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I ”Alta Vil” (kommuneplanens samfunnsdel) var det for 2009 
valgt ut 6 fokusområder som kommunen skulle prioritere å 
jobbe spesielt med i 2009. Disse fokusområdene og rådman-
nens prioriteringer var:

• Arbeid og entreprenørskap
Tilrettelegge for entreprenørskap
Arbeide for konkurransedyktige kommunikasjoner 
Styrke Nordområdeperspektivet

• Miljø og bærekraftig utvikling
Alta som et rent og pent sted
Alta som miljøforbilde
Fremtidsrettet areal- og sentrumsutvikling

• Livskvalitet og velferd
God barndom i Alta: Samordnede og helhetlige tjenester 
for barn og unge
God barndom i Alta: Barnehager med barnets utvikling og 
trivsel i fokus
God barndom i Alta: Skoler med rom for alle og blikk for 
den enkelte
Samordnede og tverrfaglige helse- og sosialtjenester
Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert lokal-
samfunn
Videreutvikling av ”Altamodellen”
Kulturopplevelser som attraksjon for innbyggere og gjester
Lokale lag og foreninger som kulturformidlere

• Kunnskap og kompetanse
Adresse Alta – hele livet

• Nettverk og naboskap
”På rett sted til rett tid”

• Endringsvillig organisasjon
Service og kvalitetssikring

Rådmannens kommentar / innledning

Årsmeldingen for 2009 bygger i stor 
grad på samme mal som for 2008. 
Det er gjennomført tilpasninger i 
forhold til organisasjonsutvikling-
sprosjektene som ble avsluttet i 
2009, bl.a. samling av planmiljøet til 
Avdeling for samfunnsutvikling.
Den samlede rapporteringen består 
av årsmelding og regnskapsrapport 
med økonomiske vurderinger og 
analyser.

Alta kommune har vedtatt noen gjennomgående måleindika-
torer. Vi har ikke fått på plass et helhetlig målstyringssystem, 
men vil for 2009 rapportere på måleindikatorer innenfor 
økonomi, organisasjon og samfunn.

Alta kommune har fokusert på indikatorer som nærvær, 
medarbeidertilfredshet, seniorpolitikk,  turnover/rekruttering, 
kompetanse, informasjon og økonomiske nøkkeltall. I tillegg 
er det brukt Kostra-tall fra 2009 for å sammenligne ressurs-
bruken i Alta kommune med sammenlignbare kommuner og 
landet som helhet.

Styringsdokumenter

For 2009 bygger årsmeldingen på kommuneplanens sam-
funnsdel ”Alta Vil (handlingsdelen), årsbudsjett 2009, virk-
somhetsplaner, gjennomgående måleindikatorer og politiske 
vedtak.

2. Rådmannens kommentar / innledning
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Dette gir en befolkningsvekst på 1,04 %, noe som er litt i un-
derkant av budsjettert folkevekst (1,2 %) i økonomiplanen.
Det er i hovedsak fødselsoverskuddet og nettotilflyttingen fra 
utlandet som gjør at folketallet øker. Den innenlandske flyt-
tingen er negativ. I tillegg så øker folketallet i Norge sterkere 
en hos oss, noe som reduserer Alta kommunes relative effekt 
av egen befolkningsvekst.

Det er positivt at Alta har en ung og produktiv befolkning. Det 
vil sikre oss folketallsvekst i fremtiden, men det er bekymrings-
fullt at den innenlandske flyttingen går i negativ retning.

I løpet av 2009 har vi avsluttet arbeidet med å få på plass den 
nye organiseringen av kommunen. Barn og unge tjenesten 
er implementert, og har nå hatt et helt driftsår. Det pågår for 
tiden ei evaluering av den nye organiseringen.

Innenfor Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) er det i løpet 
av 2009 foretatt en organisasjonsjustering. Planmiljøet var 
tidligere splittet mellom ASU og Drift- og utbyggings-
sektoren. Planmiljøet er nå samlet i ASU. Dette ble gjort for 
å få på plass et mer robust fagmiljø, som forhåpentligvis vil 
gjøre det lettere å beholde/rekruttere nye medarbeidere. 

I 2009 startet arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for 
helse- og sosialtjenestene i kommunen. Målsettingen med 
denne planen er å sette kommunen i stand til å møte de 
fremtidige utfordringene på dette området på en strategisk 
og planmessig måte. Dette planarbeidet vil pågå hele 2010, 
og sluttføres i 2011.

Alta kommune har gått over på en ny plattform i Agresso, 
lønn og økonomisystem (versjon 5.5). Denne versjonen har 
gitt oss mange nye muligheter i forhold til økonomistyring, 
budsjettering og fraværsoppfølging. I 2009 ble det innført 
elektronisk fakturabehandling, forbedret modul for økonomi-
oppfølging og fraværsregistrering.

Det er videre jobbet mye med å gi alle kommunens virk-
somheter tilgang til kommunens styringssystemer. Innen 
utgangen av 2009 var de fleste virksomhetene på plass, og 
resten vil komme første halvår 2010.

Disse prosjektene er iverksatt for å få mer tjenesteproduksjon 
ut av de totale ressursene kommunen disponerer, mer helhet-
lige og samordnede tjenester, færre nivå innenfor den kommu-
nale organisasjonen og forhåpentligvis mer fornøyde brukere.

Samtidig er det viktig at vi organiserer kommunen på en slik 
måte at vi i hovedsak klarer oss med dagens bemanning, selv 
om vi får flere innbyggere og nye oppgaver.

Ved utgangen av 2008 hadde Alta kommune 1 468 ansatte 
fordelt på 1 237 årsverk. Ved utgangen av 2009 var tallene 
1 502 ansatte fordelt på 1 253 årsverk. Dette utgjør en 
økning på 16 årsverk, som i hovedsak er opprettet innenfor 
Helse- og sosial i forbindelse med drift av nye tilbud. 

Kommuneplanens handlingsdel definerer de politiske førin-
gene for rådmannens virksomhetsplanarbeid. I tillegg la også 
rådmannen føringer på sektorenes prioriteringer gjennom å 
peke ut følgende satsningsområder for 2009:

Helse- og sosial – Omstillingsprosjekt

Behovene for Helse- og sosialtjenester vil øke i årene fre-
mover. Det blir flere eldre, og det vil bli flere voksne brukere 
med store omsorgsbehov. Utfordringen er å kunne møte 
disse behovene på en god måte innenfor de ressurser som er 
tilgjengelig. Det må foretas nødvendige omlegginger innen-
for hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, oppbyg-
ging av tjenestetilbud i området mellom hjemmetjenesten og 
sykehjem og omlegging av boligstrukturen innenfor HDO/
HDU. Det er behov for en samlet gjennomgang av kommun-
ens pleie og omsorgstjenester.

Barn og unge – Helhetlige tjenester

Sektor for Barn og unge skal gi innbyggerne gode og 
samordnede tjenester på alle arenaer.

Innbyggerne skal møte en dør inn til de kommunale tjenestene.

Gjennom tidlige tiltak skal sektoren forebygge og sikre rett 
tiltak til rett tid for alle barn som trenger hjelp.

Samfunnsutvikling – Entreprenørskap 
og samfunnsplanlegging

”Alta Vil” har en sentral målsetting: Bærekraftig vekst og ut-
vikling. I 2009 skal dette følges opp på viktige områder som:

• En tverrfaglig og samfunnsmessig satsing på styrket entre-
prenørskapskultur i Altasamfunnet
• Tilrettelegging for nye boligområder, næringsarealer og 
arealer for trivsel/aktiviteter. Dette skal skje bl.a. gjennom rul-
lering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
Alta by, og vil kreve gode tverrfaglige løsninger og innsats. 
Dette fordi Altas framtid i betydelig grad formes gjennom 
disse planene.

Rådmannen rapporterte til Formannskapet i desember 2009 
på gjennomføring av tiltak i handlingsplanen for 2009.
Nærmere rapportering fremgår av stabens/sektorenes kom-
mentarer i årsmeldingen. Som det framgår av rapporteringen 
er hovedparten av tiltakene i handlingsplanen gjennomført. 

Utviklingstrekk

Ved inngangen til 2009 var folketallet i Alta 18.488. I løpet 
av året økte folketallet med 192 personer til totalt 18.680. 

Rådmannens kommentar / innledning
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Av andre driftsoppgaver som har vært arbeidskrevende i 2009 
vil jeg nevne innføring av økt eiendomsskatt og etablering 
av nærværsprosjektet. Eiendomsskattesaken er tilnærmet av-
sluttet, mens nærværsprosjektet startet opp på slutten av 2009 
og vil ha stort fokus i 2010. Alta kommune hadde i 2009 et 
fravær på over 10 %, noe som er bekymringsfullt høyt.

Kommunens økonomiske stilling

Som vekstkommune opplever vi økte krav og nye behov på 
mange tjenesteområder. Det er fortsatt stort behov for å regul-
ere nye boligområder, industriarealer, bygge flere barnehager, 
oppruste skolebygg, boligsosiale tiltak, annen infrastruktur 
samt økt etterspørsel og behov for kommunale tjenester.

Årsregnskapet for Alta kommune viser at driftsinntektene er 
på 1,232 milliarder kr. Dette innebærer en vekst på 6,3 % i 
forhold til 2008.

Før strykning hadde kommunen et regnskapsmessig mer-
forbruk på 7,869 millioner. Merforbruket er finansiert ved å 
stryke budsjettert bruk av driftsmidler til investeringer med et 
tilsvarende beløp.

Staben og Drift- og utbyggingssektoren har mindreforbruk, 
og kommunen har merinntekter fra skatt og rammetilskudd 
og innsparinger på renter og avdrag.

Overforbruk i Barn og unge og Helse- og sosialsektoren, samt 
svikt i premieavvik og manglende innsparing ved vakanser er i 
sum større, slik at kommunen under ett får merforbruk.

Netto driftsresultat er på minus 5,8 mill, eller 0,5 % av drifts-
inntektene. Dette vurderes som ikke tilfredsstillende ut fra et 
normtall på 3 %. Driftsresultatet er 23,2 mill svakere enn i 
2008. Vi mangler 42,8 mill på å nå 3 % netto driftsresultat.
Alta har negativt netto driftsresultat i 2009 for første gang 
siden vi begynte med rapportering i Kostra. Negativt netto 
driftsresultat betyr at vi i 2009 har brukt mer penger til drifts-
utgifter, renter og avdrag enn det våre brutto driftsinntekter 
gir rom for. Dette er naturlig nok ikke opprettholdbart over tid.

Alta kommune har høy netto lånegjeld pr innbygger, men 
veksten avtar kraftig som følge av investeringsstoppen. Hvis 
vi skal klare å styrke kvaliteten og omfanget på tjenestetilbu-
det til befolkningen i årene framover må lånegjeld pr innbyg-
ger ikke øke mer enn lønns- og prisstigningen.

Det blir derfor viktig å holde et lavt investeringsnivå de 
kommende årene for å gjenvinne den økonomiske handle-
friheten. I tillegg skal Alta kommune i 2017 overta et lån på 
84 mill fra Kirkelig Fellesråd for Nordlyskatedralen. 
Det lave rentenivået i 2009 har vært en viktig enkelt faktor 
for at driftsresultatet ikke ble dårligere enn minus 0,5 %. Det 
må forventes at rentenivået vil krype oppover i økonomiplan-
perioden. Dette er det tatt høyde for i økonomiplanperioden.

Tjenesteproduksjonen

Alta kommune hadde også i 2009 full barnehagedekning, 
dvs. i henhold til de som har lovfestet rett til barnehageplass 
ved hovedopptaket. Utviklingen av søkertall til barnehage-
plass gjør likevel at Alta kommune de neste årene må for-
sterke barnehagetilbudet i kommunen. Det vil bli behov for 
etablering av flere barnehageplasser i økonomiplanperioden.
I 2009 ble 2 nye barnehager tatt i bruk, Furuly og Oterfaret 
barnehager.

I 2009 ble det foretatt betydelige renoveringer ved Bossekop 
skole, samt at totalrenoveringen av Øvre-Alta skole startet skole, samt at totalrenoveringen av Øvre-Alta skole startet 
opp. Begge disse prosjektene vil bli videreført inn i 2010.

De kommende årene vil fokuset bli flyttet fra utbygging-
sprosjekter innenfor grunnskolen og over på kvalitet og 
innhold i Alta skolene. Kvalitet i skolen har hovedfokus, og 
vi har satt oss som mål å ligge minimum på landsgjennom-
snittet på de nasjonale skoleprøvene. Det er i tillegg spesielt 
fokus på gutter, i og med at de gjør det merkbart dårligere 
enn jenter på nasjonale prøver. 

Arbeidet med å evaluere den ”nye” barn- og ungetjenesten 
startet opp høsten 2009. Evalueringen skal brukes til og even-
tuelt gjennomføre organisatoriske tilpasninger/forbedringer. 

Helse- og sosialsektoren tok i bruk 6 nye ettervernsboliger og 
14 omsorgsboliger i løpet av 2009. Disse er nå tatt i bruk og 
driften er innarbeidet i sektorens budsjett.

I forbindelse med den signaliserte samhandlingsreformen 
utarbeidet Alta kommune i løpet av 2009 et forprosjekt for 
videreutvikling av ”Altamodellen”.

Dette prosjektet går nå over i et hovedprosjekt, hvor mål-
settingen bl.a. er å bli pilotkommune i forbindelse med 
innføring av samhandlingsreformen. Videre legges det opp 
til en videre utbygging av helsetjenester til befolkningen i 
kommunen.

Arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel og kom-
munedelplan for Alta by har lagt beslag på store administra-
tive ressurser i 2009. Dette er en tung og krevende plan-
prosess, som involverer store deler av lokalsamfunnet. 
Målsettingen er at den nye kommuneplanen kan vedtas i 
desember 2010. 

Denne planen vil legge sterke føringer på kommunens areal-
bruk, og skal danne grunnlaget for en stabil og forutsigbar 
vekst i Alta kommune.

I 2009 ble flere store prosjekt, som har vært arbeidskrevende 
for kommunens byggesaksavdeling sluttført. Dette gjelder 
bl.a. Amfi storsenter og utbygging av flyplassen. Andre 
pågående prosjekt er Nordlysbadet, E6 og Byhagen.

Rådmannens kommentar / innledning



6

handlefriheten, inkludert å bygge opp buffere for å ta uforut-
sette utgifter og/eller kompensere for inntektssvikt.

For å oppnå denne handlefriheten foreslår rådmannen bl.a. 
å videreføre tilnærmet full investeringsstopp i økonomiplan-
perioden. Dette vil medføre at vi kan begynner å betale ned 
på gjelden fra 2010. 

Ut over dette er det nødvendig med stram drift, og struk-
turelle endringer der dette er mulig uten at tjenestetilbudet til 
innbyggerne svekkes i betydelig grad.

På grunn av den stramme økonomiske situasjonen har 
sektorene ulike utfordringer med å tilpasse driften innenfor 
tildelte rammer.

Alta 30. mars 2010
Bjørn-Atle Hansen
Rådmann

I 2009 har Alta kommune i stor grad frigjort seg fra bruk av 
investeringsmoms i drifta, og fra 2010 er denne driftsinntek-
ten fjernet helt. Dette er en medvirkende faktor til det svake 
driftsresultatet, og er en betydelig innstramning.

I økonomiplan 2010 – 2013 legges det opp til at all moms-
kompensasjon fra investeringer overføres til finansiering av 
investeringer. Denne forutsetningen vil imidlertid falle hvis 
ikke vedtatt ramme holder.

Økt eiendomsskatt har i 2009 kompensert for noe av denne 
innstramningen.

Som det fremgår av regnskapet for 2009 er Alta kommunes 
økonomiske situasjon bekymringsfull. Kommunen er for tiden 
i en underskuddssituasjon.

Den siste tids utvikling viser at Alta kommune i løpet av kom-
mende økonomiplanperiode må gjenvinne den økonomiske 

Rådmannens kommentar / innledning
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3. Kommuneplanens handlingsdel
Siden samfunnsdelen en langsiktig plan, er det nødvendig 
å definere hva kommunens organisasjon skal fokusere på 
de nærmeste fire årene. Dette skjer i kommuneplanens 
handlingsdel. 

Handlingsdelen rulleres hvert år. Det skjer før/samtidig med 
økonomiplanleggingen, slik at det blir sammenheng mellom 
overordnede, politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og 
konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet 
med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte 
medarbeiders arbeidsplan. 

Får vi det til?

Når vi målene i kommuneplanen? I 2007 startet vi opp 
prosjektet ”Helhetlig styringssystem” (HSS). Målet med dette 
prosjektet er å etablere et godt verktøy for måling og rap-
portering av resultater/måloppnåelse. Foreløpig er det kun 
de overordnede indikatorene som er på plass i årsmeldingen. 
De gjennomgående indikatorene har det av ulike årsaker ikke 
vært mulig å prioritere i rapporteringsåret 2009. 

Rådmannens kommentar / innledning

3. ALTA VIL: Mål og styring

Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kom-
munens øverste mål- og styringsdokument, og består av tre 
hovedkomponenter:

1. Kommuneplanens samfunnsdel: ”Alta vil”
I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste 
målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kommune-
planens samfunnsdel er en langsiktig plan – og minst en 
gang i hve r valgperiode skal kommunestyret ta den opp til 
rullering. Samfunnsdelen er ikke rullert siden forrige vedtak i 
2004. Den står for tur etter at pågående rullering av arealdel/
byplan er avsluttet. 

2. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for 
Alta by mm
Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdispo-
neringsplan. Den består av plankart og bestemmelser/
retningslinjer, og viser tillatt arealbruk i kommunen. Kom-
muneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, og 
i likhet med samfunnsdelen er den en langsiktig plan (12 år). 
Den skal rulleres ved behov, og minst en gang i hver valg-
periode. For tiden pågår rullering av kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for Alta by. Planforslag legges 
ut på offentlig ettersyn medio 2010. Vedtak forventes ved 
årsskiftet 2010/2011. For øvrig pågår det tematisk kom-
munedelplanarbeid for to områder; ”Sosial boligpolitikk” og 
”Helse- og sosialsektoren”. 
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Samfunnsdelens hovedmål:

Arbeid og entreprenørskap
• ALTA VIL ha et næringsliv og kompetansemiljø som er 
preget av nyskaping og utvikling.

