrum må realiseres.
Annen kommunal infrastruktur som vann og avløp er gjenstand for løpende planlegging i tråd med
kommuneplanens utbyggingsmønster.

4.5 Oppvekst og utdanning
Alta kommune må i framtida fortsatt ha fokus på tiltak som bidrar til positiv utvikling for elever og skoler i Alta.
I kommuneplanens samfunnsdel heter det at for å sikre utvikling, må altasamfunnet skape en «kultur for
læring». For å sikre dette kreves det at hele utdanningsløpet ses i en sammenheng, og at det 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.
For at Alta skal spille den rollen som kommunen ønsker i utviklingen av nordområdene, er det strategisk viktig
for Alta å øke andelen av innbyggere med høyere utdanning. Altas evne til å rekruttere folk med høy utdanning
og utvikle arbeidsplasser med krav om lang høyere utdanning, vil være en viktig indikator på hvor attraktivt og
toneangivende kompetansemiljøene i kommunen framstår i nordområdene (Nordområdestrategi for Alta
2011). Her vil det også være viktig for Alta å bygge videre på samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet,
slik at universitetsmiljøet kan styrke sin tilstedeværelse i Alta, og slik at Alta kan kjennetegnes som en attraktiv
universitetsby både som studiested og arbeidssted.
Et annet viktig satsingsområde i Alta som ellers i Finnmark vil måtte bli å redusere frafall og bortvalg i
videregående skole. Å øke gjennomføringsgraden i videregående skole krever målrettet innsats fra alle
involverte aktører. Grafene i figur 5 viser en positiv trend i form at utdanningsnivået i befolkningen i Alta øker.
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Figur 5: Personer 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning 2010-2021 (kilde: SSB)
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5. Alta kommunes plansystem

Figur 6: Det kommunale plansystemet. Boksen til høyre holdes utenfor denne planstrategien, men er med i kommunens årshjul for
planleggingen.

5.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 – «Alta vil»
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede
strategiske styringsdokument. Planen legger føringer for
økonomiplanen, årsbudsjettet, virksomhetsplanen og alle andre
kommunale planer. Kommuneplanens samfunnsdel
«Alta vil» er kommunepolitikernes hovedverktøy for å gi en
samlet og synlig retning på kommunens utvikling i et
12årsperspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel er hjemlet i
plan- og bygningsloven, og skal behandle langsiktige
utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og
utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper.
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes
planer. Den skal gi retningslinjer for gjennomføring av mål og
strategier, både i den kommunale virksomheten og ved
medvirkning fra andre offentlige organer og private. All den
kommunale sektorplanleggingen bør være forankret i
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kommuneplanens samfunnsdel, eventuelt som kommunedelplanlegging på bakgrunn av samfunnsdelen.
Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, må den gi grunnlag for konkrete prioriteringer, og
bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for sektorenes virksomhet og for
befolkningen. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov
for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mm.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 «Alta vil» har fire hovedsatsningsområder, med tilhørende mål og
strategier:
1. Kunnskap og kompetanse
«Alta innehar et spekter av kompetanser som bidrar til velferd og verdiskapning. Læring foregår kontinuerlig og starter tidlig. Det mangfold
av kompetanser (humankapitalen) altasamfunnet representerer, vil være vår viktigste strategiske ressurs framover. Gjennom å dyrke og
videreutvikle kompetansene i kommunen, legger Alta de beste forutsetninger for å høste vekst, velferd og verdiskapning i
kunnskapssamfunnet – som vektlegges mer og mer nasjonalt.»

2. Næringsutvikling og nyskaping
«Næringslivet står tradisjonelt sterkt i Alta. Den sterke entreprenørskapskulturen og en ung befolkning er kommunens beste utgangspunkt
for videre vekst og nyskaping. Samtidig vil det framover være viktig å satse også utover kommunegrensene i takt med regionens utvikling.
Alta må posisjonere seg i Nordområdeutviklingen og gjøre seg relevant regionalt og nasjonalt. Kommunens høye kompetanse innenfor ulike
bransjer vil være gull verdt i en tid med sterk konkurranse og krav til kompetanse og effektivitet.»

