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Varamedlem for

Hege Christin Bjørkmann
Asbjørn Danielsen

Lars Hapalahti
Leif Åsmund Nilsen
Albert Georg Vekve
Erik Karlstrøm
Vilde Hirsti Danielsen
Nils Åge Arnesen
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RØDT
FRP

Øystein Sedolf Pedersen
Vegar Einvik Heitmann
Bengt Rune Strifeldt
Ole Steinar Østlyngen
Britt Karin Søvik
Svein Yngvar Berg

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Gro Anita Parken
Bjørn-Atle Hansen

Stilling
driftsansvarlig Politisk Sekretariat
rådmann

Merknad i møte:
Orienteringer:


Tilstandsrapport barneverntjenesten vår 2022 v/ Anne Charlotte Solheim



Status flykningesituasjonen v/Bjørn Pedersen



Årsmelding og årsregnskap 2021 v/Bjørn-Atle Hansen



Motorferdselsloven høring - arbeidsgruppe
Partiene i kommunestyret melder innen 29.06.22, inn navn på deres representant til
utvalget.
Votering: Forslaget vedtatt enstemmig.



Uttalelse; "Stopp avviklingen og salget av Mikkelsby fergeleie"
Votering: Uttalelsen vedtatt enstemmig
Uttalelsen ligger bakerst i protokollen

______________________
Monica Nielsen

__________________________
Gro Anita Parken

______________________
Jan Martin Rishuag

____________________________
Heidi Bjørkli
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Tittel

Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2021
Alta Havn KF - Årsregnskap og årsberetning 2021
Budsjettregulering 1 2022
Vertskommuneavtale oppmålingstjenester
Omstilling i Alta kommune
Plan for offentlig uterom
Alta Brannvesen – Forprosjekt for nytt brannøvingsfelt
Gjennomføringsavtale - finansiering og bygging av strekningen
Steinfossveien - Skillmo.
Sluttbehandling - Detaljregulering for Gakorimyra Sør, B7
Sammenslåing av Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS og KomRev
Nord IKS
Tilstandsrapport barneverntjenesten vår 2022
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering 2021-2022
Rapport etter Forvaltingsrevisjon - Rus og Psykisk helsevern
Nyvalg - Valg av varamedlem til representantskapet for
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
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Uttalelse fra kommunestyret- Salg av Mikkelsby fergeleie

PS 40/22 Godkjenning av innkalling med saksliste

Kommunestyrets behandling av sak 40/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Ingen merknader til innkallingen
Til sakslisten:
Sak 51 behandles først
Uttalelse: Stopp avviklingen og salget av Mikkelsby fergeleie v/Monica Nielsen
Motorferdselsloven - Høring v/Ronny Berg

Vedtak
Ingen merknader til innkallingen
Til sakslisten:
Sak 51 behandles først
Uttalelse: Stopp avviklingen og salget av Mikkelsby fergeleie
Motorferdselsloven - Høring, arbeidsgruppe

PS 41/22 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2021

UOFF
(Lukket)

Kommunestyrets behandling av sak 41/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak

1. Regnskap 2021 viser et netto driftsresultat på minus kr 13 465 722,-.
Etter avsetninger og bruk iht. budsjett viste driftsregnskapet et merforbruk på kr 14 486 239,-.
For å redusere merforbruket ble det foretatt strykninger iht. Forskriften § 4-2 bokstav a og b.
Etter disse strykningene var merforbruket redusert til kr 5 902 829,- som er belastet
disposisjonsfondet utover budsjett.


Investeringsutgiftene viste kr 412 635 935,-. Investeringsinntektene kr 427 737 074,-.
Lån til videreutlån har en netto inntekt på kr 11 228 297,- på grunn av store ekstraordinære
innfrielser.
Det er avsatt netto kr 9 639 064,- til bundne investeringsfond.
Det er avsatt kr 16 636 371,- til ubundet investeringsfond på grunn av netto mindreforbruk i
investering.



Det er i 2021 ikke tatt opp eller brukt lån til finansiering av ordinære investeringer. Ubrukte
lånemidler fra 2020 (31,4 mill.) er fortsatt ubrukt.