Miljø- og bærekraftig utvikling
• ALTA VIL at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje 
innenfor naturens bæreevne i et rent, ryddig og trivelig 
nærmiljø.

Livskvalitet og velferd
• ALTA VIL ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekst- ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekst-
vilkår og et samfunn der vi tar vare på hverandre.

Kunnskap og kompetanse
• ALTA VIL være et attraktivt kunnskaps- og kompetans-
esenter i regionen.

Nettverk og naboskap
• ALTA VIL være et utviklingsorientert regionsenter med 
fokus på gode nettverk og godt naboskap.

Endringsvillig organisasjon
• ALTA VIL at kommunen skal ha en omstillingsdyktig orga-
nisasjon som møter brukerne på en positiv måte.

KPA

ØP 4
ØP 3

ÅM 4
ÅM 3

ÅM 2
ÅM 1

Årsmelding

ØP 2

ÅB
Årsbudsjett

Mål Fokusområder

Re
su

lta
t

Re
su

lta
t

Bevilgning Tiltak

Politikk

Administrasjon

Kommuneplanens
samfunnsdel

“Alta vil”

Langsiktige mål
(12 år)

Kommuneplanens
handlingsdel

Fokus
nærmeste 4 år

“Det lille kretsløpet”
Årlig rullering

“Det store kretsløpet”
4-årig rullering

Virksomhetsplan

Tiltak 1 år

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:

Alta vil: Mål og styring
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Fra visjon til virkelighet 

Rådmannen har i desember 2009 rapportert fremdrift på tiltak/saker som har vært prioritert i virksomhetsplanen til Formann-
skapet. Det vises til denne rapporten, samt til sektorenes mål og målevaluering i denne årsmeldingen.

Slik henger overordnede politiske målsettinger fra Alta vil sammen med organisasjonens virksomhetsplaner:

Tabell 1: Fokusområder og ansvarlig virksomhet

Alta vil: Mål og styring

Handlingsdelen
Fokusområder 
2009–2012

1) Tilrettelegge for entreprenørskap
a. Videreføre pågående arbeid sammen med utdanningsinstitusjoner
b. Skape arenaer for entreprenører, nye og gamle.

2) Arbeide for bedre infrastruktur
a. Arbeide for konkurransedyktige kommunikasjoner

i. Veg
ii. Fly
iii. Sjø
iv. Logistikk (varer, tjenester)

3) Styrke Nordområdeperspektivet
a. Petroleum
b. Kulturforståelse
c. Miljø
d. Språk
e. Kommunikasjon (fysisk, teknisk)

4) Alta som et rent og pent sted
a. Gjelder hele kommunen, men byen spesielt.
b. Bedre standard og vedlikehold på offentlige uteområder 
(Samarbeid med Statens Vegvesen vedrørende innfartsårer til byen)
c. Fokus på forurensing
d. Fokus på sortering av avfall 

5) Alta kommune som miljøforbilde
a. Fokus på egen organisasjon ”Hva kan vi gjøre”.
b. Miljøfyrtårn, ikke bare barnehager, men også andre sektorer og 
virksomheter (bilparken bl.a.)

6) Fremtidsrettet areal- og sentrumsutvikling 
a. Boligområder
b. Kollektivtilbud
c. Videreutvikle etablert sentrumsstruktur

7) God barndom i Alta: Samordnede og helhetlige tjenester 
til barn og unge 
a. Tilbud og tiltak med fokus på hele barn i hele liv
b. Rett hjelp til rett tid 
c. Samordnede tiltak på alle arenaer (hjem, fritid, skole/barnehage)
d. Gode og nære fritidstilbud til alle barn og unge

8) God barndom i Alta: Barnehager med barnets utvikling og 
trivsel i fokus
a. Læring og opplevelse for alle barn
b. Fokus på språklige ferdigheter 
c. Fokus på fysisk aktivitet

Samfunnsdelen
Hovedmål
2004–2015

Arbeid og entre-
prenørskap

Miljø og bærekraftig 
utvikling

Livskvalitet og velferd

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

Rådmannens stab
ASU

Rådmannens stab
ASU

Rådmannens stab
ASU

Drift og utbygging

Drift og utbygging

Rådmannens stab
ASU

Barn og unge

Barn og unge
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Handlingsdelen
Fokusområder 
2009–2012

9) God barndom i Alta: Skoler med rom for alle og blikk for den enkelte
a. Fokus på resultat av opplæring

i. Resultater nasjonale prøver
ii. Karakterer 

b. Fokus på grunnleggende ferdigheter 
 i. Leseferdighet
ii. Regneferdighet
iii. Digital ferdighet

c. Robuste skoler med faglig kompetanse
d. Fokus på fysisk aktivitet

10) Samordnede og tverrfaglige helse- og sosialtjenester
a. Mer helse i hver krone
b. Fokus på allmennlegetjenesten
c. Boligsosiale utfordringer

 i. Tilrettelagte boligløsninger
 ii. Rusboliger

d. Oppfølging av omstillingsprosjektet innen pleie og omsorgstjenester i Alta.

11) Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert lokalsamfunn
a. Positivt fokus på Alta som et flerkulturelt samfunn. Muligheter fremfor 
begrensinger.
b. Fokus på mobbing som samfunnsproblem.

 i. Mobbing som hinder for inkludering i;
1. Skole/barnehage
2. Arbeidsplasser
3. Nabolag
4. Organisasjonsliv
5. Samfunnsdebatt

12) Videreutvikling av ”Altamodellen”
a. DMS – Distriktsmedisinsk senter

13) Kulturopplevelser som attraksjon for innbyggere og gjester
a. Styrke og koordinere eksisterende kulturarrangement slik at de blir en 
”merkevare” for Alta (Aronnesrocken, Borealis, Finnmarksløpet, Alta-
turneringen, korkonserter, kirkekonserter, Alta S & B m. m.).
b. Alta som kulturby i Finnmark

 i. ”Alta er mer enn Alta Storsenter”
 ii. Samle alle arr. i en oversikt og få denne markedsført internt i byen 
og utenfor kommunen.

14) Lokale lag og foreninger som kulturformidlere
a. Idrettslag, kulturskole, kor, korps gjør en stor jobb i Alta som krever til-
rettelegging og koordinering.

15) Adresse Alta – Hele livet!
a. Helhetlig utdanningstilbud, også høyere, spesialisert utdanning.
b. Variert og interessant jobbmarked for flest mulig.
c. Skape et ønske om å bli – eller komme ”hjem”

16) ”På rett sted til rett tid”
a. Tilstedeværelse i utviklingen av Nordområdene
b. Nettverk og allianser
c. Definere viktige arenaer
d. Lange linjer, store saker, viktige beslutninger

17) Service og kvalitetssikring
a. Brukervennlig og imøtekommende
b. Rutiner og rapportering med vekt på helhetlige styringssystemer og HMS i 
2009. På sikt skal kvalitetsstandarder utvikles.

i. Redusert Sykefravær skal gis spesiell oppmerksomhet. 

Samfunnsdelen
Hovedmål
2004–2015

Kunnskap og 
kompetanse

Nettverk og 
naboskap

Endringsvillig 
organisasjon

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

Barn og unge

Helse og sosial

Kultur og landbruk

Helse og sosial

Kultur og landbruk

Kultur og landbruk

Rådmannens stab

Rådmannens stab

Rådmannens stab

Alta vil: Mål og styring



11
Rådmannens kommentar / innledning

4. Samfunn og livskvalitet

Vekst og utvikling

I 2009 økte befolkningen i Alta med 192 personer, og vi 
teller 18 680 innbyggere pr 1.1.10. Dette tilsvarer en vekst på 
1,04 %.  Veksten kommer hovedsakelig fra fødselsoverskudd 
(+ 159), men også fra netto innflytting. Innenlands flytting 
er negativ, men stor netto innvandring bidrar til pluss i flyt-
teregnskapet (+ 34). 

Privat næringsliv står sterkt i Alta, og omsetningen i vare-
handelen har opplevd en jevn vekst de senere år. Hektisk 
byggeaktivitet har dessuten gitt høye inntekter for entre-

prenørbransjen. I 2009 har blant annet kjøpesentret Amfi 
Alta reist seg, Nordlysbadet begynner å ta form og flere 
større utbyggingsprosjekter er på trappene.

Alta kommune som organisasjon fronter imidlertid betyde-
lige utfordringer med å legge til rette for slik vekst. Det må 
bygges nye barnehager og skoler. Vann- og avløpsnettet må 
oppdimensjoneres, trafikkflyten må bedres og nye boligfelt 
må klargjøres. I tillegg til slike investeringsrelaterte tiltak 
må kommunen også ha nødvendig fokus på løpende drift 
og tjenesteyting. Vekst er krevende å håndtere, men likevel 
svært inspirerende å få jobbe med.

Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet

Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4. kvartal 2007. Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4. kvartal 2007. 
Prosent av befolkningen 72 70 72

Menn 74 71 75
Kvinner 70 69 68

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. 2008. ProsentRegistrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. 2008. Prosent 2,62,6 3,33,3 1,71,7
Menn 3,0 4,1 1,8
Kvinner 2,22,2 2,52,5 1,61,6

Netto innpendling til Alta. 2007 4 -- --
Andel uførepensjonister 16-66 år. 2007. ProsentAndel uførepensjonister 16-66 år. 2007. Prosent 12,712,7 13,313,3 10,210,2
Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2007 292 600 284 600 322 500

Menn 342 900 322 800 398 400
Kvinner 242 200 245 300 248 400

    
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring 2007. Prosent   

Primær 4,84,8 6,86,8 3,23,2
Sekundær 19,0 15,6 20,7
Tertiær 75,575,5 77,177,1 75,775,7

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor. 2007. Prosent   
Offentlig forvaltningOffentlig forvaltning 31,731,7 40,140,1 28,728,7
Privat sektor og offentlige foretak 68,3 59,9 71,3

Siste tilgjengelige tall fra SSBSiste tilgjengelige tall fra SSB
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Levekår
 
Tidligere år har årsmeldingen inneholdt SSB’s levekårsindeks. 
Denne utarbeides ikke lenger, da den ikke vurderes å gi et full-
verdig bilde av livskvalitet og levekår i kommunene. Denne in-
deksen er derfor ikke med i årets årsmelding. Generelt kan det
 imidlertid sies at det er noe flere barn som mottar barneverns-
tiltak i Alta enn landsgjennomsnittet, dog færre enn på fylkes-
nivå. Det samme gjelder for sosialhjelpsmottakere. Vi har flere 
leger pr innbygger enn fylket/landet, og flere eldre som bor på 
institusjon/mottar hjemmetjenester enn landsgjennomsnittet. 

Det faktum at befolkningen vokser jevnt hvert år må kunne tas Det faktum at befolkningen vokser jevnt hvert år må kunne tas 
til inntekt for at folk stort sett trives og har det bra i Alta – selv 
om det her som andre steder er utfordringer å jobbe med.

Befolkningssammensetning og flytting
Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Alta 

• en høyere andel av befolkningen i skolepliktig alder
• en andel arbeidsføre som tilsvarer landsgjennomsnittet
• en lavere andel av befolkningen som er pensjonister

I årene framover vil vi imidlertid oppleve at befolkningens 
gjennomsnittsalder vil øke

Befolkningsframskrivinger i 2 alternativer:

Samfunn og livskvalitet

Befolkningssammensetning Kommunen Fylket Landet

Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20–39 årAntall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20–39 år 108,4 107,6 103,9
Andel barn og unge 0–17 år 26,8 23,4 22,7
Andel eldre 80 år og overAndel eldre 80 år og over 2,7 3,7 4,5
  
Andel personer med innvandrerbakgrunnAndel personer med innvandrerbakgrunn1, vestlig. 2008. Prosent, vestlig. 2008. Prosent 1,4 2,4 2,4
Andel personer med innvandrerbakgrunn1, ikke-vestlig2. 2008. Prosent 3,0 3,9 7,2

1. Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn.1. Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn.
2. Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland.

Kilde: SSB

Befolkningsutvikling 1997–2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fødselsoverskudd 233 194 206 209 138 192 143 138 143 170 155 156 159
Nettoflytting 
inkl. inn- og utvandringinkl. inn- og utvandring –137 –192 93 20 –63 –1 –74 48 119 35 30 55 34
Folketilvekst 96 2 299 229 75 191 69 186 261 201 182 216 192

Kilde: SSBKilde: SSB

Middels nasjonal vekst

Alder 2010 2015 2020 2025 2030

0–5 år 1518 1491 1572 1648 1661
6–12 år 2037 1803 1748 1797 1887
13–15 år 847 879 754 747 771
16–19 år 1113 1164 1114 1030 1016
20–66 år 11337 11930 12334 12554 12695
67–79 år 1257 1553 1987 2312 2389
80 år og eldre80 år og eldre 483 554 607 705 992
Totalt 18592 19374 20116 20793 21411

Høy nasjonal vekst

Alder 2010 2015 2020 2025 2030

0–5 år 1521 1606 1787 1902 1938
6–12 år 2037 1815 1845 2033 2177
13–15 år 847 883 764 785 876
16–19 år 1114 1171 1131 1056 1119
20–66 år 11343 12063 12612 12999 13366
67–79 år 1257 1561 2004 2363 2464
80 år og eldre80 år og eldre 483 557 627 749 1079
Totalt 18602 19656 20770 21887 23019
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Helse, sosial og omsorg Kommunen Fylket Landet

Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. 2008. Prosent 4,8 5,0 4,0
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb. 20-66 år. 2008 5,1 5,3 3,5
Legeårsverk per 10 000 innb. 2008Legeårsverk per 10 000 innb. 2008 10,8 14,2 9,2
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. 2006. Prosent 21,6 19,9 14,3
Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. 2006. ProsentAndel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. 2006. Prosent 40,2 45,0 37,0

Areal og miljø 2009 2008

Avfall, kg/innbyggerAvfall, kg/innbygger 370 359
Gjenvinning av privat avfall, %Gjenvinning av privat avfall, % 66 62
Miljøsertifiserte virksomheter i AltaMiljøsertifiserte virksomheter i Alta 20 13
Søknader om dispensasjon fra motorferdselslovenSøknader om dispensasjon fra motorferdselsloven 164 168
Gyldige dispensasjoner fra motorferdselslovenGyldige dispensasjoner fra motorferdselsloven 395 397
Innvilget dispensasjoner fra Plan og bygningsloven i LNF-områder 0 5

Bosetting Alta Finnmark Landet

Befolkning pr kmBefolkning pr km2 5,15,1 1,61,6 16
Andel bosatt i tettbygd strøk (%) 77 73 77

Likestilling

SSB vurderer en kommunes likestillingsgrad på en skala fra SSB vurderer en kommunes likestillingsgrad på en skala fra 
0-1. ”1” representerer full likestilling, ”0” representerer full 0-1. ”1” representerer full likestilling, ”0” representerer full 
”ulikestilling”. I vurderingen inngår en rekke parametre som ”ulikestilling”. I vurderingen inngår en rekke parametre som 
barnehagedekning, andel kvinnelige ledere, andel kvinnelige barnehagedekning, andel kvinnelige ledere, andel kvinnelige 
kommunestyrerepresentanter, kvinneandel i arbeidsstyrken, kommunestyrerepresentanter, kvinneandel i arbeidsstyrken, 
utdanningsgrad med mer. Alta får en skår på 0,686. SSB utdanningsgrad med mer. Alta får en skår på 0,686. SSB 
sorterer videre landets kommuner i fire grupper etter hvor sorterer videre landets kommuner i fire grupper etter hvor 
likestilte de er. Alta kommune kommer i gruppe nr 2 (de likestilte de er. Alta kommune kommer i gruppe nr 2 (de 
kommunene med nest høyest skår). Potensialet for å bedre kommunene med nest høyest skår). Potensialet for å bedre 
likestillingsgraden i Alta ligger blant annet i økt kvinneandel i likestillingsgraden i Alta ligger blant annet i økt kvinneandel i 
kommunestyret, at flere kvinner deltar i arbeidslivet, spesielt i kommunestyret, at flere kvinner deltar i arbeidslivet, spesielt i 
privat sektor, samt at kvinneandelen i ledende stillinger øker.privat sektor, samt at kvinneandelen i ledende stillinger øker.
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og medarbeiderskap, samt bygging av Vi følelse i organisa-
sjonen.  

Gjennom 2009 har hovedfokuset vært på HMS-arbeidet og 
kvalitetskommuneprosjektet. En evaluering og vurdering av 
tiltakene i Arbeidsgiverpolitikken er påbegynt og vil være 
gjenstand for et omfattende arbeid i 2010.

Kartlegging av kompetanse

Våren 2009 ble prosjektet Strategisk kompetansekartlegging 
i Alta Kommune opprettet. Kompetansekartlegginga har 
som mål å gi tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft 
og evne til utvikling og nyskapning. Målet med første steg i 
prosjektet var å få en totaloversikt over all kompetanse som 
fast ansatte i Alta Kommune besitter. Per 31.12.09 hadde vi 
fått registrert ca 50 % og målet er å få registrert opp mot 90 
% av alle fast ansattes profiler (elektronisk CV). 

Rekruttering

Innenfor dette emnet har vi gjennom 2009

• Deltatt på Yrkesorienteringsmessa som ble arrangert i regi 
av Alta Næringsforening. Standen til Alta kommune ble godt 
besøkt og alle sektorene var representert. 
• Arrangert ”Romsjuls-treffet for borteboende studenter”. 
• Inngått en avtale med Aksis som innebærer at vi skal gi 
arbeidstakere som ikke får seg jobb, mulighet til å tilegne seg 

Rådmannens kommentar / innledning

5. Medarbeidere og organisasjon

I Alta kommune er det delmål 6 i kommuneplanen om en-
dringsvillig organisasjon samt vedtatt arbeidsgiverpolitikk og 
årlig virksomhetsplan som legger de viktigste føringer for vårt 
arbeide omkring utvikling av organisasjonen og våre medar-
beidere.  Åpenhet, trygghet og respekt skal prege vårt arbeid 
internt og eksternt. Vårt mål for omdømme er at vi skal være 
en åpen og handlekraftig organisasjon der synlige ledere 
og imøtekommende ansatte skal være en viktig premiss for 
dette.