3. Trivsel og livskvalitet
«Bolyst, grønne omgivelser, godt klima og høy trivselsfaktor er kvaliteter ved Alta som mange framhever, og som utvilsomt bidrar til at flere
og flere velger å bosette seg i kommunen. Mangfold i tilbud og aktiviteter bidrar også til den høye bolysten i Alta. For et samfunn i vekst, er
det viktig å holde på mangfoldet og arbeide for at alle skal kunne kjenne trivsel og stolthet over å bo i Alta, uavhengig av bakgrunn og
funksjonsevne. Tilrettelegging for en god oppvekst i Alta blir fortsatt en av kommunens hovedoppgaver, samt velferdstjenestene som er
viktige for trivsel og livskvalitet for alle generasjoner.»

4. Attraktivt regionsenter i utvikling
«Alta kommune vil bygge attraktivitet for Alta kommune vil bygge attraktivitet for regionen gjennom godt samarbeid med naboer,
mangfoldig kulturliv gjennom hele året, idretts- og kulturarrangementer for et bredt publikum og opplevelser for innbyggere og turister –
vinter som sommer. Nordlysbyen Alta blir attraktiv som regionsenter blant annet ved å sikre gode kommunikasjonsløsninger og
infrastruktur. Videre ønsker vi at våre aktiviteter skal skje innenfor naturens bæreevne i rene og trivelige miljø.»

5.2 Arealdel 2021-2040 – Langsiktig arealbruksstrategi
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som behandles i
samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan arealene samlet sett bør
disponeres for å løse oppgaver og behov som avklares i samfunnsdelen. En samlet arealplan er nødvendig for å
sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting, og for å beskytte arealene mot uoverveide arealinngrep og
uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv.
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan. Hovedtanken er at arealdelen trekker opp hovedlinjer, som
senere fylles ut og konkretiseres gjennom reguleringsplaner. Det betyr at arealdelen ikke bør være detaljert i
byggeområder. Hovedregelen er at det skal utarbeides reguleringsplan før gjennomføring av byggetiltak i slike
områder. Hovedprinsippet vil være at en gjennom krav om reguleringsplan for områder eller
enkelteiendommer/prosjekter, sikrer nødvendig planprosess og detaljeringsgrad med sikte på utbygging,
inngrep, bruk eller vern av betydning. Planen er rettslig bindende for framtidig arealbruk i kommunen.
Kommunal planstrategi skal inneholde retningslinjer for langsiktig arealbruk. Arealstrategien skal vise
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Alta kommunes langsiktige
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arealbruksstrategi er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel, og ble sist revidert og kartfestet i
kommuneplanens arealdel for perioden 2021-2040 (vedtatt februar 2021).

5.3 Øvrige kommunale planer
5.3.1 Kommunedelplaner
I henhold til pbl. § 11-1 kan kommunedelplan brukes som betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer
eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller
virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk,
jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat
kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.
Paragrafen bestemmer videre at det for alle kommunedelplaner skal utarbeides planprogram jf. pbl. § 41.
Videre skal kommunedelplaner ha en egen handlingsdel med anvisning på tiltak for gjennomføringen av
planens målsettinger innenfor kommuneplanperioden på fire år. Videre forutsetter bestemmelsen en årlig
rullering og eventuell revisjon i sammenheng med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet og arbeidet
med økonomiplanen.
Per høsten 2021 har Alta kommune kommunedelplaner for arealbruk for følgende områder:
•

Avlastningsveg gjennom Alta tettsted (vedtatt 2008)

Per høsten 2021 har Alta kommune kommunedelplaner for følgende temaer:
•
•
•
•
•
•

Helhetlig boligpolitikk (2019-2031)
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021-2034)
Energi, klima og miljø (2018-2022)
Helse og sosial (2013-2020, utgått)
Kultur (2016-2028, revisjon igangsatt vår 2021)
Oppvekst (2018-2030)

Kommunedelplaner vil kunne egne seg på områder hvor den samfunnsmessige betydningen anses stor, samt
for politikkområder hvor kommunestyret ønsker ekstra fokus og trykk. I andre tilfeller og generelt vil det være
hensiktsmessig å holde seg til kommuneplanens samfunnsdel. Dette fordi kommunedelplaner inneholder
ressurskrevende krav til prosess og rulleringer. Uansett er det viktig at alle kommunedelplaner er godt
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Hvis kommuneplanen og kommunedelplaner utvikles uavhengig av
hverandre, vil ikke plansystemet fungere som reelt sektorsamordnende og styrende.