PS 42/22 Alta Havn KF - Årsregnskap og årsberetning 2021

Kommunestyrets behandling av sak 42/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering; Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak

Alta havnestyre tilrår at regnskap og årsberetning legges fram for Alta kommunestyre med slik
innstilling:

1. Alta kommunestyre vedtar årsregnskapet og årsberetning for 2021 for Alta Havn KF.
2. Driftsregnskapet for 2021 er avsluttet med et mindreforbruk på kr. 337.116,-. Mindreforbruket
avsettes til disposisjonsfond, jf. Forskriftens §4-3.

3. Investeringsregnskapet for 2021 er avsluttet med et udekket beløp på kr. 11.465,- Udekket beløp til
investering skal i henhold til forskriften føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det året som
regnskapet legges fram. Udekket beløp til investering fremføres til inndekning i 2022 jf. Forskriftens § 45, andre ledd.

PS 43/22 Budsjettregulering 1 2022

Kommunestyrets behandling av sak 43/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Tilleggsforslag fra: SV, AP,SP, UA:
Tillegg til innstilingen punkt 2 markert uthevet: Rådmannen gis fullmakt til å fordele de ekstra midlene
fra økt integreringstilskudd til konkrete integreringstiltak, med særlig fokus på skole og barnehage
Votering: Innstillingen med tillegg vedtatt enstemmig.

Vedtak
1.Kommunestyret vedtar budsjettregulering 1 for drifts og investeringsbudsjett 2022 i henhold til
vedlagte regneark.
2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele de ekstra midlene fra økt integreringstilskudd til konkrete
integreringstiltak
Tillegg til innstilingen punkt 2 markert uthevet: Rådmannen gis fullmakt til å fordele de ekstra midlene
fra økt integreringstilskudd til konkrete integreringstiltak, med særlig fokus på skole og barnehage

PS 44/22 Vertskommuneavtale oppmålingstjenester

Kommunestyrets behandling av sak 44/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Kommunestyret vedtar at det inngås et vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune i samsvar
med vedlagte vertskommuneavtale. Avtalen innebærer utførelse av oppmålingsarbeider for
Hammerfest kommune mot økonomisk kompensasjon.

PS 45/22 Omstilling i Alta kommune

Kommunestyrets behandling av sak 45/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Endringsforslag fra V:
Punkt 4: Organisering og struktur av skolene
Punkt 1. utgår

Forslaget satt opp mot innstillingen
Votering: Forslaget falt med 13 mot 20 stemmer. (MDG, R, V, KRF, FRP stemte for)
Innstillingen vedtatt med 20 mot 13 stemmer. (MDG, R, V, KRF, FRP stemte imot)
H rep. Heidi Bjørkli var ikke tilstede under voterig
Frp rep. Claus Jørstad var ikke tilstede under votering.

Vedtak
Kommunestyret vedtar å igangsette omstilling innen følgende områder:
1.Skolestruktur
2.Kostnader knyttet til institusjonsplasser
3.Enetiltak i helse og sosial
4.Effektivisering ved å gjennomgå turnuser og verktøy for turnusplanlegging på tvers av
tjenesteområdene
5.Digitalisering av tjenester med fokus på gevinstrealisering
6.Organisasjonsutviklingsprosess «Nytt rådhus»
7.Kjøp av tjenester innen barnevern
8.Brukerbetaling for kommunale tjenester
Prosjektets formål er å skape varige endringer for sunn økonomisk drift og bærekraftig dimensjonering
av tjenestene i de utvalgte områder
Det må gjøres en nærmere utredning av prosjektets effektmål i kroner.

Prosjektets organisering:
Prosjekteier: Kommunestyret
Styringsgruppe: Økonomiutvalget
Prosjektgruppe: Rådmannens ledergruppe, leder for omstillingsteamet Grete Thomassen,
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.
Arbeidsgruppe: det opprettes 1 arbeidsgruppe per område. Hver arbeidsgruppe har en egen
prosjektleder. Sammensetningen av arbeidsgruppene vurderes i hvert tilfelle.
Omstillingsteam: kompetansebase for gjennomføring av omstilling og som bistand til lederne.
Medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene gjøres i innstillingsfasen, det vil si før tiltakene legges frem
for politisk behandling.