Organisasjonsutvikling

Kommunen innførte i 2008 Agresso 5.5. lønn- og økonomi-
systemet, en ny data plattform som gir et bedre styringsverk-
tøy for hele organisasjon. Denne plattformen har vært brukt 
for videre utbygging av systemene og i løpet av 2009 har vi 
tatt i bruk flere nye systemer/moduler.

Det har vært en stor og omfattende prosess å løfte lønns og 
økonomisystemet over til en ny plattform, samtidig som en 
implementerte organisasjonsendringer.  

Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommunestyre vedtok i juni 2006 en Arbeidsgiverpolitisk 
plattform for de neste 4 år.  Plattformen bygger på vårt ver-
digrunnlag, og inneholder del elementer som krav til ledelse i 
Alta kommunes organisasjon, rekrutterings- og kompetanse-
politikk, lokal lønnspolitikk, Helse-Miljø-Sikkerhet, inkludering 
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særlig fokus på Helse- og sosialsektoren, og de har gjennom-
ført en inkluderende prosess med god medvirkning fra de 
ansatte. I 2009 har det vært stort fokus på det psykososiale 
arbeidsmiljøet, og i regi av HMS-prosjektet startet arbeidet 
med å lage overordede retningslinjer for forebygging og 
håndtering av vold og trusler, mobbing og trakassering og 
konfliktløsning. 

Det ble gjennomført grunnkurs HMS for verneombud og 
ledere, samt dagskurs i håndtering av vold og trusler for 62 
ansatte innenfor Helse- og sosialsektoren.

AMU består av totalt 10 medlemmer (5 fra hver av partene).  
Siste år har arbeidstakersiden innehatt lederfunksjonen i utval-
get. AMU har hatt 5 møter i 2009 og behandlet 12 saker.
Alta kommune har i 2009 hatt 50 % frikjøp av hovedverneom-
budsfunksjonen, 20 % for hovedverneombudet for skoler/
barnehager og 30 % for hovedverneombudet for de øvrige.

Vi har delt inn våre virksomheter i 52 verneområder, som 
hver har sitt verneombud m/vara.

Vår bedriftshelsetjeneste er Finnmark Bedriftshelse as, og alle 
ansatte er tilknyttet vår avtale med dem.

Vakanser

Det ble meldt inn 1,092 millioner i innsparing vakanser 
fra sektorene som ble trukket inn til dekning av kravet om 
innsparing på 6 millioner.

Det alt vesentlige av innsparingen kommer fra vaktmester-
tjenesten i drift og utbyggingssektoren som bidro med 
1 million, men det er også meldt inn bidrag fra budsjett-
avdelingen i sentraladministrasjonen, og fra flere virk-
somheter i Kultur og landbruk.

Årsregnskapet viser at sentraladministrasjon, lærlinger, kultur 
og landbruk og drift og utbygging hadde innsparing på 
lønnsbudsjettet ut over de ressursene som ble meldt inn.

praksis for å komme seg videre i arbeidslivet. Vi får tilgang 
på friske hender som et ekstra ressurstilskudd, samtidig med 
at unge mennesker får en god start på arbeidslivet. Avtalen 
videreføres inn i 2010.
• Delt ut gratis abonnement på Altaposten til alle borte-
boende studenter. 

Disse tiltakene ser vi nytten av som en del av å bekjentgjøre 
(omdømmebygging) Alta kommune for de som skal velge 
framtidige yrker og for de som etter endt utdanning skal 
velge arbeidsgiver. 

Kampen om arbeidskraften fortsetter, og vi ser dette spesielt 
innenfor Helse og Barn og ungesektoren. Det jobbes strate-
gisk med tiltak for å stabilisere og beholde samt rekruttering 
som helhet. Som et av tiltakene vises til intern opplærings-
plan for Alta kommune.

Alta kommune har en ordning der vi til enhver tid har inne 
22 lærlinger. Dette er en ordning som over tid er med på å 
rekruttere fagarbeidere til mange av kommunens sektorer. 
Ordningen er innarbeid og gir et tilfang på unge mennesker 
med kunnskap, ideer, nytenking og humør til organisasjonen.

Helse, miljø og sikkerhet

Alta kommune v/ AMU vedtar hvert år en overordnet plan for 
HMS-arbeidet kommende år. I 2009 var arbeidet med IA-
strategi inkl. sykefraværsreduksjon et viktig tiltak, og vi ser at 
det vil kreves økt innsats i arbeidet med å følge opp sykemeldte 
arbeidstakere slik at de kommer raskere tilbake i arbeid. 

Alta kommune arbeider kontinuerlig med helse-, miljø- og 
sikkerhet (HMS) for å kunne tilby våre ansatte gode og sikre 
arbeidsforhold, og for å oppfylle krav i lover og forskrifter. I 
løpet av 2009 er HMS-systemet lagt ut elektronisk på kom-
munens Intranettside. Målet er at Alta kommune skal ha et 
felles, helhetlig system som er tilgjengelig for alle ansatte slik 
at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet drives systematisk og 
er innbakt i de daglige rutiner. I det siste året har det vært 

Innsparing vakanser

Ansvarsområde Beløp

BUDSJETT  –22 000
110 – SENTRALE STYRINGSORGANER –22 000
SEKTORADM. KULTUR OG LANDBRUK –8 000
ALTA KULTURSAL –35 000
KLINISK VETERINÆRTJENESTE –7 000
LANDBRUKSSEKSJONEN –20 000
510 – KULTUR  –70 000
VAKTMESTER  –1 000 000
600 – DRIFT- OG UTBYGGING –1 000 000
Sum inndratt innsparing vakanser 2009 –1 092 000

Medarbeidere og organisasjon
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Etisk standard

Alta kommune har vedtatt og iverksatt følgende tiltak for å 
sikre etisk standard i virksomheten:

De etiske retningslinjene
• Krav til å ta aktivt avstand fra og bekjempe uetisk forvalt-
ningspraksis.
• Gjeld både folkevalgte og ansatte
• Setter grenser for å gi og motta gaver, 
• Krav til moderate former for gjestfrihet og representasjon.
• Ansatte/folkevalgte skal ikke ha fordel av kommunens inn-
kjøps- og rabattordninger ved personlige innkjøp.
• Retningslinjer om lojalitetskonflikt mellom kommunens 
interesser og personlige interesser, eks. egen næringsvirk-
somhet/interesseorganisasjoner som kan påvirke avgjørelser
• Restriktiv bruk av kommunens eiendeler 

Arbeidsgiverpolitisk dokument
• Dokumentet inneholder et eget kapittel om mellommen-
neskelige verdier og etiske retningslinjer.

Interne varslingsrutiner
• Eget reglement/vedtak og skjema for varsling er vedtatt av 
kommunestyret.

Internkontroll
• Retningslinjer for å inneha bijobb, egen næringsvirksomhet 
etc.
• Retningslinjer for rekvisisjons-/attestasjons- og anvisnings-
myndighet
• Ingen kan att/anvise alene – Minimum to personer 
• Retningslinjer for bilagsbehandling inkl. utbetalinger til 
ansatte, 
• Retningslinjer for behandling av pengene – strenge krav 

Alle rutiner/retningslinjer som gjelder internkontroll har vært 
forelagt revisjonen.

Sykefravær 

Alta kommune er en inkluderende arbeidsgiver og har 
som mål å være i forkant både i forhold til oppfølging av 
sykemeldte, og forebygge fravær gjennom fokus på arbeid-
smiljøet spesielt.
Over tid har det vært arbeidet aktivt med å få et lavere syke-
fravær, men det viser seg likevel at fraværet øker. Det er først 
og fremst langtidsfraværet som er høyt.

Tiltak som har vært iverksatt:
• IA-rutiner med oppfølging
• P-team (når leder ikke kommer lengre)• P-team (når leder ikke kommer lengre)
• Medarbeiderundersøkelser
• Gravideprosjekt
• Sykefravær på div. ledermøter
• Bedriftshelsetjenester

Nærvær

På bakgrunn av den store forskjellen mellom målet i det 
arbeidsgiverpolitiske dokumentet om et nærvær på 92,4 % 
og det eksisterende nærværet på ca 89 %, ble det vedtatt å 
igangsette et Nærværsprosjekt.

Dette startet opp i oktober 09 og har som formål å få økt 
nærvær som gir bedre kvalitet via endret kultur/tenkemåte.

I Kvalitetskommuneprogrammet har Renholdstjenesten og 
Elvebakken sykehjem kommet med i 2009. Nærværet har 
økt i de fleste virksomhetene som deltar i prosjektet, og det 
er gode prosesser som foregår hvor det fokuseres både på 
å øke kvalitet i tjenesten og på forbedring av arbeidsmiljøet 
blant de ansatte.

Et felles tiltak som det har vært arbeidet mye med også i 
2009 er tilrettelegging for gravide arbeidstakere med mål om 
å beholde de gravide i arbeid lengst mulig før fødselspermi-
sjonen inntrer.

Sykefravær 2009 i Alta kommune sammenlignet med tidligere år

SEKTOR 2009 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 2008 2007

100 FELLES 1,68 %1,68 %
110 SENTRALADM. 4,09 % 4,93 % 4,68 % 3,17 % 3,58 % 4,24 % 5,86 %
114 LÆRLINGER 6,49 %6,49 % 7,88 %7,88 % 6,46 %6,46 % 7,09 %7,09 % 4,54 %4,54 % 6,92 %6,92 % 16,61 %16,61 %
210 BARN OG UNGE 10,82 % 12,10 % 8,68 % 11,37 % 11,15 % 12,18 % 10,90 %
270  13,47 %13,47 %
300 HELSE- OG SOSIAL 12,02 % 12,07 % 12,29 % 11,91 % 11,83 % 11,85 % 12,29 %
400 PLAN/UTVIKL. 3,05 %3,05 % 3,26 %3,26 %
510 KULTUR 4,88 % 5,21 % 3,60 % 6,00 % 4,70 % 8,72 % 7,94 %
600 DRIFT- OG UTBYGGING 14,94 %14,94 % 14,65 %14,65 % 15,56 %15,56 % 14,50 %14,50 % 15,04 %15,04 % 11,78 %11,78 % 13,84 %13,84 %
610 SELVKOSTOMRÅDET 11,12 %

Totalt 11,08 %11,08 % 11,76 %11,76 % 10,10 %10,10 % 11,29 %11,29 % 11,16 %11,16 % 11,29 %11,29 % 11,55 %11,55 %

Medarbeidere og organisasjon
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Utstillingsvindu for kvinner i lokal-
politikken

Alta kommune ble i 2007 med i det landsomfattende 
prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”.  
Prosjektet ledes av leder i Administrasjonsutvalget. Prosjektet 
har som mål å øke kvinners andel i kommunestyret og andre 
øvrige politiske verv.

I 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 
kvinner i Alta i regi av NORUT. Undersøkelsen var todelt. 
Kvinneundersøkelsen der 1650 tilfeldig valgte kvinner i Alta 
kommune ble plukket ut, deltok 710 kvinner. Politikerunder-kommune ble plukket ut, deltok 710 kvinner. Politikerunder-
søkelse der det ble sendt ut til 125 kvinner med politiske verv 
(de siste 3 valgperiodene) hvorav 57 kvinner deltok.

Denne undersøkelsen endte ut i en rapport som skal danne 
grunnlaget for veien videre og hvilke tiltak og aktiviteter kvin-
ner ønsker for å bli rekruttert og for å beholde kvinner som 
allerede er inne i politikken. Prosjektet er per i dag i fase 2, 
der man er gått over på tiltaksfasen. 

Likestilling

Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument er vår likestillingsplan 
der vårt mål å ha en kvinneandel i sektor-/stabsgruppen på 
40 % og bedre kjønnsbalanser i alle typer stillinger der ett 
kjønn dominerer.   

Lønnsutvikling

Menn har gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner i Alta 
kommune til tross for at vi i utgangspunktet lønner likt i 
samme type stilling. Dette kan i hovedsak forklares uti fra samme type stilling. Dette kan i hovedsak forklares uti fra 
hvilke yrkesvalg kvinner og menn gjør, samt at vi har stor 
kvinnedominans i yrker med lavest lønn, og her nevnes spe-
sielt omsorgsyrkene. Avlønning i de mannsdominerte yrker er 
i mye større grad markedsstyrt, og dette er med på å påvirke 
lønnsutvikling internt i Alta Kommune.

Antall ansatte i Alta kommune fordelt på kvinner og menn

Antall Totalt
ansatte Kvinner Prosent Menn Prosent antall  

totalt i AK årsverk

2007 1 503 1 142 75,98 361 24,01 1254,87
20082008 1 4681 468 1 1271 127 76,7776,77 341341 23,2323,23 1236,471236,47
20092009 15021502 1 1431 143 76,176,1 359359 23,923,9 12531253

Antall ledere i Alta kommune og kjønnsfordeling for 2009

Sektor Antall Antall Prosent Antall Prosent
ledere kvinner kvinner menn menn
totalt

RådmannsledergruppeRådmannsledergruppe 7 1 14,28 6 85,71
SentraladministrasjonSentraladministrasjon 6 2 33,33 4 66.66
Drift og utbyggingDrift og utbygging 5 5 100
ASU 1 1 100
Helse og sosialHelse og sosial 4 4 100
Kultur 4 2 50 2 50
OppvekstOppvekst 34 23 67,64 11 32,35

Oversikt over kvinners andel gjennomsnitts lønn sammenlignet mot menn (sep.09):

Kommunesektoren genereltKommunesektoren generelt 91 %
Kap. 3 (ledere) og kap. 5 (Akademikere/ingeniører):Kap. 3 (ledere) og kap. 5 (Akademikere/ingeniører): 96 %
Alta kommune kap. 5Alta kommune kap. 5 Gj.snitt Kvinner  kr 398.000Gj.snitt Kvinner  kr 398.000
      ”     Menn     kr 422.000 94 %
Alta kommune kap. 3Alta kommune kap. 3 Gj.snitt  Kvinner kr 454.000Gj.snitt  Kvinner kr 454.000
      ”      Menn    kr 489.000 93 %

Medarbeidere og organisasjon
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3. Pensjonsgivende tillegg på inntil kr. 18 000,- pr. år avhen-
gig av stillingsstørrelse.
Tilleggsbestemmelse: Stillingsstørrelse minimum 75 %, og 
innvilges for hvert år en jobber fra 62 til og med 64 år

4. Tilretteleggingstilskudd på inntil kr. 10 000,- til den 
ansattes avdeling.
     Punktet utgår.

5. Kommunestyret tilleggsbevilger 1,5 millioner kr. i 2009 til 
dekning av kostnadene ved å videreføre ordningen. Bevil-
gningen dekkes av rentebesparelser i 2009.

Med de nye endringene som trådte i kraft fra 010809 har 
seniorpolitikken fordelt seg slik i hele 2009:

Ikke pedagogisk personale:
Totalt har 39 ansatte benyttet seg av tiltaket, 15 stk på pen-
sjonsg.tillegg og 24 stk på 
20 % reduksjon i arbeidstid. 
10 stk har i løpet av året sluttet: 9 kvinner og 1 mann 
 7 stk har etter 010809 for liten stilling størrelse til vi-
dereføring: 5 kvinner og 2 menn
22 stk. har videreført ordningen: 20 kvinner og 2 menn

Pedagogisk personale:
Totalt har 23 ansatte benyttet seg av tiltaket, 3 stk på pen-
sjonsgivende tillegg, og 20 stk på 20 % reduksjon i arbeids-
tid. 
4 stk har i løpet av året gått over på 100 % sykmelding, 1 
kvinne og 3 menn.
4 stk har i løpet av året sluttet, 1 kvinne og 3 menn.
4 stk har etter 010809 for liten stillingstørrelse til vi-
dereføring:  4 kvinner
11 stk har videreført ordningen: 8 kvinner og 3 menn.

Følgende delmål er gjennomført i 2009:
• Markedsføring – ”innsalg” av lokalpolitikk
• Rekruttere/stabilisere flere kvinner til/i lokalpolitikken

Uønsket deltid

Det er ikke gjort noen særskilte tiltak i 2009 annet enn at vi i 
stor grad bruker intern utlysning til stillinger der vi vet at det 
er deltidsansatte som ønsker utvidet stilling.

Tillitsvalgte

Alta kommune har inngått avtaler med fagforeningene om 
antall tillitsvalgte, frikjøp og samarbeid.  Grunnlaget for avtal-
ene ligger i Hovedavtalen som partene sentralt har inngått. 
Til sammen har vi 3,05 stillinger frikjøpt til hovedtillitsvalgt-
funksjonen fordelt på 5 fagforeninger. Det opereres ikke 
med frikjøp av plasstillitsvalgte. Alta kommune har et godt 
samarbeid med fagforeningene.

Seniorpolitikk

I Alta kommunes livsfasepolitikk er seniorpolitikk et prioritert 
område. Første vedtak som ble gjort i 2007 inneholdt ingen 
begrensninger på stillingsstørrelse etc. før uttak av tiltak.

I Kommunestyremøte 22.06.09 Sak PS 46/09 ble føl-
gende vedtak gjort:
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning i 1 år 
med følgende endringer:

1. Ordningen gjelder for fast tilsatte i Alta kommune.

2. Redusert arbeidsplikt med 20 % av stillingsstørrelse før 
uttak. Ordningen innvilges for hvert år en jobber fra 62 til og 
med 67 år.   
Tilleggsbestemmelse: Den ansatte må ha minimum 75 % 
stilling. Eventuell økning i stilling må en ha hatt i minst 3 år 
før uttak.