5.3.2 Områdereguleringsplaner
Områdereguleringer er en ny type reguleringsplaner innført med pbl. av 2008. Områderegulering brukes av
kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for
å gi en mer detaljert, områdevis avklaring av arealbruken. Områderegulering utarbeides i regi av kommunen.
Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide utkast til områderegulering
innenfor rammer fastsatt av kommunen. Virkemidler og planprosess er i det vesentlige felles for
områderegulering og for detaljregulering.
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I Alta kommune gjelder per i dag følgende områdereguleringsplaner:
•

Alta sentrum, revidering (vedtatt 2011, eg. som reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av
1985)

•
•
•
•

Bukta industri- og kommunikasjonsområde (vedtatt 2016)
Skillemo næringsområde (vedtatt 2016)
Langnes næringsområde (vedtatt 2017)
Lille-Komsa boligområde (vedtatt 2019)

Kommuneplanens arealdel for Alta 2021-2040 inneholder krav om utarbeidelse av områdereguleringer
for følgende områder:
Boligbebyggelse
•
•

Lille Skoddevarre boligområde (under utarbeidelse)
Åslia/Holstlia sør boligområde (utvidelse)

Sentrumsformål
•
•

Bossekop sentrum (under utarbeidelse)
Prestegårdsjorda (skal realiseres tidligst 2025)

Næringsbebyggelse
•

Kvenviknes industriområde

Fritidsbebyggelse
• Bollo Hyttefelt

5.3.3 Temaplaner
Alta kommune har et antall temaplaner som dekker avgrensede fagområder og kommunale satsingsområder.
Temaplanene er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, og kommunen bestemmer således selv prosessen for
disse planene. Dette gir en fordel i forhold til kommunens fleksibilitet, men medfører ikke nødvendig samme
status som en kommunedelplan. Samsvaret med kommuneplanens samfunnsdel må fortsatt ivaretas, selv med
status som temaplan.
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6. Vurdering av planbehovet
6.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for Alta, Alta vil 2015-2027, ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2015, etter
en lang og omfattende planprosess.
Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsverktøy for kommunen, og det går en rødt tråd fra mål og
strategier i samfunnsdelen og inn i kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og temaplaner. Kommunen
benytter også kommuneplanens samfunnsdel aktivt i økonomiplan- og budsjettarbeidet. Hvert år velges det
fokusområder fra mål og strategier i samfunnsdelen for å hjelpe med prioriteringer i budsjettet.
Etter å ha fungert i noen år, ser kommunen at samfunnsdelen favner noe vidt. Dette innebærer at den som
styringsverktøy blir for generell. Spesielt med tanke på koblingen til økonomiplan, gir de 21 målene og 75
strategiene utfordringer. Det er behov for å revidere kommuneplanens samfunnsdel i denne
planstrategiperioden. Neste generasjons samfunnsdel blir den tredje i rekken, og må utformes på en slik måte
at den blir enda mer operativ som verktøy for styring gjennom det øvrige kommunale plansystemet.

6.2 Kommuneplanens arealdel
Fjerde generasjons arealdel av kommuneplanen i Alta ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 15. februar
2021. Av hensyn til den omfattende planprosessen som ligger bak en KP arealdelrevisjon, er det formålstjenlig
at denne ikke gjentas for ofte. Ikke minst av hensyn til den forutsigbarhet i tid som kommuneplanen er ment å
gi alle aktører i lokalsamfunnet, inkludert sektormyndigheter.

6.3 Kommunedelplaner
Følgende kommunedelplaner (KDP) foreslås utarbeidet eller revidert i denne perioden, som en oppfølging av
nasjonal lovgivning og politikk, samt kommuneplanens samfunnsdel:

6.3.1 KDP for næringsutvikling
Næringspolitisk i Alta kommune har man i tillegg til kommuneplanens samfunnsdel hatt flere handlingsplaner
for ulike næringsgreiner. Dette ønsker administrasjonen heller å samle og løfte opp til én kommunedelplan for
næringsutvikling som skal favne flere næringer; reiseliv, kulturnæringer, industri, landbruk, handel osv. Dette
fordi man da kan «si noe» om hver næring og gi føringer fra kommunen. I dag har vi tre handlingsplaner;
reiseliv, kulturnæringer og arbeid & entreprenørskap. Handlingsdelen i en kommunedelplan skal rulleres hvert
år, og her kan man da favne nye næringer og endringer i fokus/satsningsområder som tilkommer år for år.
I 2016 ble siste versjon av næringspolitisk handlingsplan vedtatt. Denne fanger opp tiltak som lå inne i det
eksisterende planverket på næringsområdet. Den næringspolitiske handlingsplanen vil være et godt grunnlag
for oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for næringsutvikling mot slutten av perioden. Planen bør
blant annet favne den sterke innovasjons- og entreprenørånden som kjennetegner Altas næringsliv, samt
kommunikasjoner i regionen i retning av et mer integrert arbeidsmarked.
Ved å utarbeide kommunedelplan for næringsutvikling i samme periode som kommuneplanens samfunnsdel
rulleres, vil man kunne samkjøre medvirkningsprosesser for aktuelle temaområder.
Planens eierskap bør ligge til avd. for samfunnsutvikling (ASU).
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6.3.2 KDP for boligpolitikk
Alta kommunes KDP for boligpolitikk ble vedtatt i 2019 og har en tidshorisont fram mot 2031. Handlingsdelen
har ikke vært rullert årlig slik prosedyre for kommunedelplaner er.
Et viktig tiltak i kommunedelplanen er opprettelsen av boligservicekontoret. Dette ble opprettet høsten 2020,
og jobber nå aktivt med oppfølging av kommunedelplanen. I planstrategiperioden vil det være viktigere å sikre
oppfølging av tiltak i handlingsprogrammet, samt en rullering av handlingsprogrammet fremfor en ny rullering
av selve kommunedelplanen.

6.3.3 KDP for miljø, klima og energi
Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 med planhorisont til 2022. Handlingsdelen har blitt rullert en gang.
Fremover er handlingsdelen blitt erstattet av kommunens klimabudsjett, og alle avdelinger rapporterer årlig på
sine mål og strategier.

6.3.4 KDP for helse- og omsorgstjenester
KDP for helse og sosial ble vedtatt sommeren 2013. Kommunedelplanen omhandler viktige strategiske valg for
velferdsproduksjonen i kommunen, og bør revideres hvert 4. år. Planarbeidet ble igangsatt i 2016 med
utarbeidelse av planprogram for arbeidet. Av kapasitetsmessige hensyn og på bakgrunn av den store
omstillingsprosessen som allerede var igangsatt ble utarbeidelsen av kommunedelplanen lagt på is.
Nå er Alta omsorgssenter åpnet, og den store omstillingen går mot slutten. Det er kommet nye nasjonale
føringer på området, blant annet kvalitetsreformen «Leve hele livet», med mål om at alle eldre skal få bedre
hjelp og støtte til å mestre livet. En ny og oppdatert kommunedelplan bør utarbeides med mål og strategier
som sikrer ivaretakelse av dette.
Planens eierskap ligger til helse- og sosialtjenesten (HS).

6.3.5 KDP for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kulturdepartementets bestemmelser ligger til grunn for denne planen, som i tillegg til å fastsette kommunens
politiske mål for temaene, legger premissene for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg. Krav om fireårig
rullering. Kommunedelplanen ble revidert i 2021. Handlingsdelen rulleres årlig. I henhold til rulleringsrutinene
for denne planen blir det ny oppstart av rullering høsten 2024.
Planens eierskap ligger til kulturvirksomheten(KUL).

6.3.6 KDP for oppvekst
Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018. Handlingsdelen er ikke rullert.
Planens eierskap ligger hos Oppvekst og kulturtjenesten (OK).

6.4 Områdereguleringsplaner
6.4.1 Områderegulering for Bossekop sentrum
Arbeidet ble igangsatt i 2014, og pågår fremdeles. Planforslaget har vært på høring én gang, og må legges ut til
fornyet offentlig ettersyn før planen kan vedtas.

6.4.2 Områderegulering for Skoddevarre boligområde
Planarbeidet er igangsatt. Planforslag utarbeides i to versjoner, med tanke på adkomst til området fra E45.

20

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2021-2023

I forbindelse med kommuneplanens arealdel og rekkefølgebestemmelser knyttet til utbygging av ny E6 fra
Hjemmeluft til Alta sentrum, er det åpnet for inntil 130 nye boenheter i første omgang.

6.4.3 Områderegulering for Alta sentrum
Gjeldende plan for Alta sentrum ble vedtatt i 2011. Siden områdeplanen ble vedtatt har Alta opplevd en stor
utvikling, og rammene i områdeplanen utfordres av den nye utviklingen som ikke var tatt høyde for. Tiden
begynner å bli moden for å oppdatere sentrumsplanen og utarbeide en ny områderegulering for Alta sentrum.
Viktige tema i planarbeidet må være byggehøyder, offentlige uterom og lekearealer, lokalisering av boliger.