PS 46/22 Plan for offentlig uterom

Kommunestyrets behandling av sak 46/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Tilleggsforslag fra MDG:

Endring/strykning i sak 46/22 sak om offentlige uterom
1. Tiltaket dagsturhytte Nordtoppen taes ut av planen.
Det gir innsparing på 230 000 på investering og 10 000 på drift.
2. Kommunestyret forutsetter at tiltak om å etablere 6 utkikkspunkter (investering, 50 000) ikke
innebærer varige eller skjemmende installasjoner i naturen. Å sette ut fargerike benker, reklame eller
lignende i naturen reduserer naturopplevelsen for mange, og kan innebære en forringing av et område.
Tiltak bør være lite synlige, og for eksempel ikke settes opp i silhuett. Før et utkikkspunkt etableres skal
Hovedutvalg for næring, drift og miljø ha hatt tiltaket til vurdering.
3. Tiltaket Sauna i sjø (investering 350 000, drift 2000) må beskrives bedre, og komme som egen sak til
politisk behandling.

Votering: Forslaget falt med 1 mot 34 stemmer. (Mdg stemte for)
Innstillingen vedtatt enstemmig

Vedtak
1.Plan for Offentlige uterom i Alta kommune vedtas.
2.Vedtaket følges opp ved følgende bevilgninger
2.1.Driftsbudsjettet til Park og idrett styrkes med kr. 223.000,- fra og med 2023 for å gjennomføre plan
for ”Offentlig uterom.” Dette tas med i budsjettprosessen for 2022 og i økonomiplan for kommende
periode.
2.2.Fra 2023 settes av penger på investeringsbudsjettet med til sammen kr 5.110.000,- (inkl mva) over
en 4 års periode, fordelt med kr 1 277 000 årlig i 4 års perioden til oppgradering av offentlige uterom
definert i plan.
2.3.Eksisterende bevilgning på kr 200 000,- til nye lekeplasser og nærmiløanlegg videreføres i nye 4 år.
Listen suppleres med flere tiltak i Rafsbotn og Talvik

PS 47/22 Alta Brannvesen – Forprosjekt for nytt brannøvingsfelt
Kommunestyrets behandling av sak 47/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Habilitetsvurdering: Albert Vekve ble enstemmig erklært habil.
Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Kommunestyret tilleggs bevilger i budsjett for 2022 kr. 550.000 tusen til prosjekt K644 «ROS
Brannvesen» til forprosjekt for et nytt brannøvingsfelt.
Tilleggsbevilgningen finansieres med 440 tusen i økt låneopptak og 110 tusen i økt momskompensasjon

PS 48/22 Gjennomføringsavtale - finansiering og bygging av strekningen Steinfossveien Skillmo.
Kommunestyrets behandling av sak 48/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner skisse til avtale, men med en begrensning oppad til 6 mill. kroner.
Kostanden belastes K 469 Skillemo Industriområde

PS 49/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Gakorimyra Sør, B7
Kommunestyrets behandling av sak 49/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Forslag fra MDG:
Utsettelsesforslag
Saken behandles på et senere tidspunkt etter at det er lagt inn informasjon og tiltak for å unngå
klimagassutslipp og andre negative effekter av tap og myr. Dette mangler slik saken er presentert til
kommunestyret 14. juni 2022.
Votering: Forslaget falt med 1 mot 34 stemmer. (Mdg stemte for)

Tilleggsforslag/endringsforslag
1. Det utarbeides oversikt over klimagassutslipp knyttet til opparbeidelsen av Gakorimyra sør
som boligområde. Dette presenteres for kommunestyret.
Votering: Tilleggsforslaget falt med 6 mot 29 stemmer. ( R, MDG, V stemte for)
Innstillingen vedtatt med 32 mot 3 stemmer. (MDG, R stemte imot)

Vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering) for Gakorimyra
Sør B7, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.05.22.
Alta kommune som grunneier stiller følgende vilkår:
1. For å sikre videre gjennomføring av de boligsosiale intensjonene skal utbyggingsavtale skal være
signert innen 14. juni, før kommunestyret kan sluttbehandle saken.
2.Polarlys Boligbyggerlag AS skal fremme rammesøknad innen 30. september 2022. Søknad om
igangsettingstillatelse skal fremmes innen en måned etter dato for godkjent rammesøknad. Utbygging
skal være igangsatt innen juni 2023.
3.Om noen av disse tidsfrister ikke overholdes utløper retten til opsjon, og administrasjonen gis delegert
myndighet til å legge ut den regulerte tomta for salg på eiendomsmarkedet med samme boligsosial
intensjon.