Kostnader ikke pedagogisk ansatte, 20% Kostnader ikke pedagogisk ansatte, 20% kr 1 540 502
Kostnader pedagogisk ansatte 2009: 7,5%Kostnader pedagogisk ansatte 2009: 7,5%  kr  405 503
Totale kostnader seniortiltak 2009: kr 1 946 005

Pedagogisk personell:     
      
Fødsels- Menn Kvinner 20% Pensjonsg.
år   reduskjon Tillegg

1943 1 1  
1944 1 1 1 kvinne 1 mann
1945 1 2 3  
1946 1 1  
1947 1 3 4  
Totalt: 11 stk. 3 8 10 1

Øvrige ansatte:     
      
Fødsels Menn Kvinner 20 % Pensjonsg. 
år   reduksjon Tillegg

1943 2 1 1 kvinne
1944   
1945 2 5 4 kv + 2 m 1 kvinne
1946 7 6 1 
1947 6 6
Totalt: 22 stk 2 20 19 3 kvinner

Pr. 311209 er det totalt 33 stk som har videreført ordningen, og som fordeler seg slik aldersmessig:

Medarbeidere og organisasjon
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avskrivinger (avskrivinger skal ikke påvirke driftsresultatet), 
og det er en egen momskompensasjonsordning for kommu-
nesektoren (som er selvfinansierende).

Driftsresultat

Årsregnskapet for Alta kommune viser at driftsinntektene er 
på 1.232 milliarder kr. Dette innebærer en vekst på 6,3 % i 
forhold til 2008.  

Før strykninger hadde kommunen et regnskapsmessig mer-
forbruk på 7,869 millioner. Merforbruket er finansiert ved å 
stryke budsjettert bruk av driftsmidler til investeringer med et 
tilsvarende beløp.  Strykningene innebærer at momskompen-
sasjon fra investeringer i hovedsak brukes til finansiering av 
drift, og at 8 investeringsprosjekter mister hele eller deler av 
sin vedtatte finansiering.

Staben, Lærlingene, og Drift og utbygging har mindrefor-
bruk, og kommunen har merinntekter fra skatt og ram-
metilskudd og innsparing på renter og avdrag. Overforbruk i 
barn og unge og helse og sosial, samt svikt i premieavvik og 
manglende innsparing ved vakanser er i sum større, slik at 
kommunen under ett får merforbruk. 

Netto driftsresultat er på minus 5,8 millioner kr., eller minus 
0,5 % av driftsinntektene. Dette vurderes som ikke tilfreds-
stillende ut fra et normtall på 3 %. Driftsresultatet er 23,2 
mill svakere enn i 2008. Vi mangler 42,8 millioner på å nå 3 
% netto driftsresultat. For nærmere detaljer henvises det til 
årsregnskapet.

6. Økonomisk resultat

Forskriftbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter årsmeldingsforskriften inneholde 
vesentlig og sentral økonomisk informasjon, slik at den gir et 
dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. 
For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens 
økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal 
regnskapsskikk

Alta kommune fører og avslutter sine regnskaper etter 
bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regn-
skapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av 
midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå 
av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det 
vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter 
til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med 
fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i regn-
skapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets 
slutt. Dersom for eksempel en inntekt er kjent i desember 
skal den inntektsføres i desember, selv om midlene ikke kom-
mer inn på kommunens bankkonto før januar året etter. Hvis 
ikke det eksakte beløpet er kjent regnskapsføres et anslått 
beløp.

Videre er det spesielle bestemmelser rundt for eksempel 
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Økningen i eiendomsskatt har i hovedsak gått med til å fin-
ansiere denne reduksjonen.

Likviditet

For å kunne dekke våre kortsiktige forpliktelser må kommu-
nen være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditetsgraden ut fra 
forholdet mellom omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Dette 
kalles arbeidskapitalen. Fra 2008 til 2009 er den redusert 
fra ca. 278 millioner kr til ca 224 millioner kr. Reduksjonen 
i arbeidskapital skyldes i all hovedsak reduksjon i ubrukte 
lånemidler. Dette viser at vi er på vei mot målet om et for-
bruksbudsjett for investeringer, men det innebærer samtidig 
at vi har mindre likviditet til å møte store utbetalinger. Arbe-
idskapital ekskl. ubrukte lånemidler er ca 170 millioner.  Den 
samlede verdien av alle kommunens frie og bundne fond er 
også 170 millioner. Dette betyr at kommunen egentlig ikke 
har egen likviditetsreserve, men finansierer driften ved å låne 
av våre fond.

Endring av arbeidskapitalen over tid gir et uttrykk for hvorvidt 
kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg. 
Tabellen viser at Alta kommune har hatt en negativ utvikling 
i 2009.

Pensjon

Det er balanseført 1,242 milliard kr i pensjonsforplik-
telser og 1,165 milliarder kr i pensjonsmidler. Kommunens 
hovedleverandør for pensjon er Vital, mens pedagogisk 
personell benytter Statens Pensjonskasse og sykepleierne 
benytter KLP

Premieavviket fremføres i forhold til forventet langsiktig 
pensjonskostnad over 15 år. Dagens bokføringsregler påfører 
kommunen en likviditetsbelastning når årets premie oversti-
ger langsiktig kostnad. Denne belastningen kan ikke låne-
finansieres. Hvis vi får flere år hvor den betalbare premien 
overstiger den langsiktige kostnaden kan det bli nødvendig å 
bevilge midler til å styrke kommunens likviditetsreserve. 
Årets netto premieavvik innebærer at vi skyver ytterligere 
17,4 millioner kr i betalte pensjoner foran oss. Akkumulert 
premieavvik er nå på 84,2 millioner kroner. Alta kommune 
har altså siden 2002 betalt 84,2 millioner mer i pensjonspre-
mie enn det vi har belastet i regnskapet. Dette er en viktig 
årsak til at arbeidskapitalen over tid svekkes.

Fond

Den samlede fondsbeholdning er på 170,1 millioner kr., 
fordelt på følgende fondstyper:

Disposisjonsfond   35,0 millioner kr.
Bundne driftsfond   74,4 millioner kr.

Momskompensasjon

Kommunene får gjennom lov om kompensasjon av merver-
diavgift kompensert det aller meste av momsutgifter relatert 
til egen tjenesteproduksjon. Ordningen er selvfinansierende, til egen tjenesteproduksjon. Ordningen er selvfinansierende, 
det vil si at kommunene har blitt trukket i rammetilskuddet 
tilsvarende et estimat av hvor mye moms kommunene vil 
kreve refundert. Det er imidlertid ingen direkte sammen-
heng mellom hvor mye den enkelte kommune får i redusert 
tilskudd og hvor mye som kreves kompensert.

Kompensasjonen for investeringsregnskapet inntektsføres i 
driftsregnskapet. Dette medfører at et høyt investeringsnivå 
(som utløser momskompensasjon) gir økte driftsinntekter. 
Dersom driftsnivået gjør seg avhengig av disse inntektene så 
vil dette gi forverret driftsresultat når investeringsnivået avtar.
Kompensasjonsinntekten fra investeringer har i stor grad 
vært brukt til driftsformål. I 2009 er samlet momskompensas-
jon fra investeringer på 14,5 mill. Sum driftsmidler til inves-
teringer ble etter strykninger på 3 millioner.

I økonomiplan 2010-2013 legges det opp til at all mom-
skompensasjon fra investeringer overføres til finansiering av 
investeringer. Denne forutsetningen vil imidlertid falle hvis 
ikke vedtatte rammer holdes. Fra og med 2014 skal merverdi-
avgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet regnes som 
inntekter knyttet til investeringsregnskapet. Det skal være en 
gradvis nedtrapping, i 2010 skal minimum 20 % overføres til 
investering, i 2011 minimum 40 %, i 2012 minimum 60 % 
og i 2013 minimum 80 %.

Alta kommune er trukket permanent ca. 25 millioner kr i 
rammetilskuddet. Dette trekket må sammenstilles med de 
årlige kompensasjonskravene. Tabellen viser at Alta kom-
mune for 2009 har sendt inn kompensasjonskrav for ca. 39,6 
millioner kr – en reduksjon på 12,6 millioner kr sammenlignet 
med 2008. Dette er med andre ord vel 14 millioner kr mer 
enn hva som er trukket i rammetilskuddet.

Reduksjonen i momskompensasjon fra investeringer fra 2008 
til 2009 på ca 17 millioner er forventet og budsjettert. 

Driftsresultat 2009 2008 2007

Sum driftsinntekter 1 231 562 1 158 129 1 053 614
Netto driftsresultat –5.823 17.456 5.515
Netto drift i prosent 
av driftsinntekter –0,5 % 1,5 % 0,5 %

Tall i 1000 krTall i 1000 kr

2009 2008 2007 2006

Komp fra investeringKomp fra investering 14.516 31.497 21.930 17.380
Komp fra drift 25.072 20.745 21.013 19.792
Sum 39.588 52.242 42.943 37.172

Tall i 1000 krTall i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Det har vært en reduksjon i renteutgifter fra 2008 til 2009 
på 10,2 millioner kr, og en økning i avdragsutgifter på 6,4 
millioner kr.

Det vises forøvrig til regnskapets note 4 og 5, sidene 13– 
18 for ytterligere informasjon vedrørende gjeld, renter og 
avdrag.

Investeringer

Sum investeringsutgifter er på 112,7 millioner kr, se årsregn-
skapsdokumentet for en oppstilling av alle prosjektene. Tal-
lene i denne oppstillingen viser investering i bygg og anlegg. 
Tallene er eksklusiv utlån, kjøp av aksjer og avsetninger til 
fonds.

Egenfinansieringen utgjør salg av grunn og bruk av fond. 
Egenfinansieringsgraden er på vel 11 %. Dette er forholdsvis 
lavt, men høyere enn for 2008 og henger sammen med at 
bruk av lån er hovedkilden til finansiering av investeringene.

Ubundne investeringsfond  36,4 millioner kr.
Bundne investeringsfond  24,3 millioner kr.
Sum fondsbeholdning            170,1 millioner kr.

Totale fonds har en netto økning fra 2008 til 2009 på 40,5 
mill.kr.  Dette skriver seg i hovedsak fra endring av regn-
skapsprinsipper, hvor hhv. 7,2 mill.kr. er avsatt til disposisjons-
fond og 23 mill.kr investeringsfond, samt 8,9 mill.kr som er 
avsatt av ekstraordinære innbetalinger av startlån.
Hva som inngår i de ulike fondsgruppene er nærmere forklart 
i årsregnskapet, note 8, side 22.

Utlån

Kommunen låner ut midler til innbyggerne i form av startlån 
og sosiallån. Samlet utlån i 2009 er på 60,4 millioner kr, en 
økning på 15,6 millioner fra 2008.  Per 31.12.09 er de sam-
lede utlån 191,8 millioner. 

Gjeld

Den samlede gjelda er på 2,491 milliarder kr. inklusiv pen-
sjonsforpliktelsene. Lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelsene 
er på 1,249 milliarder kr.

Indikatoren for netto lånegjeld pr. innbygger er definert som 
langsiktig gjeld (ekskl.pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 
utlån og ubrukte lånemidler. Regnskapstall per 31.12. i regn-
skapsåret måles mot innbyggertall per 1.1. året etter.

Veksten i netto lånegjeld per innbygger er sterkt avtagende 
som følge av at kommunen har tilnærmet investeringsstopp. 

Alta har 18680 innbyggere pr. 1.1.2010. Folketallet økte med 
192 innbyggere eller 1,04 % i løpet av 2009.

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 44,8 
millioner kr. Betalte renter i 2009 er på 42,1 millioner kr. 
32,4 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. 1 % renteendring 
med eksisterende lånemasse vil gi en endring i renteutgift på 
ca. 8 millioner kr.

Utvikling av lånegjeld pr innbygger for perioden 2006 – 2009 for Alta kommune

2009 2008 2007 2006

Netto lånegjeld totaltNetto lånegjeld totalt 120 203 112 878 101 396 91 168
Lånegjelda fordeler seg på hhv:Lånegjelda fordeler seg på hhv:
PensjonsforpliktelsePensjonsforpliktelse 66 468 61 213 56 620 51 283
Netto ordinær lånegjeldNetto ordinær lånegjeld 53 735 51 665 44 776 39 885
Vekst i netto lånegjeld per innbygger fra året førVekst i netto lånegjeld per innbygger fra året før 4 % 15 % 12 % 10 %

Utvikling av renter og avdrag 
for perioden 2006–2009

2009 2008 2007 2006

Renter 42 100 52 300 39 100 27 449
Avdrag 44 825 38 471 34 122 29 572

Beløp i 1000 krBeløp i 1000 kr

Regnskap Fordeling

Sum investeringsutgifter:Sum investeringsutgifter: 112 743
  
Finansiert slik:
Bruk av lån 78 784 69,9 %
Statstilskudd og refusjonerStatstilskudd og refusjoner 14 137 12,5 %
Salg av grunn/boligSalg av grunn/bolig 8 507 7,5 %
Bruk av fond netto 4 402 3,9 %
Tidligere års mindreforbruk nettoTidligere års mindreforbruk netto 801 0,7 %
Regnskapsmessig merforbruk 2009Regnskapsmessig merforbruk 2009 6 112 5,4 % 

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Alta har negativt netto driftsresultat i 2009 for første gang 
siden vi begynte med rapportering i Kostra. Negativt netto 
driftsresultat betyr at vi i 2009 har brukt mer penger til drifts-
utgifter, renter og avdrag enn det våre brutto driftsinntekter 
gir rom for. Dette er ikke opprettholdbart over tid. For å ha 
langsiktig balanse i økonomien må vi ha 3 % netto drifts-
resultat. Vi mangler ca 42,7 millioner i 2009 for å ha 3 % 
netto driftsresultat.

Langsiktig gjeld i forholdt til brutto driftsinntekter viser at 
vår gjeld er om lag dobbelt så stor som et års driftsinntekter.  
Dette er på nivå med gjennomsnittet for de Finnmarkskom-
munene som har levert regnskap, men betydelig høyere enn 
vår kommunegruppe og landsgjennomsnittet.

Kommunegruppe 12 er en gruppe av 14 mellomstore kommu-
ner med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie 
disponible inntekter.  Det er derfor naturlig at statistikken viser 
at både vi og gruppe 12 har høyere frie inntekter enn lands-
gjennomsnittet. De høye frie inntektene kommer som en følge 
av Nord-Norgetilskuddet og eiendomsskatten.

Alta kommune har høy netto lånegjeld per innbygger, men 
veksten avtar kraftig som følge av investeringsstoppen. Hvis 
vi skal klare å styrke kvalitet og omfang på tjenestetilbudet 
til befolkningen i årene framover må lånegjeld per innbygger 
ikke øke mer enn lønns og prisstigning..

Økonomisk resultat – avviksforklaring 
investeringer.

Regnskapet viser et betydelig avvik mellom regnskap og 
budsjett for investeringer i 2009. Avviket skyldes i hovedsak 
at flere prosjekter ikke hadde forventet framdrift i 2008. Vi 
har i 2009 justert budsjettet for å ta inn deler av den mang-
lende framdriften, og regnskapet viser at ubrukte lånemidler 
er redusert fra 99 millioner til 53 millioner. En stor del av de 
faktiske investeringene i 2009 er finansiert av lån opptatt i 
2008. For nærmere redegjørelse om investeringene henvises 
det til note 11 og 12 til regnskapet. Alta kommune tilstreber 
å ha et forbruksbasert investeringsbudsjett.å ha et forbruksbasert investeringsbudsjett.

KOSTRA ANALYSE 

Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering og har som 
overordnet mål å bringe fram relevant, pålitelig og sammen-
lignbar styringsinformasjon for kommunal virksomhet.

I dette kapittelet om samlet økonomi for hele kommunen 
trekkes det fram finansielle nøkkeltall for hele kommunen.  
Sektorene trekker i sine kapitler fram Kostra nøkkeltall som er 
relevante for den enkelte sektor.

Fristen for å rapportere regnskap og de fleste tjenesteproduk-
sjonsrapporter til Kostra er 15.2. og foreløpige tall er presen-
tert 15.3.  Selv om SSB i praksis strekker seg langt over fristen 
for å få med så mye som mulig av innsendte data til publi-
seringen 15.3. er det en del svakheter ved de foreløpige tal-
lene.  Regnskapstallene er ikke revidert. 9 av 19 kommuner i 
Finnmark har ikke rapportert regnskap i tide til å komme med 
i statistikken. På landsbasis er det 40 kommuner som ikke har 
levert regnskapsdata slik at netto driftsresultat kan defineres.  
Av disse er 9 i Finnmark, 5 i Troms og 13 i Nordland. Gjen-
nomsnittstall for Finnmark i for 2009 må derfor leses med 
forsiktighet. Her kan det komme betydelige endringer til de 
endelige tallene. For Alta sin Kostragruppe er det kun Ham-
merfest som ikke har levert regnskap.

I tidligere års årsmeldinger har vi av disse grunner presentert 
Kostradata som gjelder året FØR rapporteringsåret. I årsmeld-
ing 2009 velger vi å presentere foreløpige tall for 2009 med 
de svakheter som er kommentert ovenfor.