6.5 Temaplaner
6.5.1 Landbruksplan
Planen ble vedtatt våren 2012, med planhorisont til 2016. Det er behov for å revidere planen, og det vurderes
ikke som hensiktsmessig å inkludere landbruk i en ny kommunedelplan for næring.

6.5.2 Byggeskikksveileder
I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det besluttet at byggeskikksveilederen skal revideres. Arbeidet
anbefales igangsatt før sommeren 2022.

6.5.3 Mobilitetsstrategi
I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel har kommunestyret fremhevet at det er behov
for en mobilitetsstrategi for Alta, med tanke på fremtidig veistruktur, kollektivtrafikk og tilrettelegging for
gående og syklende i Alta. En viktig del av en slik mobilitetsstrategi vil innebære å samle en oversikt over alle
planer, strategier og bestemmelser kommunen har som berører mobillitet (parkeringsbestemmelser,
tilrettelegging for syklende, miljøkrav etc.). Videre må det søkes samarbeid med Troms og Finnmark
fylkeskommune og Statens vegvesen med tanke på det overordna vegnettet og kollektivsatsning.

6.5.4 Gågate og torg Alta sentrum (reguleringsplan)
Det er behov for en oppdatert plan for gågate og torg på Alta sentrum. Det er blant annet behov for å gjøre
grep for å sikre universell utforming i de offentlige uterommene på sentrum, og tilrettelegge bedre for
arrangementer på torgarealene. Ny plan for gågate og torg må også utvides til å inkludere arealet regulert til
torg i detaljregulering for A9.

6.5.5 Handlingsplan Leve hele livet
Arbeidet med en handlingsplan for Leve hele Livet-reformen ble igangsatt våren 2021, og prosessplanen for
arbeidet ble vedtatt i kommunestyret 23. mars 2021.

6.5.6 Plan for psykiatri- og rustjenestene
Plan for psykiatri- og rustjenestene i Alta kommune ble sist vedtatt 23.06.2014, med en planhorisont fra 20142020. Siden planen ble vedtatt har det skjedd en omorganisering innenfor Helse og sosial, det er kommet nye
føringer nasjonalt, og både kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for boligpolitikk er oppdatert
som denne temaplanen henviser til er oppdatert og endret nokså mye. Det er derfor behov for å revidere
denne temaplanen i løpet av planstrategiperioden.
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6.5.7 Kulturminneplan
Arbeidet med en kulturminneplan for Alta er forankret i kommunedelplan for Kultur, og arbeidet ble igangsatt i
2019.

6.5.8 Veteranplan
I stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid» (meld.st. 15 2019-2020) oppfordrer
regjeringen kommunene til å etablere, utvikle og anvende kommunale veteranplaner.
Alta kommune har igangsatt dette arbeidet. Planens eierskap ligger hos Kulturvirksomheten.
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7. Prioritering av planoppgaver 2021-2023
Ansv.

Plantype- og navn

2021

2022

høst

vår

2023
høst

vår

Kommuneplan
ASU

Samfunnsdel

ASU

Arealdel (2021)

Oppstart revisjon
Videreføres

Kommunedelplan
ASU

Avlastningsveg gjennom Alta (2008) Parsell over Aronnes videreføres (krav om detaljregulering)

ASU

Helhetlig boligpolitikk

ASU

Næringsutvikling

MPI

Videreføres

Oppstart
Oppstart revisjon

Energi, klima og miljø

Oppstart revisjon

HS

Helse- og omsorgstjenester

KUL

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Videreføres

KUL

Kultur

Pågående

OK

Oppvekst

Videreføres

Områderegulering

Oppstart

ASU

Områderegulering for Alta sentrum

ASU

Områderegulering for Bossekop
sentrum

Pågående

ASU

Områderegulering for Skoddevarre
boligområde

Pågående

Temaplan
ASU

Landbruksplan

ASU

Byggeskikksveileder

ASU/
TT

Mobilitetsstrategi

ASU

Gågate og torg Alta sentrum

HS

Handlingsplan Leve hele livet

HS

Rus- og psykiatriplan

KUL

Kulturminneplan

Pågående

KUL

Veteranplan

Pågående

Oppstart
Oppstart
Oppstart
Pågående
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