PS 50/22 Sammenslåing av Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS og KomRev Nord IKS
Kommunestyrets behandling av sak 50/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Habilitetsvurdering: Kristin Jensen, Anita H. Pedersen, Odd Erling Mikalsen.
Kristin Jensen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte.
Anita H. Pedersen, Odd Erling Mikalsen ble enstemmig erklært habil
Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Kommunestyret vedtar at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett
selskap fra 1.7.2023. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.
Kommunestyret ber Vest-Finnmark kommunerevisjon starte prosessen med å avvikle selskapet i tråd
med § 34 i IKS-loven.

PS 51/22 Tilstandsrapport barneverntjenesten vår 2022

Kommunestyrets behandling av sak 51/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Tilleggsforslag fra MDG:

Deling av nødvendig informasjon med lærere praktiseres ulikt i ulike deler av landet. Det skyldes
i hovedsak at det tolkes litt ulikt hvor grensene for taushetsplikt går. Det er i lovverket noe rom
for å dele opplysninger som er nødvendige (Barnevernloven 6.7).
Alta kommunestyre ber om en praksis der man i barneverntjenesten i Alta prøver å gi lærere
nødvendig og tilstrekkelig informasjon. Det vil være med å gi sårbare barn en bedre
skolehverdag.

Votering: Forslaget falt med 4 mot 31 stemmer. (H, MDG stemte for)
Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Kommunestyret tar status i barneverntjenesten til orientering.

PS 52/22 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering 2021-2022
Kommunestyrets behandling av sak 52/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Habilitetsvurdering: Tommy Hæggernæs ble erklært inhabil mot 2 stemmer og fratrådte.( MDG, SV
rep.Tommy Berg stemte imot)

Anita H. Pedersen ble erklært inhabil mot 2 stemmer og fratrådte. (MDG , SV rep.Tommy Berg stemte
imot)

Tilleggsforslag fra MDG:
I forhold til halltilbud for turn/kampsport legges det til at Alta turnforening og
kampsportgruppene i Alta kan jobbe fram et forslag om et kommunalt eid prosjekt tilknyttet
Finnmarkshallen.
Forslaget satt opp mot innstillignen.
Votering: Forslaget falt med 1 mot 32 stemmer. (MDG stemte for)
Innstillingen vedtatt med 32 mot 1 stemme. (MDG stemte imot)

Vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av
handlingsdelen av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033, datert 11.05.22

PS 53/22 Rapport etter Forvaltingsrevisjon - Rus og Psykisk helsevern
Kommunestyrets behandling av sak 53/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Tilleggsforslag fra R, MDG, V:
I det opprinnelige forslaget til vedtak ber vi administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger
herunder å vurdere å iverksette tiltak som i enda større grad sikrer forsvarlig oppfølging av ROP brukere.
I forlengelse av dette har vi følgende tilleggsforslag:


utrede Fontenehus i Alta.

Votering: Forslaget falt 16 mot 19 stemmer. (R, MDG, V, H, FRP stemte for)
Innstillingen vedtatt enstemmig

Vedtak
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykisk helsevern». Kommunestyret tar
opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de
funn som er gjort i undersøkelsen, herunder
viderefører og videreutvikler dagens organisering med bruk av oppsøkende metodikk, og skriftlige
kartlegginger med vedtak
vurderer å iverksette tiltak som i enda større grad sikrer at forsvarlig oppfølging og behandling av ROPbrukere blir gitt

vurderer i hvilken grad koordinerende enhet har en hensiktsmessig organisering, kapasitet og
kompetanse

PS 54/22 Nyvalg - Valg av varamedlem til representantskapet for Verdensarvsenter for
bergkunst – Alta Museum IKS
Kommunestyrets behandling av sak 54/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Forslag fra H:
Som 2.varamedlem fra Høyre til representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
IKS velges: Jon Vegar Holten
Votering: Forslaget vedtatt enstemmig,

Vedtak
Som 2.varamedlem fra Høyre til representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
IKS velges: Jon Vegar Holten