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
  gruppe 12 Finnmark landet ekskl.
  Oslo

-0,5 2,4 0,4 2,7

2. Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
  gruppe 12 Finnmark landet ekskl.
  Oslo

202,2202,2 177,4177,4 201,6201,6 173,4173,4

3. Frie inntekter i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
  gruppe 12 Finnmark landet ekskl.
  Oslo

37884 38249 42579 33486

4. Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
  gruppe 12 Finnmark landet ekskl.
  Oslo

53735 47509 49291 35848

Økonomisk resultat
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFTSREGNSKAP 2009

Regnskap Revidert budsjett Oppr budsjett Regnskap
2009 2009 2009 2008

DRIFTSINNTEKTER
BrukerbetalingerBrukerbetalinger             -43 983           -43 756         -43 206         -43 604 
Andre salgs- og leieinntekter             -97 063           -99 250         -97 105         -93 728 
Overføringer med krav til motytelseOverføringer med krav til motytelse           -234 111         -226 842       -174 373        -246 766 
Rammetilskudd fra staten           -385 428         -394 445       -365 866        -355 197 
Andre statlige tilskuddAndre statlige tilskudd             -98 096           -95 115         -83 004         -95 960 
Andre overføringer               -1 791             -1 735                 -                -803 
Skatt på Inntekt og formueSkatt på Inntekt og formue           -322 253         -310 430       -335 609        -293 726 
Eiendomsskatt             -48 330           -48 850         -47 850         -28 086 
Andre direkte og indirekte skatterAndre direkte og indirekte skatter                  -506               -475             -200              -260 
Sum Driftsinntekter         -1 231 562      -1 220 898    -1 147 213     -1 158 129 

DRIFTSUTGIFTER
LønnsutgifterLønnsutgifter            688 044          678 675        655 157         638 673 
Sosiale utgifter              72 068            66 636          59 345          59 660 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.            176 209          171 670        144 649         155 597 
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.            106 905            99 273          90 184          94 905 
OverføringerOverføringer            123 940          120 589          95 988         119 403 
Avskrivninger              49 386            49 386          39 169          41 614 
Fordelte utgifterFordelte utgifter                     -                     -                   -                   -   
Sum Driftsutgifter          1 216 553       1 186 229     1 084 492      1 109 852 
Brutto driftsresultat             -15 009           -34 669         -62 721         -48 277 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttakRenteinntekter, utbytte og eieruttak             -23 838           -22 988         -21 400         -44 867 
Mottatte avdrag på utlån                  -794               -641                 -                -323 
Sum eksterne finansinntekter             -24 631           -23 629         -21 400         -45 190 

FinansutgifterFinansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter              55 326            64 228          78 939          82 555 
AvdragsutgifterAvdragsutgifter              39 382            39 721          39 205          34 048 
Utlån                   141                   -                   -              1 023 
Sum eksterne finansutgifterSum eksterne finansutgifter              94 849          103 949        118 144         117 626 

Resultat eksterne finanstransaksjonerResultat eksterne finanstransaksjoner              70 217            80 320          96 744          72 436 

Motpost avskrivningerMotpost avskrivninger             -49 386           -49 386         -39 199         -41 614 
Netto driftsresultat                5 823             -3 735           -5 176         -17 456 

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Bruk av avsetningerBruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk             -12 002           -12 002                 -                   -   
Bruk av disposisjonsfondBruk av disposisjonsfond               -4 768             -4 693           -6 098           -1 600 
Bruk av bundne fond               -8 245             -6 885           -5 036         -12 389 
Bruk av likviditetsreserve               -7 156                   -                   -                   -   
Sum bruk av avsetninger             -32 172           -23 580         -11 134         -13 989 

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapetOverført til investeringsregnskapet                     -                     -              9 500                 -   
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk                    -                     -                   -                   -   
Avsatt til disposisjonsfondAvsatt til disposisjonsfond              14 246            15 525            5 256            4 404 
Avsatt til bundne fond              12 103            11 789            1 554            9 900 
Avsatt til likviditetsreserven                     -                     -                   -                   -   
Sum avsetninger              26 349            27 314          16 310          14 304 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk                     -0                   -                   -           -17 141 

Økonomisk resultat
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFTSREGNSKAP 2009

Regnskap Revidert budsjett Oppr budsjett Regnskap
2009 2009 2009 2008

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendomSalg av driftsmidler og fast eiendom             -7 693            -7 950                 -7 500           -40 714 
Andre salgsinntekter               -815                  -                         -              -1 176 
Overføringer med krav til motytelseOverføringer med krav til motytelse           -14 137          -10 604                 -7 156           -17 463 
Statlige overføringer                   -                    -                         -                    -   
Andre overføringerAndre overføringer                   -                    -                         -                    -   
Renteinntekter, utbytte og eieruttak                   -                    -                         -                    -   
Sum Inntekter           -22 644          -18 554               -14 656           -59 353 

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter              3 352             4 679                  5 334             4 404 
Sosiale utgifterSosiale utgifter                545                562                    562                669 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod.           92 892           47 090                84 602          164 720 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.                429                  -                         -               1 366 
Overføringer            15 516           11 468                10 820            31 497 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifterRenteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter                    9                  -                         -                    13 
Fordelte utgifter                   -                    -                         -                    -   
Sum UtgifterSum Utgifter          112 743           63 799              101 318          202 669 

FINANSUTGIFTER
Avdragsutgifter              5 443             4 777                  4 777            22 424 
Utlån            60 236           60 000                20 000            43 815 
Kjøp av aksjer og andeler                270                  -                         -               7 586 
Dekning av tidligerDekning av tidligere års udekket              1 566                  -                         -              19 171 
Avsetninger til ubundne investeringsfond            27 871                  -                         -               6 754 
Avsetninger til bundne fondAvsetninger til bundne fond              8 908                  -                         -               7 259 
Sum finanstransaksjoner          104 294           64 777                24 777          107 009 

Finansieringsbehov          194 394          110 022              111 439          250 326 

FINANSIERING
Bruk av lån         -139 020          -93 100               -96 552         -221 531 
Mottatte avdrag på utlån           -14 304            -4 777                 -4 777           -16 853 
Salg av aksjer og andelerSalg av aksjer og andeler                   -                    -                         -                    -   
Bruk av tidligere års udisponert             -2 367                  -                         -              -4 848 
Overføringer fra driftsregnskapetOverføringer fra driftsregnskapet                   -                    -                   -9 500                  -   
Bruk av disposisjonsfond             -7 215          -11 145                   -610            -3 495 
Bruk av ubundne investeringsfondBruk av ubundne investeringsfond             -2 358            -1 000                       -              -1 375 
Bruk av bundne fond                 -44                  -                         -              -9 034 
Bruk likviditetsreserve - forskriftsendringBruk likviditetsreserve - forskriftsendring           -22 974                  -                         -                    -   
Sum finansiering         -188 282         -110 022             -111 439         -257 136 

Udekket/udisponert              6 112                  -                         -              -6 810  

Økonomisk resultat
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - BALANSEN 2009

 Regnskap 2009  Regnskap 2008 

EIENDELER
Anleggsmidler                      2 886 976                       2 660 677 
Faste eiendommer og anlegg                      1 370 747                       1 336 319 
Utstyr, maskiner og transportmidler                         124 949                          103 834 
Utlån                         191 837                          146 232 
Aksjer og andeler                           34 713                            34 443 
Pensjonsmidler                      1 164 730                       1 039 850 

Omløpsmidler                         374 630                          424 278 
Kortsiktige fordringer                         109 567                            90 211 
Premieavvik                           84 166                            66 777 
Aksjer og andeler                                  -                                    -   
Sertifikater                                  -                                    -   
Obligasjoner                                  -                                    -   
Kasse, postgiro, bankinnskudd                         180 897                          267 291 

Sum eiendeler                      3 261 606                       3 084 956 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital                        -620 132                         -606 480 
Disposisjonsfond                          -35 010                           -32 748 
Bundne driftsfond                          -74 413                           -70 555 
Ubundne investeringsfond                          -36 431                           -10 919 
Bundne investeringsfond                          -24 308                           -15 444 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift                             2 036                           -16 777 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering                               182                                  -   
Regnskapsmessig mindreforbruk                            -5 139                           -17 141 
Regnskapsmessig merforbruk                                  -                                    -   
Udisponert i investeringsregnskapet                            -7 097                            -9 465 
Udekket i investeringsregnskapet                             9 803                             5 257 
Likviditetsreserve                                  -                             -11 134 
Kapitalkonto                        -449 755                         -427 555 

GJELD
Langsiktig gjeldLangsiktig gjeld                     -2 490 556                      -2 332 377 
Pensjonsforpliktelse                     -1 241 617                      -1 131 712 
IhendehaverobligasjonslånIhendehaverobligasjonslån                                  -                                    -   
Sertifikatlån                                  -                                    -   
Andre lån                     -1 248 939                      -1 200 664 

Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeld                        -150 918                         -146 099 
Kassekredittlån                                  -                                    -   
Annen kortsiktig gjeldAnnen kortsiktig gjeld                        -150 918                         -146 099 
Premieavvik                                  -                                    -   

Sum egenkapital og gjeld                     -3 261 606                      -3 084 956 

MEMORIAKONTO
Memoriakonto                                  -                                    -   
Ubrukte lånemidler                           53 335                            99 255 
Andre memoriakonti                           38 260                            22 697 
Motkonto for memoriakontiene                          -91 594                         -121 952 

Økonomisk resultat
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ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

 Regnskap 2009  Regnskap 2008 

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)              -1 231 562              -1 158 129 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)                  -22 644                  -59 353 
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner                -177 955                -283 574 
Sum anskaffelse av midler              -1 432 160              -1 501 056 

ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)               1 167 167               1 068 237 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)                 112 735                 202 656 
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner                 160 806                 191 464 
Sum anvendelse av midler               1 440 708               1 462 358 

Anskaffelse - anvendelse av midler                     8 548                  -38 698 

Endring i ubrukte lånemidler -45 920                 46 563 
Endring i arbeidskapital                  -54 468                 85 261 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Avsetninger                   64 694                   71 439 
Bruk av avsetninger                  -67 130                  -32 741 
Til avsetning senere år                    -6 112                          -   
Netto avsetninger                    -8 548                   38 698

SEKTORENES ANDEL AV TOTALE DRIFTSUTGIFTER I 2009

Økonomisk resultat



27

7. Sentraladministrasjonen

Servicesenteret
• består av fire faglige enheter: kundetorg, politisk sekre-
tariat, post/arkiv og utlån og tomter.
• Kundetorget er kommunens kontaktpunkt mot innbyggere 
og næringsliv. 
Vi ligger sentralt i foajeen på Rådhuset hvor vi hjelper inn-
byggerne med det meste. Alt fra tomtesøknader og grave-
meldinger til generell informasjon om kommunens tjenester. 
Herifra betjenes også kommunens sentralbord og kommu-
nens hjemmeside. Hjemmesiden ligger på topp i nasjonale 
kvalitets målinger og fikk i 2009 seks stjerner av norge.no.

• Politisk sekretariat har ansvar for valgadministrasjon og er 
sekretariatsfunksjon for ordfører, politisk ledelse og utvalg. 
• Post/arkiv er kommunens postmottak. Her håndteres og 
journalføres all post inn og ut av rådhuset. Post/arkiv ivaretar 
også kommunens arkiv tjeneste og sørger for at innbyggerne 
får tilgang til saksdokumenter via hjemmesiden.
• Utlån og tomter sine oppgaver er tildeling av startlån, til-
skudd til kjøp og utbedring av bolig og tildeling av bostøtte. 
Utlån og tomter har også ansvar for kommunedelplan 
”boligsosial handlingsplan”.
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sektorene i kostnadsberegning av nye tiltak. Den sentrale 
innkjøpsfunksjon er også tillagt avdelingen.

Skatt og innfordringsavdelingen
• Skatt- og innfordringsavdelingen ivaretar:
• Fokus på de til enhver tid/krav- og resultatmål som sentrale 
skattemyndigheter setter for fellesinnkrevingen av skatter og 
avgifter til stat, fylke, kommune og folketrygd. 
– Skatteregnskap, avregningsoppgjør, innfordring og saksbe-
handling av skattekrav
– Kontroll av kommunens arbeidsgivere og oppfølging av 
nyetablerte foretak
– Salg av kontrolltjenester til andre kommune og sekretariat/
saksbehandling til 
• skatteutvalget
• Fokus og resultatmål ifht. minimum av restanser på kom-
munale krav
– Innfordring og saksbehandling av kommunale krav, 
herunder også parkeringsavgifter
• Sekretariat for eiendomskatt – takstnemd

Regnskapsavdelingen
• Regnskapsavdelingen er en sentral stabs- og støttefunksjon 
for hele organisasjonen. 
• Avdelingen har det faglige ansvar for kommunens regn-
skap. Avdelingen ivaretar alt løpende regnskapsarbeid, alle 
inn-/utbetalinger til leverandører, kunder, utbetaling av lønn 
til ansatte, samt øvrige forbindelser.
• Avdelingen har bl.a. ansvar for periodiske avslutninger, rap-
porteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og administrasjon 
av innlån.
• Avdelingen ivaretar utsending av kommunale krav via eget 
faktureringssystem.
• I tillegg innehar avdelingen hovedsystemansvar for kommu-
nens økonomisystemer.

Budsjettavdelingen
• Budsjettavdelingen ivaretar budsjett- og økonomiplanar-
beidet og støtter sektorene i budsjetteringsarbeidet. Avdelin-
gen har også ansvar for økonomiske kalkyler og prognoser 
knyttet til regnskapsrapportene til kommunestyret, og bistår 

Sentraladministrasjonen
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Lønns- og personalavdelingen
• Ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og op-
pfølging, samt rådgiving innen personalpolitiske problem-
stillinger. Avdelingen har ansvar for kompetanseplan/tiltak, 
lærlingeordning, rekruttering, pensjon, seniorpolitikk, for-
sikringer, avtaleverk, rutiner og retningslinjer.  HMS, herunder 
overordnet utvikling på vegne av rådmannen. Kontaktledd 
mot verneombud, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgte. Syke-
fravær, overordnet IA arbeid og kvalitetskommuneprosjektet. 
• Ansvaret for drift av kantina på rådhuset.
• Utvikling av lønnssystemet, systemansvar for Agresso lønn, 
sentral lønnskjøring for hele organisasjonen, lønnsoppgjør, 
refusjoner og års avslutninger. Lokale lønnsforhandlinger, 
lønnspolitikk, lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

IKT-avdelingen
• Drifter kommunens sentrale dataanlegg og kommunika-
sjonsløsninger.
• Avdelingen administrerer innkjøp, drift av sentral IKT 
infrastruktur, klargjøring og utplassering av datamaskiner og 
telefoni. I 2009 har avdelingens hovedfokus vært å endre 
interne arbeidsrutiner, for å forbedre opplevd service hos 
brukerne, samt kompetanseheving innenfor “beste praksis 
IT-drift”. 
• Utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger.
• Leder IKT er sitter i KS fagråd for KS-IKT forum nasjonalt, 
og er valgt inn som kommunenes representant i Ressursnett-
verket for eForvaltning.

Andre støttefunksjoner
• Staben ivaretar støttefunksjoner som informasjon og råd-
givning.
• Kommuneadvokatene er prosessfullmektige for kommunen 
i alle saker for retten og fylkesnemnda, og driver i tillegg 
juridisk rådgivning ovenfor sektorene og politiske organer.
• Sekretariatsfunksjon for overformynderiet. Overformynde-
riet forvalter umyndiges midler/verdipapirer, fører tilsyn 
med verger/hjelpeverger/setteverger i arvesaker der umyn-
dige er arvinger og følger opp i saker der umyndige eier 
eiendom(mer). Overformynderiet oppnevner verger, hjelpe-
verger og setteverger. Overformynderiet har generell vei-
lednings- og tilsynsplikt overfor verger, hjelpeverger og 
setteverger. Alta overformynderi forvalter og fører regnskap 
for over 30 millioner kroner for umyndige og hjelpeverge-
trengende.

Noen utvalgte oppgaver utført av servicesenteret

Situasjonskart 375
Gravemeldinger 693
Kontroll av meldingssaker (bygg) 162
Utleie av kommunale bygg 500
Tildelte boligtomter 9
Tilskudd til reduksjon av kommunale 
gebyrer – søknader/beløp innvilget 60 / 195 000,-
Startlån – søknader/beløp innvilget 191/ 60 mill
Bostøtte – søknader 378
Antall opprettede saker i kommunens 
saksbehandlingssystem 5293
Antall stillingsutlysninger (eksl. helse og sos.) 97
Antall søkere på disse utlysningene 1524
Antall besvarte samtaler til sentralbord 57 128
Antall unike besøkende på hjemmesiden 91 985
Antall skjema sendt inn via web-portalen 1158
Kommunestyret – møter/saker 11/116
Formannskapet – møter/saker 17/147
Planutvalget – møter/saker 15/63
Hovedutvalg for barn og unge – møter/saker 10/66
Hovedutvalg for helse og sosial – møter/saker 9/92
Hovedutvalg for drift og miljø – møter/saker 9/60
Hovedutvalg for kultur/næring – møter/saker 9/55

IKT avdelingen
4978 hendelser registrert hos IKT avdelingen som løst og 
avsluttet.

3371 henvendelser via telefon, med en svarprosent på 
87 % og en gjennomsnittlig behandlingstid på 5.12 
minutter.

Kommuneadvokatene
Antall fylkesnemnd saker 33
Antall tingrettsaker 4
Antall saker i lagmannsretten 2

Virksomhet Antall hjemler
Totalt i rådmannens stab 61,3
IKT-avdelingen 5   
Lønn- og personal inkl kantina 12
Rådmannskontoret inkl. overformynderiet 5,8
Servicesenteret 17,5
Regnskapsavdelingen 8
Budsjettavdelingen 4
Skatte og innfordringsavd. 9
I tillegg: 3 lærlinger i IKT avdelingen

Sykefravær
Sentraladministrasjon 4,09 %

Sentraladministrasjonen
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MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

Mål for 2009

Samordnede og tverrfaglige helse og sosialtjenester

* Boligsosiale utfordringer

Rullering av tematisk kommunedelplan for sosial boligpoli-
tikk. Aktivt deltakelse i arbeids og styringsgruppa for å sikre 
at planen inneholder:
• forslag til fremtidig boligstruktur
• bruk av boligpolitiske virkemidler
•• vurdering av driftsmessige konsekvenser og konkret vurdering av driftsmessige konsekvenser og konkret 

utforming av 1 eller 2 utbyggingsområder (herunder 
vurdere tunløsninger)

Adresse Alta – hele livet!

* Variert og interessant jobbmarked for 
   flest mulig      

• Oppstart av arbeidet med ny informasjonsstrategi

• Yrkesorienteringsmessa

• Utarbeide en strategi for profesjonelt rekrutteringsarbeid 
og stabilisering

• Arrangere romjulstreff

• Evaluere kommunal trainee ordning

”På rett sted til rett tid” 

* Nettverk og allianser

Prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”

Service- og kvalitetssikring:

* Brukervennlig og imøtekommende

• Rullere Alta kommunes arbeidsgiverpolitikk

• Oppfølging – evaluering av livsfasepolitikken

• IKT strategi og justering av IKT organisasjon

• Videreutvikle elektronisk dokumentflyt internt i organisas-
jon og eksternt herunder kommunens saksbehandlingsverk-
tøy K-2000

• Videreutvikling av elektroniske skjema og tjenester for in-
nbyggerne/næringslivet – selvbetjeningsportalen, herunder 
svarbrev/kvitteringsmail – omdømmebygging

• Videreutvikles og implementere ny plattform for intranett

MåLOPPNåELSE I 2009

Administrasjon sin rullering av planen er gjennomført og 
saken fremmes for politisk behandling tidlig i 2010.

Arbeidet pågår, herunder utarbeidelse av profileringsmateriell

Tiltaket er gjennomført

Arbeidet pågår, inngår i personalhåndboka.

Arrangementet er gjennomført av ASU

Tiltaket er gjennomført. Alta kommune ønsker å rekruttere 
ny trainee i 2010.

Arbeidet med det 4 årige prosjektet pågår iht. prosjektplan.
Følgende delmål er gjennomført i 2009:
• Markedsføring av lokalpolitikken
• Rekruttere/stabilisere flere kvinner til/i lokalpolitikken

Arbeidet pågår

Tiltaket er gjennomført 

Arbeidet med (IKT strategien) e- forvaltningsplan pågår, slutt-
føres våren 2010. 

Arbeidet pågår – en kontinuerlig prosess. Oppgradering av 
EDB sak og arkiv til versjon 7 (K-2000) iverksettes i 2010

Tiltaket er gjennomført. I tillegg har vi innført SMS tjenester 
og nettsamfunnet Facebook. Alta kommune er en av landets 
beste kommuner på nettjenester i de nasjonale målingene.

Tiltaket er gjennomført

Sentraladministrasjonen
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• Brukerundersøkelser i staben, bla mht servicenivå

• Deltakelse i OU prosjekter – evaluering av tidligere igang-
satte OU prosjekter – implementering av OU prosjekter

• Kompetansekartlegging, jfr. Hovedavtalens bestemmelser

• Utvikle opplegg for lederutvikling

• Studie i kvalitet/serviceledelse

• Personalhåndbok i nettversjon

* Rutiner og rapportering 

• Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år

• Ta i bruk og implementere Agresso som verktøy i målstyring

* Utvikling av kvalitetsstandarder 

• Igangsette arbeidet med tjenestebeskrivelser – 
kvalitetssikring i staben

• Kartlegge, optimalisere og definere servicenivå for alle 
arbeidsprosser innen IKT drift og brukerstøtte – etablere 
kvalitetssystem for alle arbeidsprosesser

• Videreutvikle økonomisystemet, herunder web løsninger 
som et godt verktøy for hele organisasjon

• Innføre faktura skanning, samt eFaktura

• Oppstart av prosjektet Arkivplan

* HMS og redusert sykefravær 

• Oppfølging og rullering av IA – strategien 2006 – 2009

• HMS prosjekt i helse og sosial

• Økt arbeidsnærvær: 
- evaluere P-team
            - Styrke arbeidsgiversiden       
             m/avklaring og oppfølging av ansatte   
             og virksomheter med høyt/eller 
             gjentakende fravær
     - Revidere rutiner for 
             fraværsoppfølging
     - Kompetanse og lederstøtte i 
             nærværsarbeid

• Gjennomføre Kvalitetskommuneprogrammet iht. til 
prosjektplan

Arbeidet er igangsatt med vurdering av verktøy og målepa-
rameter

Tiltaket er gjennomført

Tiltaket er igangsatt – sluttføres i 2010

Tiltaket er gjennomført – følges opp i 2010

Tiltaket er gjennomført

Tiltaket er delvis gjennomført, KS sin håndbok er implemen-
tert, arbeidet med sluttføringen av Alta kommune sin lokale 
del pågår

Skal gjennomføres i 2010

Utsatt til 2010

Arbeidet pågår – IKT avdelingen er pilot

Arbeidet pågår

Gjennomført. Vil videreutvikles med flere tjenester på web i 
2010

Tiltakene er gjennomført.

Arbeidet pågår, systembeskrivelse for EDB sak og arkiv er 
gjennomført.

Arbeidet pågår, sluttføres i 2010.

Tiltaket er gjennomført
  

Tiltakene er gjennomført. Danner grunnlag for videre oppføl-
ging gjennom nærværsprosjekt i 2010.
  

Gjennomført
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

I tråd med utsiktene til totalresultat gjennom hele året har 
sektoren søkt å begrense kostnadene mest mulig, og har 
realisert et samlet mindreforbruk på 1,9 millioner. Det er 
imidlertid nødvendig å være oppmerksom på at noen poli-
tiske godtgjørelser ble innlevert for sent til lønn til å komme 
med på 2009. Politisk virksomhet viser i sum et mindrefor-
bruk på 0,5 mill. ASU viser overforbruk på 0,7 millioner. 
Staben for øvrig viser i sum et mindreforbruk på 2,1 mill. Av 
stabens mindreforbruk kan ca 1 mill tilskrives at kostnadene 
til attføring, seniortiltak, gruppeliv og yrkesskade ble lavere 
enn revidert budsjett. Arbeidet med taksering vedr. eien-enn revidert budsjett. Arbeidet med taksering vedr. eien-
domsskatt har kostet ca 0,5 mill mer enn kommunestyrets 
tilleggsbevilgning på 1 mill. Dette er dekket innenfor sekto-
rens totalramme ved at så godt som alle virksomheter har 
realisert et lite mindreforbruk.

Økonomisk resultat – Kostra sammen-
ligning

Til Kostragruppen adm., styring og fellesutgifter hører 
utgifter til politikk, administrasjon, administrasjonslokaler, 
premieavvik, fellesutgifter og fordelte utgifter.

Samlet netto belastning for hele kommunen på disse 
funksjonene i regnskap 2009 er på 62,3 millioner, mot 48,9 
millioner i 2008. Av økningen på 13,4 millioner gjelder 8,5 
million redusert netto inntektsføring av premieavvik pensjon 
for hele kommunen. Rene administrasjonskostnader økte 
med 3,7 millioner (6,5 %). Ca 1,5 million av økningen til ren 
administrasjon skyldes merkostnader til arbeidet med takse-
ring av nye eiendomsskatteobjekter. Korrigert for dette økte 
de øvrige rene administrasjonskostnadene i kommunen med 
3,8 %, om lag som kommunal deflator. Til tross for disse 
faktorene ligger de samlede kostnadene til adm. styring og 
fellesutgifter per innbygger under landsgjennomsnittet, og 
betydelig under gjennomsnittet for Finnmark og gjennom-
snittet for Kostragruppe 12 (Alta sin Kostragruppe).

Utfordringer 

Staben har som mål å yte god service og setter brukerne i 
fokus. Vi skal bidra til et godt omdømme for kommunen og 
skape ”Vi følelse” i kommunens organisasjon. Alta kom-
munes verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt ligger til 
grunn for vår service. Staben har som hovedoppgave å følge 
opp behovet i sektorene, de folkevalgte og eksterne kunder 
på effektiv og god måte, slik at vi leverer de beste tjenest-
ene på våre fagområder med de ressurser vi har til rådighet. 
Kostnadene til administrasjon, styring og fellesutgifter pr. 
innbygger for Alta kommune har over mange år ligget under 
landsgjennomsnittet og betydelig under gjennomsnittet for landsgjennomsnittet og betydelig under gjennomsnittet for 
Finnmark, samt under gjennomsnittet for Kostra kommunene 
i gruppe 12 – Alta sin gruppe. 

I 2009 har vi hatt stort fokus på videreutvikling av tjenester på 
nett, både for våre eksterne kunder, men også internt i organ-
isasjon. For 3. år på rad fikk Alta kommune 6 kvalitetsstjerner 
på den nasjonale evalueringen av vår hjemmeside.  Vi har fått 
på plass nytt intranett, videreutviklet den elektroniske doku-
mentflyten og tatt i bruk web løsninger innen økonomisystem-
et. I året som har gått har vi også overtatt regnskap, lønns og 
IKT funksjon for våre to kommunale foretak. Nærværsarbeid 
– redusert sykefravær har hatt stor fokus, et eget prosjekt for 
nærværsarbeidet er igangsatt. Nærværsarbeidet sammen med 
Kvalitetskommuneprosjektet og satsingen på helse, miljø og 
sikkerhet vil vi se resultater av i 2010.

Kommuneadvokatene har hatt – og har et stort trykk på 
saker til rettsapparatet. Vi har over de siste 3–4 årene sett 
en utvikling der saker som tidligere ble avsluttet i lavere 
rettsinnstans, nå blir anket til høyere nivå. Denne utviklingen 
sammen med økt antall saker, har ført til at ressursene i all 
hovedsak anvendes til arbeid i forhold til rettssystemet. 
Staben har også sekretariatsfunksjon for overformynderiet, 
også her er det økning i antall saker.

Med en stram kommuneøkonomi og økende arbeidsmengde, 
blir det en utfordring å løse oppgavene i årene som kommer. 

Konto(T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
2009) i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
(1000) (1000) (1000) (1000)

SalgsinntekterSalgsinntekter -1 615 88,20 -1 831 -1 438 -1 668
RefusjonerRefusjoner -11 038 102,81 -10 737 -10 521 -11 605
OverføringerOverføringer -3 320 100,01 -3 320 -1 126 -1 139
Finansinntekter -2 310 100,01 -2 310 0 -3 489
Sum inntekter -18 284 100,47 -18 198 -13 085 -17 901
Lønn 43 449 98,02 44 327 40 729 40 738
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 19 715 96,65 20 399 16 110 16 989
Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 594 110,46 1 443 782 937
OverføringerOverføringer 9 790 96,22 10 174 7 213 10 080
FinansutgifterFinansutgifter 5 151 100,23 5 139 2 580 4 106
Sum utgifterSum utgifter 79 698 97,81 81 482 67 414 72 850
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 61 414 97,05 63 284 54 329 54 948
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A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
– nivå 2   landet Finnmark gruppe

  utenom  12
  Oslo

Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i krNetto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr 2009 3302 3355 5171 4687
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr 2008 2653 2846 5465 4193
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i krNetto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr 2007 3653 2884 5580 4611
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr 2006 3334 2735 5382 4404
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i krNetto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr 2005 2753 2906 5005 4525

Sentraladministrasjonen
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• Lokalt miljøansvar 
Vekst og utvikling må skje innenfor rammen av bærekraftig 
utvikling.  I en verden med klima- og miljøutfordringer, må vi 
vise lokalt miljøansvar.  

• By og distrikt 
Alta by, nærområde og distrikt representerer til sammen et 
mangfold av ressurser, tilbud og muligheter. 

• Medvirkning og samhandling
I Altasamfunnet er det mange aktører som skaper utvikling, 
ikke minst vårt næringsliv.  ASU skal legge stor vekt på å 
bringe ulike aktører sammen, og skape klima for samarbeid 
og medvirkning.

• åpenhet
Alta kommune har åpenhet, trygghet og respekt som viktige 
verdier. I en organisasjon med vekt på innovasjon, er åpenhet 
særdeles viktig. 

Personell

Avdelingen har 14 faste stillingshjemler samt 1 prosjektleder-
stilling. Pr. 1.1.2010 var alle besatt. I hele 2009 har man 
imidlertid manglet arkitekt. Den kom også på plass ved 
årsskiftet 2009/10. Avdelingen har i dag medarbeidere med 
god kompetanse. Det er 4 medarbeidere med masterkom-
petanse samt at 3 til er under utdanning for å få denne kom-
petansegraden. Avdelingen ledes av Ommund Heggheim.

Ny organisasjonsenhet

Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) ble opprettet som ny 
organisasjonsenhet 01.03.08. Hovedbegrunnelsen for op-
prettelsen var å styrke kommunens langsiktige og strategiske 
planlegging og arbeid.  Fra 01.11.2009 ble organisasjonen 
justert ved at alle kommunens arealplanleggere ble samlet 
i ASU.  Avdelingen ligger i stab hos rådmannen. ASU har 
fungert i underkant av 2 år og vi kan foreta den først reelle 
evaluering.

Mål for avdelingen

ASU skal være et redskap
• for utvikling og vekst i Altasamfunnet
• for politisk og administrativ ledelse i strategiske og over-
ordna saker

ASU skal være innovatør
• i Altasamfunnet
• internt i organisasjonen

Verdier

• Vekst og vern  
ASU skal vektlegge både vekst og vern. Vekst og utvikling for 
å opprettholde bolyst, livskvalitet og velferd. 

8. Avdeling for samfunnsutvikling
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både i form av muting/leting og utvinning. Nussir AS og kob-
ber- og gruvedrift i Kvalsund er det som først ligger i løypa i 
vårt nærområde.

For Altasamfunnet vil det være avgjørende å koble seg opp 
mot de drivkreftene som vil være viktige i et nordområde-
fokus. Alta er et samfunn med kompetanse, kommunika-
sjoner og rekrutteringsevne. Vi må ha som mål å etablere 
bedrifter og arbeidsplasser på flere områder og som tilsvarer 
det som er gjort innenfor energisektoren (North Energy og 
Finnmark kraft).

Bolyst er et viktig konkurransefortrinn for Alta. Vårt største 
fortrinn er at mer enn 60 % av vår ungdom ønsker å bosette 
seg i hjemkommunen. (Ungdomsundersøkelsen fra NORUT 
Alta, feb. 09).  ASU sitt viktigste bidrag til å opprettholde 
bolysten er å legge til rette for nye arbeidsplasser, nye bolig-
felter, nye næringsarealer og grøntarealer for trivsel, velferd 
og folkehelse. Da er vi blant annet midt opp i vårt hektiske 
arbeid med rullering av begge våre arealplaner: Kommune-
planen for Alta kommune og kommunedelplan for Alta by.  
Dette har vært vår hovedprioritering i 2009, og vil også være 
viktig i 2010.

Hovedarbeidsområde

Avdelingens hovedarbeidsoppgaver kan illustreres slik:

Politisk rapportering

Avdelingen rapporter til 2 politiske organ:

Utfordringer

Vi er inne i en global finanskrise. Den rammer også Finnmark 
og Alta. Hittil har Finnmark blitt noe mindre rammet enn 
mange andre regioner. Det er flere grunner for det: En stor 
offentlig sektor, relativt store utbyggingsprosjekter både i 
Alta, Hammerfest og regionen for øvrig. Imidlertid er det mye 
som tyder på at i 2010 vil situasjonen kan bli noe strammere, 
og vi kan forvente økt ledighet.

Nordområdene har økt fått fokus. Det er sterke drivkrefter 
om ligger bak dette fokuset: 
• Energi/petroleum både på norsk og russisk sokkel.
• Nye farvanns- og skipsleder mellom øst og vest ved at 
nordområdene blir isfrie og særlig olje og gass skal fraktes 
forbi vår kyst.  
• Finnmark har stort potensialet til å bli ”vindkraftfylket” i 
vårt land.
• Utvinning av mineraler vil få et stort internasjonalt fokus.  
Mineral blir en stadig mer etterspurt vare. Råvareprisene 
stiger og vil stige ytterligere. Finnmark har rik tradisjon som 
bergverksfylket. Potensialet for drivverdige funn regnes som 
gode i vårt fylke. Etter at ny minerallov er kommet på plass, 
er det grunn til å anta at fokuset på denne næringa vil øke 

Avdeling for samfunnsutvikling
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MÅL OG TILTAKSOPPNÅELSE I 2009

Mål og tiltak for 2009: 
Kommune- og reguleringsplanlegging. Mål og tiltaksoppnåelse 

Rullering kommuneplanens arealdel Omfattende arbeid og prosesser gjennomført.
Framdrift iht. plan

Rullering kommunedelplan Alta by,    Omfattende arbeid og prosesser gjennomført
arealdelen Fremdrift iht. plan 

Rullering kommuneplanens samfunnsdel, 
Handlingsdelen 2010-2013 Gjennomført

Kommuneplanens handlingsdel 2009–2012, årsrapport 
for gjennomføring av tiltak Gjennomført

Rullering av kommuneplanens     
samfunnsdel, handlingsdelen Gjennomført 

Samordne ”Helhetlig styringssystem” Ikke gjennomført

E6 – Alta vest, Altapakke Kontinuerlig arbeid. Framdrift og fokus er opprettholdt

Reguleringsplan Alta Sentrum – 
for annen gangs utlegging til off. ettersyn Kraftig forsinket

Regplan Saga B11 Gjennomført

Regplan dagbrudd Stjernøya Gjennomført

Regplan g/s-veg Øvre-Alta Gjennomført

Regplan utvidelse Kvileskog en Gjennomført

Regplan Leirbotnvann nord, hyttefelt Gjennomført

Flere mindre reguleringsplaner Gjennomført

Forskrift om varmetilknytning Gjennomført

Hovedprosjekt Arbeid & entreprenørskap Fullfinansiert og startet opp som 3-årig prosjekt. 
Prosjektleder ansatt 

Reiselivsplan”Destinasjon Nordlysbyen” Utarbeidet og vedtatt. Finansiering pågår
– Mulig anløp av hurtigruta Pågår
– Utvikling av attraksjoner Pågår

Mål og tiltak 2009:
Næringsutvikling Mål og tiltaksoppnåelse

Nye industriområder: Gjennomført
– Utredning om lokalisering av nye sjøretta industriområder Ferdig opparbeidet. Klar for tildeling.
– Aronnes industriområde Tildelingsregime utarbeidet og behandlet.

Leverandørindustri tilknyttet Forprosjekt gjennomført. Oppfølging pågår. Usikkert om det
petroleumsnæringen blir oppføling med hovedprosj.