PS 55/22 Kiwi 175 Maskinsvingen - søknad om salgsbevilling alkoholholdig drikk gruppe 1
Kommunestyrets behandling av sak 55/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
1.I medhold av alkoholloven §§ 1-4a,b, 1-6, og 1-7, samt kapittel 3 gis det salgsbevilling i Alkoholholdig
drikk gruppe 1: (drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent) til Ng Kiwi Nord As, org.nr.
990 648 492, ved Kiwi 175 Maskinsvingen, Maskinsvingen 3, 9511 Alta.
2.Bevillingen gjelder frem til 30.09.2024
3.Som styrer for bevillingen godkjennes Anders Carlsson f. 240987 og som stedfortreder godkjennes
Mihretab Mahary f. 011096.
4.Brannsikkerhet: Innvilgelse av alle typer bevilling gis under forutsetning av at brannmyndigheten ikke
har innvendinger i forhold til brannsikkerhet ved stedet eller lokalene salget skal holdes i.
5.Bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven av 01.01.1990 § 7-1 og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. § 6.2. Avgiften sluttavregnes pr. 31.12.
6.Det vises til alkoholloven av 01.01.1990, Alkohol forskrift av 08.06.2005, samt Alta kommunes til
enhver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser
vedrørende mislighold av bevillingen.

Klage:

Kommunens enkelt vedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap. 3,4 og 7 kan påklages Statsforvalteren i
Troms og Finnmark. Statsforvalteren kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette
organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre
uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent.

FO 6/22 Uttalelse fra kommunestyret- Salg av Mikkelsby fergeleie
Kommunestyrets behandling av sak 6/2022 i møte den 14.06.2022:
Behandling

Votering: Uttalelsen vedtatt enstemmig.

Vedtak
STOPP AVVIKLINGEN OG SALGET AV MIKKELSBY FERGELEIE
Alta Kommunestyre har tidligere kommet med uttalelse vedrørende transporttilbud til Årøya hvor
man har bedt fylkeskommunen sørge for et godt og forsvarlig kollektivtilbud, spesielt med tanke
på næringslivet på øya.
Alta kommune har gjennom flere møter med både fylkesrådsleder og fylkesråd for samferdsel
gitt tydelig tilbakemelding på kommunens syn i saken.
Det har gjennom flere møter med fylkesråden for samferdsel vært diskutert Mikkelsby fergeleies
fremtid. Man er kjent med at det er flere interessenter til å overta fergeleiet. Også i forhold til
dette har Alta Kommune vært tydelig på at Fylkeskommunen ikke må selge fergeleiet på
nåværende tidspunkt. Det er ikke tidskritisk å bli av med fergeleiet all den tid det er avstengt.
Det er særlig tre grunner for at Alta Kommune mener Fylkeskommunen fortsatt må eie fergeleiet
på Mikkelsby.
1. Fylkeskommunen er i startfasen på å utarbeide nytt grunnlag for båtanbud i Finnmark. I
dette arbeidet har Alta Kommune spilt inn at man fortsatt skal ha fergetilbud til Årøya
fra Mikkelsby. Å selge fergeleiet i lys av dette nå vil for all fremtid avskjære muligheten
for å få dette til, noe Alta Kommune stiller seg svært negativ til. Fergeleiet må eies av
fylkeskommunen til man har avklart dette i det nye båtanbudet.
2. Det er en nært forestående etablering av et stort reiselivsanlegg til over en milliard på
Årøya. Dette vil kreve en helt annen transportløsning enn dagens for å frakte materiell
og utstyr til øya.
3. Finnmark og Troms fylke blir i disse dager vedtatt oppløst og blir igjen to separate
fylker. Alta Kommune mener det vil være helt på sin plass at det er det nye Fylkestinget
i Finnmark som tar en slik avgjørelse.
4. Et nytt moment som er kommet inn i det aller siste er at det er en aktør som planlegger
å etablere fiskemottak i det gamle fiskebruket på øya. Denne etableringen vil igjen
være avhengig av muligheten for å transportere fisk med semitrailer ut fra øya.
Alta kommunestyre ber derfor at sak 37/22 Prinsippsak om fremtiden for Mikkelsby
Fergeleie utsettes til Finnmark Fylkeskommune igjen er opprettet og det nye fylkestinget får
saken på sitt bord.
Sendes: Fylkesordfører i Troms og Finnmark for utsendelse til alle fylkestingsrepresentanter.