Fokus kulturnæringer Oppfølging av tiltak iht. plan

Aktiv bidrag til etablering av nye arbeidsplasser – Antall nye arbeidsplasser med økonomisk bidrag
fra Alta kommune: 16 stk
– Tildelte nye næringstomter: 0 stk
– Tilsagn næringsstøtte: 56  stk  

Avdeling for samfunnsutvikling
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Mål og tiltak 2009: Mål og tiltaksoppnåelse
Generell samfunnsutvikling

Nordområdesatsing Rullering av nordområdeplan ferdig. Pågående samarbeid 
med aktørene. 

Satsing på utviklingsprosjekt innenfor helse Sammen med helsesektoren har vi utarbeidet utkast av   
forprosjektet ” Alta Distriktsmedisinsk Senter” 

Økt satsing på kollektivtransport ASU deltar i Finnmark fylkeskommunes prosjekt vedr.   
kollektivsatsing i Alta.

Alta som kommunikasjonsknutepunkt Aktivt arbeid på flere plan:
– Oppnådd bedre forbindelser med fly til Øst-Finnmark.
– Bedret flyrutefrekvensen til Oslo, særlig på sommeren
– Hurtigbåtruta Alta–Hammerfest stamper i motvind

Næringssamarbeid med Kirkenes. Forprosjekt utarbeidet.
Usikkerhet om gjennomføring av eventuelt hovedprosjekt

Alta som studentby Arbeid startet opp. Egen prosjektrapport under utarbeidelse

”Alta i vesterled”. Samarbeid mot Tromsø Ikke startet opp i 2009

Reorganisering og vitalisert Alta ski- og Alpinsenter Gjennomført

Økonomi

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
2009 i % budsjett budsjett 2008

(1000) 2009 (1000) 2009 (1000) (1000)

SalgsinntekterSalgsinntekter -204 48,90 -417 -63 -128
RefusjonerRefusjoner -1 469 102,02 -1 440 -4 115 -2 068
Finansinntekter -2 144 100,05 -2 143 0 -1 209
Sum inntekter -3 817 95,43 -4 000 -4 178 -3 406
Lønn 6 307 109,64 5 753 4 632 4 453
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 908 119,23 1 600 1 075 1 323
Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 574 102,83 558 0 0
OverføringerOverføringer 4 225 91,53 4 616 3 275 4 188
FinansutgifterFinansutgifter 540 100,10 539 0 1 012
Sum utgifterSum utgifter 13 554 103,73 13 066 8 982 10 977
116 ASU 9 736 107,40 9 066 4 804 7 571

Merknader:
ASU driftet med et minus ca 700 000 i 2009. Dette skyldes i 
hovedsak 3 ting:
– Inntektene ble noe mindre enn budsjettert, ca 200 000
– Lønnskostnader ble noe høyere enn budsjettert, ca 550 
tusen. Bakgrunnen for dette er dels at budsjettet ble ikke fullt 
ut korrigert for de organisasjonsjusteringene som var mellom 
ASU og DU i 2009. Det skyldes også at ca 70 000 var kjøp av 
ekstratjenester til medarbeidere som sluttet og som vi brukte 
i en periode i 2009.

– Kjøp av varer og tjenester hadde et overforbruk på ca 
300 000. Dette skyldes i hovedsak kjøp av tjenester knyttet til 
reguleringsplanen for Alta Sentrum.

Oppsummering: Overforbruk og tap av inntekter med-
førte ca 1 mill i minus på regnskapet. Mindreforbruk 
på andre poster på ca 300 000, gav et sluttresultat på 
minus 700 000.

Avdeling for samfunnsutvikling
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Kommunestyret er fondenes øverste organ og skal årlig ha en 
kort redegjørelse for fondsbruken.

Kraftfond
Fra kraftfondet ble det i 2009 gitt 3 tilsagn med til sammen 
kr 1 910 000.   

Næringsfond
Alta kommune mottok i 2009 kr 550.000 fra Finnmark 
Fylkeskommune til styrking av næringsfondet. Det ble i 2009 
gitt12 tilsagn om tilskudd eller lån fra fondet. Samlede tilsagn 
utgjorde kr 602.150 hvorav kr 60.000 gikk til støtte av ulike 
tiltak i distriktene.

Egenkapitalfond
Fra egenkapitalfondet ble det i 2009 ikke gitt noen tilsagn.  

Konklusjon
Bruken av kommunes næringspolitiske virkemidler er i sam-
svar med gjeldene retningslinjer og vedtekter for virkemiddel-
bruk og oppfyller på en god måte visjoner og mål i kommu-
neplanens handlingsdel.

8.1 Kraftfond, næringsfond og egen-
kapitalfond

Generelt 
Alta kommunes næringspolitiske virkemidler forvaltes av 
hovedutvalg for Kultur og næring og består av kommunale 
budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.

I 2009 ble det totalt gitt 56 tilsagn om lån og tilskudd fra 
kommunens næringspolitiske virkemidler. Samlede tilsagn 
utgjorde kr 5 632 000. I tillegg ble Kraftfondet belastet med 
10 mill kr til restfinansiering av badeland.

Antall nye arbeidsplasser
Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt 
til etablering av 16 nye arbeidsplasser i form av heltids- og 
deltidsarbeidsplasser. Samtidig har virkemiddelbruken bidratt 
til å styrke og utvikle en rekke arbeidsplasser gjennom støtte 
av omstillings- eller utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.

Kraftfond, Næringsfond og Egenkapitalfond
Fondene forvaltes av hovedutvalg for Kultur og næring i 
samsvar med vedtekter og retningslinjer for de ulike fond.  

Avdeling for samfunnsutvikling

Flere Altabedrifter ble i løpet av 2009 tildelt ulike priser og dette ble markert i kommunestyresalen. Finnmarksløpet AS – årets vekst-
bedrift i nord 2009, Northern Delights AS – å
Flere Altabedrifter ble i løpet av 2009 tildelt ulike priser og dette ble markert i kommunestyresalen. Finnmarksløpet AS – 

å
Flere Altabedrifter ble i løpet av 2009 tildelt ulike priser og dette ble markert i kommunestyresalen. Finnmarksløpet AS – 

rets matprodukt fra Finnmark, Kenneth Strifeldt AS – å
Flere Altabedrifter ble i løpet av 2009 tildelt ulike priser og dette ble markert i kommunestyresalen. Finnmarksløpet AS – 

å
Flere Altabedrifter ble i løpet av 2009 tildelt ulike priser og dette ble markert i kommunestyresalen. Finnmarksløpet AS – 

rets Gasellebedrift i Finnmark 2009, 
Sorrisniva – Innovasjon Norges Reiselivspris 2009, Kristin Nicolaysen – internasjonal filmpris under filmfestival i Murmansk, 
Heimdal Gård – Bygdeutviklingsprisen 2009.
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Barn og unge sektoren søker å realisere visjonen om god 
barndom i Alta gjennom gode barnehager, gode skoler og 
fritidstilbud og en effektivt hjelpe- og tiltakstjeneste for barn 
og unge. Gjennom Barn og unge tjenesten legges stor vekt 
på helhet og sammenheng i tilbud til barn og unge og deres 
familier. Den nye tjenesten søker å realisere en tenkning om 
en dør inn til kommunen for våre innbyggere. 

Barn og unge sektoren har sterkt fokus på forebygging, og 
det er lagt til rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra 
til at vi når barn med særlige behov tidligst mulig. Den nye 
Barn og unge sektoren dekker følgende tjenesteområder:

• Skoler
• Barnehager
• Barn og unge tjenester

– Barnevernstjenester
– Helsesøstertjenester
– Habiliteringstjenester

  – Barneavlastning
  – Tiltaksbaser

– PP-tjenester
• Ungdommens hus
• Oppvekstadministrasjon

9. Barn og ungesektoren
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sykefraværet for alle ansatte. Dette skyldes at sykefraværet i 
stor grad bæres av få medarbeidere med lange sykemelding-
sperioder. Overfor ansatte generelt søker vi å fokusere på be-
tydningen av nærvær og viktigheten av at våre medarbeidere 
er på jobb til beste for våre innbyggere.

Sykefraværet fører til ustabilitet knyttet til vikarer. Dette på-
virker kvaliteten på tilbudet til barn. Høyt sykefravær påvirker 
arbeidsmiljøet samlet, og det fører til at mye tid brukes for å 
få vaktlister til ”å gå opp” og til å skaffe vikarer. Sykefraværet 
er en svært stor belastning på barnehagene og på styrerne. 

Effektivitetstapet av sykefraværet er derfor mer enn de 
samfunnsmessige kostnadene ved sykelønn. Det vil være en 
vesentlig utfordring å arbeide med sykefraværet på en slik 
måte at dette effektivitetstapet blir minimalisert.

Det samlede nærværet er for lavt, og det samlede fraværet er 
for høyt.

Det er stor variasjon mellom våre virksomheter, og for å få 
et bedre bilde av utfordringene for de som slet med et høyt 
fravær gjennomførte vi høsten 2009 en kvalitetsdialog med 
virksomheter med et fravær som var over 10 % 3. kvartal i år. 
Dette var et samarbeid mellom vår personalrådgiver og Alta 
kommunes nytilsatt prosjektleder for ”Nærværsprosjektet” i 
kommunen.

Arbeid for å øke nærværet og redusere 
sykefraværet

I perioden 02.11.09 til 03.12.09 gjennomført vi kvalitetsdia-
loger med ledere fra 12 virksomheter – barnehager, skoler og 
SFO.

Vi erfarte at kunnskapsnivået innenfor sykefraværsarbeid og 
Inkluderende arbeidsliv var ulikt fra leder til leder. Noen var 
meget dyktig, hadde god kjennskap til og brukte de verk-
tøyene som vi har. Mens andre var usikre på dette arbeidet, 
og manglet også kunnskaper om det kommunale system 
(saksgang), samt lover og avtaleverk.

Bedriftshelsetjenesten blir i liten grad nevnt i samtalene og de 
ble heller ikke brukt der det var gjennomført dialogsamtaler. 
Jfr. Arbeidsmiljøloven § 4-6. Begrunnelsen for ikke å bruke 
bedriftshelsetjenesten er usikkerhet rundt deres kompetanse 
og hvordan de kan være aktive medhjelpere. Dette er også 
knyttet til de rammene vi har for å bruke Finnmark bedrifts-
helsetjeneste. 

Erfaringene med samarbeidet med NAV var også varierende. 
Ledere opplevde at den sykemeldte og NAV hadde møter og 
gjorde avtaler som leder ikke fikk kjennskap til. Dette førte til 
at leder ble usikker på sin videre rolle og ansvar i oppfølgin-
gen.

Gjennom tverr- og flerfaglig organisering er det organisato-
risk lagt til rette for helhet og sammenheng i tjenestetilbud 
for innbyggere i kommunen. 

Tidlig innsats til barn med behov for ekstra hjelp eller bistand 
er det mest effektive tiltak for å sikre god barndom og for ef-
fektiv ressursutnyttelse. Samtidig er mange av de kommunale 
tjenester konstruert med basis i en reparasjonstenkning. Det 
å dreie fokus til forebygging er en betydelig utfordring i alle 
ledd av organisasjonen.

Tidlig innsats og sammenheng og helhet i tjenestetilbud 
vil muliggjør samlede og helhetlige tiltak overfor barn og 
deres familier. En slik organisering vil bidra til mer effektive 
tiltak, og det vil trolig føre til at framtidige hjelpebehov kan 
reduseres.

Sektoren har fokus på tidlig innsats i forhold til barnehage-
barn og de første årene i skolen med vekt på å motvirke 
risikofaktorer som kan bidra til en ikke ønsket utvikling. Tidlig 
innsats i forhold til ungdom vil bli et viktig fokusområde de 
nærmeste årene.

Barn og unge tjenesten har kontorsted i Markveien 26 sam-
men med Barn og unge sin sektoradministrasjon. De tjenes-
ter som ytes medfører i stor grad møter med innbyggere, 
barnehager og skoler slik at medarbeidere i stor grad er ute i 
våre øvrige virksomheter for å løse de oppdrag og oppgaver 
som tilligger tjenesten.

Antall ansatte:  

Barn og unge sektoren har ca 800 ansatte. Samlet utfører 
disse ca 680 årsverk. Antall ansatte med deltid er ikke veldig 
høyt, men der er noen ansatte med uønsket deltid. Disse 
ansatte finner vi i stor grad innenfor stillingsgruppen assisten-
ter i skolen som har sin stilling knyttet til skoleåret. 

Sykefravær

Det samlede fraværet i barn og ungesektoren i 2009 var på 
11,29 %.
Til sammenligning var sykefraværet i 2007 10,9 % og i 2008 
12,18 % 
Sektoradministrasjonen hadde et fravær på 7,21 %.
Barn og unge tjenesten hadde et fravær på 11,93 %
Skolene hadde et samlet fravær på 11,22 %
SFO hadde et samlet fravær på 10,79 %
Barnehagene hadde et samlet fravær på 14,96 %

Fra sektorens side er det i samarbeid med kommunens 
personalavdeling satt inn tiltak for å bedre på situasjonen. 
Tiltakene som er satt inn søker å skaffe oss kunnskaper om 
sykefraværet i detalj på virksomhets- og individnivå. Tiltakene 
har en innretning der vi i liten grad fokuserer på det totale 
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som lovkrav som de gamle tjenestene var underlagt gjelder. 
Dette handler om en mental og følelsesmessig omstilling som 
er en betydelig stressfaktor for mange ansatte. 

Tjenestene i den nye organisasjonen er utviklet i et perspektiv 
der særlov har vært hjemmelsgrunnlag, mens den nye or-
ganisasjonen bygger på tenkningen om barn og familie som 
totalitet på ulike samfunnsarenaer. Det innebærer at utdan-
ning, kultur og tankemønstre hos våre ansatte utfordres når 
det nye skal utformes. 

Omorganiseringsprosessen har bydd på betydelige ut-
fordringer der gammelt og nytt møtes, og det har vært en 
del støy knyttet til gjennomføring av de vedtatte organi-
satoriske reformene den nye sektoren hviler på. Slik støy 
beslaglegger både arbeidskraft og energi i flere deler av 
organisasjonen. De klare politiske føringene for den nye or-
ganisasjonen, og den entydige politiske oppslutning om både 
mål og prosess har vært avgjørende for at det har vært mulig 
å holde rimelig styringsfart.

Visjonen om ”God barndom i Alta” er nært koblet til at 
hjelp, ressurser og faglig kunnskap innrettes på barn og 
familier som totalitet.

Ansatte opplever at det nye utfordrer de i forhold til egen 
forståelse av de oppdrag som påhviler de, og det nye utford-
rer fordi det bryter med tidligere kulturer og arbeidsmønstre. 
Vi har fått henvendelser om å la de ulike tjenester sitte samlet 
for på den måten å ivareta det enkelte fags særegne behov 
og strategier. Det er naturlig at disse ønsker er lagt fram, 
men det vil ikke være mulig å ivareta perspektivet om helhet 
og sammenheng i tjenestetilbudet om det nye bare førte til 
en samlokalisering av de tidligere tjenestene. Det er nødven-
dig å sikre at idegrunnlag og struktur for det nye gis rom til å 
utvikle seg over tid. 

Alta kommune er pioner i Norge knyttet til denne måten 
å organisere hjelpetjenester til barn og deres familier. Det 
innebærer at kommunen høster erfaringer knyttet til fler- og 
tverrfaglighet som er unike. Vi må arbeide målbevisst med å 
sikre både lov- og forskriftsgrunnlag for at de tjenester som 
omfattes av den nye tjenesten gis reell mulighet til sam-
handling. De tjenester som er sammenslått har med seg en 
forståelse av egne oppdrag knyttet til særlovenes bestem-
melser. Særlovene er utviklet for segregerte tjenester mens 
Alta kommune søker å realisere integrerte og sammenhen-
gende tjenester. 

I dag handles det i stor grad langs en samhandlingstenkning, 
men det er helt klart at eksempelvis taushetsplikt bestem-
melser i noen saker innebærer utfordringer i arbeidet med å 
sikre innbyggerne de beste tjenester. Barn og unge tjenesten 
løser utfordringer knyttet til gjeldende taushetspliktbestem-
melser gjennom samtykke fra de berørte om at kommunen 
kan handle tverrfaglig. 

Selv om vårt hovedfokus i dialogene var på de langtids-
fraværende, møtte vi også de lederne som hadde ut-
fordringer i forhold til hyppig bruk av egenmeldinger. Her 
fikk de konkrete anbefalinger om å ta den det ansatte inn på 
samtale og bruke det skjemaet vi har utarbeidet for denne 
type samtaler. 

En annen utfordring er sykemeldinger knyttet opp til behan-
dlingsdager.

Denne type sykemelding er økende, og det er knyttet stor 
usikkerhet til hvor lenge en ansatt kan benytte seg av denne 
ordningen. Ledere fortalte om ansatte som har brukt denne 
form for sykemelding over ganske lange perioder (to år). 

I dialogene opplevde vi at noen sykdommer/ diagnoser var 
mer fremtredende enn andre. Det var psykisk lidelser, 
migrene, stoffskift- og muskel/skjelett-lidelser. 

Vi fikk det inntrykket at innenfor begrepet psykiske lidelser 
ble mye definert. Alt havner i den store sekken.  

Generelle utfordringer for alle parter:
• Livsfasepolitikk, når mange eldre arbeidstakere går syke-
meldt ett år før de går av.
• 24 timers mennesker – hvorfor spør vi bare om arbeids-
tiden.
• Usikkerhet ang. overføringer p.g.a. sykdom – oppfølg-
ing av de som har fått overføring. Hjalp det, eller fortsetter 
fraværet?
• Har ikke oversikt over alle ledige stillingene i kommunen – 
liste over ansatte som trenger overføring.
• Usikkerhet om saker er avsluttet, eller overført til NAV. Vi 
må ha klare linjer og ansvar.
• Rehabilitering – hva skjer med din stilling… avklaring. Vi 
må konkludere tidligere i flere saker.
• Tilrettelegging, hvor lenge? Når er det nok? Også her må 
vi evaluere og konkludere tidligere. Et forslag kan være å 
utarbeide et tilretteleggingsskjema som følger den ansatte 
der det går frem helt klart alle former for tilrettelegging, 
evaluering av disse, samt en konklusjon. Dette skjemaet kan 
følge den ansatte. Det kan også brukes som dokumentasjon 
ift. NAV.
• Det kan virke slik at de som får redusert arbeidsevne og blir 
”funksjonshemmet” ikke blir like godt ivaretatt gjennom vårt 
system som de med en ”funksjonshemming” og som skal inn 
i arbeidslivet? 

Omorganiseringsprosessen til en sektor 
og til en ny Barn og unge tjeneste

Sektoren har pr 31.12.2009 vært sammenslått i et drøyt 
år. Den nye barn- og ungetjenesten har vært i virksomhet i 
tilsvarende periode. 

Det er krevende for ansatte å etablere en ny tjeneste samtidig 
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• Brukerundersøkelse barnehager – foreldreundersøkelse 
nettbasert. Svarprosent ca 85
• Medarbeiderundersøkelse – nettbasert. Svarprosent 71
• Elevundersøkelsen 5. og 6. trinn – lokalt utformet – nett-
basert. Svarprosent 90
• Elevundersøkelsen 7. og 9. trinn – nasjonalt krav – nett-
basert. Svarprosent 90
• Elevundersøkelsen 8. og 10. trinn – lokalt vedtatt – nett-
basert. Svarprosent 90

Disse undersøkelsene er dels dekket i denne årsmelding og 
dels er det rapportert særskilt til politisk nivå.

Kommunens organisering er enestående, og det er viktig at 
omorganiseringsprosessen følges nøye med sikte på juste-
ringer og tilpasninger. Vi må høste erfaringer og sikre en 
dynamikk i det nye som ivaretar kommunens overordnede 
perspektiv om sammenheng og helhet i tjenestene. Vi må ha 
en evne til tilpasninger uten at hovedstrukturene om flerfag-
lighet rokkes ved. 

Brukerundersøkelser i Barn og unge 
sektoren

Barn og unge sektoren har gjennomført følgende bruker-
undersøkelser i 2009:

Sektorens virksomhetsplan for 2009

Fokusområde 1:  Samordnede og helhetlige tjenester til barn og unge.

Virksomhetsmål (konkret og målbart):

c. Tilbud og tiltak med fokus på hele barn i hele liv gjennom flerfaglig samhandling mellom 
barn og unge tjenesten, skoler og barnehager

d. Rett hjelp til rett tid ved etablering av psykiatrisk lavterskeltilbud i barn og unge tjenesten
e. Samordnede tiltak på alle arenaer (hjem, fritid, skole/barnehage) ved  at der etableres 

forsøk med heldagsskole der skole/sfo og fritidstilbud gis som et samlet tilbud
f. Gode og nære fritidstilbud til barn og unge ved at det etableres fritidstilbud i tilknytning til 

basene ved skolene

Tiltak for å nå virksomhetsmålet: resultatmerkn.

1. Kartlegge og synliggjøre tilbud (fritids-) i de enkelte nærmiljø Arbeidet pågår

2. Brukermedvirkning i det å skape nye tilbud
Engasjere elevråd/skolemiljøutvalg både for å få fram eksisterende tilbud og behov for nye Arbeidet pågår

3 Legge til rette for fritidsaktiviteter av ulike slag i tiden fra kl. 08.00 til kl. 16.30. Alle barn får 
muligheten til å delta. Er ikke avhengig av at mor/far orker å kjøre på ettermiddagstid. Ikke gjennomført

4. Systemer på oppfølging/ dokumentasjon av barns læring og ferdigheter ved overganger mellom 
barnehage/skoler og skole/skole Gjennomført

5. Opprette lavterskeltilbud til foreldre som trenger veiledning/ hjelp og støtte Gjennomført

6. I 2009 skal minst 6 nye enheter inn i denne satsingen. Gjennomført

7. Realisere samhandling i flerfaglige grupper for barn med behov for forsterkede tilbud. Gjennomført

8. Etablere samspills struktur for å sikre at vi fanger opp risikobarn gjennom alle fagpersoner som er 
i kontakt med barn/familier. Arbeidet pågår

9. Etablere en ny base for å sikre helhetlig tilbud til ungdom. Gjennomført

10. Etablere lavterskeltilbud etter modell av ”Familiens hus” i Follums vei.(se pkt 6 og7) Arbeidet pågår

11. Etablere et psykiatritilbud som lavterskeltilbud for barn og ungdom. (se pkt 10) Ikke gjennomført. 
  Søknad stoppet.

12. Kartlegge kompetansebehov, utforme kompetanseplan og iverksette tiltak Gjennomført
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Fokusområde 2:  Barnehager med barnets utvikling og trivsel i fokus

Virksomhetsmål (konkret og målbart):

Lek, læring og opplevelse for alle barn ved at barnehagen skal sikre at alle barn ferdigheten å få 
andres positive oppmerksomhet
Fokus på språklige ferdigheter gjennom etablering av språkgrupper i alle barnehager
Fokus på fysisk aktivitet der barnehager hver dag skal sikre barn utetid med utfordringer og lek
Gode barnehager med faglig kompetanse og mangfold ved at vi rekrutterer minst 4 menn til stillinger 
i barnehagene

Tiltak for å nå virksomhetsmålet: Resultatmerkn.

1. Rekruttere minst 4 menn inn i barnehagen – herav minst en pedagog. Arbeidet pågår
2. Oppfølging av TRAS/ OBS opplæring. Tiltak og oppfølging gjennom språkgrupper og strukturerte 

opplegg for enkeltbarn og grupper av barn. Gjennomført

3. Systematisk oppfølging gjennom bruk av rammeplan og strukturerte opplegg som fremmer læring 
og matematisk kompetanse hos barn. MIO (kartlegging av barns matematiske tenkning) etableres 
som kartleggingsverktøy i barnehager. Ikke gjennomført

4. Gi barn utfordringer og mestringsopplevelser i fht. barnets utviklingsnivå og interesser. Gjennomført

5. Barn skal oppleve vennskap. Barnehager skal sikre at alle barn får minst en venn i sin barnehage. Arbeidet pågår
6. Etablere pedagogisk støtteenhet med ansvar for veiledning og oppfølging av barn med spesielle 

behov med vekt på veiledning, mesterlæring og organisasjonsutvikling. Gjennomført

7. Gjennomføre brukerundersøkelse  vår 2009. Gjennomført

8. Gjennomføre vedtatte tiltak for god overgang mellom barnehager og skoler Gjennomført

9. Kartlegge kompetansebehov, utforme kompetanseplan og iverksette tiltak Gjennomført.

10. Påse at barnehager gjennomfører tiltak som sikrer barns medvirkning Gjennomført

Fokusområde 3: Skoler med rom for alle og blikk for den enkelte 

Virksomhetsmål (konkret og målbart):

a. Fokus på resultat av opplæring
i. Resultater nasjonale prøver skal vise at vi har 20 % eller færre elever på nivå 1 på 5.trinn og 

  8 % på nivå 1 på 8.trinn i 2009
ii. Kartleggingsresultat og karakterer skal vurderes og følges opp ved at skoler lager plan for 

  forbedringsarbeidet
b. Fokus på grunnleggende ferdigheter: Leseferdighet, Regneferdighet, Digital ferdighet, 

Læringsstrategier og Sosial ferdighet ved at disse ferdighetene skal kunne avleses som mål i 
elevenes periode- og ukeplaner. 

c. Robuste skoler med faglig kompetanse ved at vi sikrer videreutdanning innenfor matematikk, 
engelsk og norsk på ungdomstrinnet gjennom RSK ved at det gis tilbud om studier, stipend og evt. 
delvis frikjøp.

d. Fokus på fysisk aktivitet ved at alle skoler skal lage en plan som sikrer alle elever minst 30 min 
fysisk aktivitet hver dag. Planen skal realiseres fra skoleåret 2009/10.

Tiltak for å nå virksomhetsmålet: Resultatmerkn.
1. Struktur i tilbakemelding på resultater av nasjonale prøver til elever, foreldre, og lærerteam. 

Dialogmøter gjennomføres med avgiverskolene. Rapport til leder for barn og unge om hva skolene 
har gjort for å sikre at elever på nivå 1 får tilstrekkelig hjelp, kunnskaper og ferdigheter. Gjennomført

2. Struktur på underveisvurderinger og sluttvurderinger med fokus på hva elever må gjøre for å bli bedre. 
Bruk av læringssamtaler for alle. Felles retningslinjer for dokumentasjon av vurdering og resultater Gjennomført
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3. Kartlegging av leseferdighet ved hjelp av LUS og nasjonale kartleggingsprøver.
Strukturerte program for leseopplæring for elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter. Leseplanen 
er felles forpliktende plan for alle trinn og skoler. Gjennomført

4. Kartlegging av regneferdighet ved bruk av Alle teller. 5 faste realfagsdager ved alle skoler. Ta i bruk 
Newton rom og delta i First Lego league. Gjennomført

5. Ta i bruk Fronter som pedagogisk verktøy. Felles struktur og strategi for Fronter Arbeidet pågår

6. Bruk av forsterkede skoler for å møte spesifikke elevbehov innenfor opplæring. Styrke skoler som 
mottar innvandrerbarn eller asylsøkerbarn faglig og økonomisk. Gjennomført

7. Elever skal øves i læringsstrategier fra 1. klasse og elevene skal gradvis bli fortrolig med alle 
strategiene. Elevene skal bruke læringsstrategier i alle fag. Gjennomført

8. Sikre elevaktiviteter i friminutt som bidrar til fysisk aktivitet og fostring gjennom idébanker og 
voksenledet aktivitet. Premiere skoler som er kreative og sørger for at elevene er aktive i pauser. Gjennomført

9. Gjennomføre organisatorisk differensiering i skoler for å gi opplæringstilbud til elever som ikke vil 
eller kan følge ordinært opplegg i klasse. Elevene skal ha tilhørighet i klasse, men få vesentlige deler 
av opplæringen tilpasset egne behov i egne grupper. Gjennomført

10. Entreprenørskap skal være tema for alle elever på alle trinn. Alle elever på ungdomstrinnet skal 
gjennomføre entreprenørskapsprosjekt gjennom elevbedrift eller tilsvarende tiltak. Gjennomført

11. Kartlegge kompetansebehov, utforme kompetanseplan og iverksette tiltak Målrettet rekruttering for 
å skaffe /ivareta kompetansene vi har behov for. Gjennomført

12. Nasjonal elevundersøkelse gjennomføres for elever på 7., 8., 9. og 10.trinn. Kommunal undersøkelse 
gjennomføres for elever på 5. og 6. trinn. Skolenes resultater og skolenes oppfølging av undersøkelsen 
skal rapporteres til sektor. Gjennomført

13. Gjennomføre vedtatte tiltak for god overgang mellom barnehager og skoler og gi skoler kompetanse 
på TRAS Gjennomført

Fokusområde 4:  Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert lokalsamfunn.

Virksomhetsmål (konkret og målbart):

Positivt fokus på Alta som et flerkulturelt samfunn. Muligheter fremfor begrensinger.
Fokus på mobbing som samfunnsproblem og som hinder for inkludering i:
Skole/barnehage, på arbeidsplasser, i nabolag, i organisasjonsliv og i samfunnsdebatt

Tiltak for å nå virksomhetsmålet: Resultatmerkn.

1. Skoler og barnehager skal ha nulltoleranse for alle typer mobbing og vold. Gjennomført

2. Skoler og barnehager skal gjennomføre opplegg som øver barn i sosiale ferdigheter som legger 
vekt på aksept for individet og inkludering. Gjennomført

3. Skoler skal sikre særlig fokus på diskrimineringsvold rettet mot homofile og lesbiske. Gjennomført

4. Det avholdes temamøter for ungdom og foreldre om mobbing og vold på internett. Gjennomført

5. Det gjennomføres en markeringsdag med tema ”Ikke mobb kameraten min”. Samarbeid mellom 
barnehager, skoler, ungdomsråd, KFU og politiet Gjennomført

6. Ungdommens hus skal gjennom alle arrangement sikre et fokus på ”Huset” som mobbefritt og 
rasismefritt miljø. Gjennomført
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• Bistand og undervisning i gruppe/ klasse i den utstrekning 
skolen ønsker det.
• Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spe-
sielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
• Informasjon om og tilbud om barnevaksinasjonsprogram-
met, jf. Kapittel III
• Drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon, skole-
helsetjeneste og  
• vaksinasjonskontor

Stillingsressurser
Det er 8 helsesøstre i 100 % stilling.

Helsesøstertjenesten har i en rapport redegjort for ressurs-
bruk og lovpålagt oppgaver. Med bakgrunn i blant annet 
denne rapporten har hovedutvalg for barn og unge vedtatt 
at tjenesten skal styrkes med en 100 % helsesøsterstilling. 
Dette ble ikke gjennomført, da det ikke finnes dekning for 
dette i budsjett. 

Helsesøstertjenesten har derfor også i 2009 vært underbe-
mannet i forhold til lovpålagte oppgaver og befolkningstall i 
kommunen.

Skolehelsetjenesten
Det er ønskelig at helsesøstertjenesten som et helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende tiltak skal være tilgjenge-
lig for alle barn i skolealder. Som et tiltak i tidlig innsats er 
helsesøster en viktig ressurs, og er en viktig samarbeidspart-
ner både for barn, foreldre og lærere. Alta ungdomsskole og 
Sandfallet ungdomsskole har faste dager med oppfølgning 
av helsesøster. De øvrige 17 skolene har ikke faste dager med 
helsesøster, da det kun har vært ressurs til lovpålagt vaksiner-
ing. Dette er bekymringsfullt i en tid der vi ser at problema-
tikk som tidligere viste seg på ungdomsskoletrinnet, nå er 
utfordringer man ser på mellomtrinnet. 

Kommentarer:

Samlet sett har sektoren et netto overforbruk på 7,674 mill., 
tilsvarende 2,53 %. Kort oppsummert kan overskridelsen i 
hovedsak knyttes til følgende forhold:

Dobbel inntektsføring av refusjon samisk 
høst 2008 ca. 1,603 mill.
Skoleskyss ca. 0,385 mill.
Undervisningsaktiviteten (vikarutgifter) ca. 1,404 mill.
Barn- og ungetjenesten ca. 3,300 mill.
Tiltaksbasen og Barneavlastningen ca. 1,448 mill.
Kommunal barnehagedrift ca. –2,666 mill.
Kommunalt tilskudd private barnehager ca. 1,293 mill.
Ungdommens hus (Millas univers) ca. 0,191 mill.

Det vises for øvrig til regnskapskommentarene knyttet til de 
ulike virksomhetsområder.

9.1 Barn og unge tjenesten

Helsesøstertjenesten
Helsesøstertjenesten har som hovedmål å gi forebyggende 
helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven til byens 
innbyggere 0–20 år. 

Dette innbefatter:
• Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølgning/ hen-
visning ved behov.
• Forebyggende psykososialt arbeid.
• Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i 
grupper.
• Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet.
• Samarbeid med skole og tiltak som fremmer godt psykoso-
sialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.

Regnskap Sektor 210 barn og unge sektoren

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -26 853 100,20 -26 801 -26 247 -26 531
7 RefusjonerRefusjoner -98 891 99,35 -99 534 -83 246 -97 953
8 OverføringerOverføringer -40 462 99,36 -40 723 -39 392 -38 974
9 Finansinntekter -3 159 99,89 -3 163 0 -1 843
I Sum inntekter -169 365 99,50 -170 220 -148 885 -165 302
0 Lønn 353 324 100,92 350 087 323 987 327 777
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 43 939 101,15 43 438 40 011 42 233
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 25 511 107,75 23 676 20 803 22 245
4 OverføringerOverføringer 54 097 102,33 52 866 47 585 51 439
5 FinansutgifterFinansutgifter 3 997 100,35 3 983 2 446 3 952
U Sum utgifterSum utgifter 480 868 101,44 474 049 434 832 447 646
210 210 - BARN OG UNGE 311 503 102,53 303 829 285 947 282 345
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pikter seg å delta med helsesøster ressurs og treningskontakt 
i prosjektperioden som går over tre år.

Tabellell 1 illustrerer at Alta kommune har en betydelig 
større andel av befolkningen i aldersgruppen 0–16 år enn de 
øvrige kommunene, og tabellen viser at vi også har en knapp 
bemanning i denne tjenesten målt etter parametrene nyfødte 
eller helsesøster pr innbygger 0–16 år. Tabellen foran inklu-
derer flyktningehelsesøster-tjenesten i den samlede beman-
ningen.

Dersom kommunen skal sikre tidlig innsats overfor barn med 
risikofaktorer vil det være avgjørende at vi lykkes i arbeidet 
med å styrke bemanningen innenfor denne tjenesten.

Tabell 2 illustrerer at helsesøstrene i Alta når svært mange 
viktige målgrupper. Dette viser at tjenesten prioriterer riktig, 
og det gir et bilde av en tjeneste som sikrer innbyggerne best 
mulig. Det er viktig å peke på at på slutten av 2009 var det 
meste av ressursene bundet opp til arbeid knyttet til pand-
emien.

Utenlandsvaksinering
Fagområdet utenlandsvaksinering ble gjennom politisk ved-
tak endelig plassert i barn og ungetjenesten. Det ble vedtatt 
at tjenesten skal drives til selvkost. 

4 helsesøstre har dette som en del av sitt ansvarsområde.

Alta videregående skole ble etter politisk påtrykk tildelt en 
20 % stillingsressurs helsesøster fra høsten 2009.

Tilbudet i skolehelsetjenesten i Alta er ikke tilfredsstillende, 
og oppfyller ikke kravene for et godt tilbud.

Med begrensede ressurser er det barn under skolealder som 
blir prioritert.

Helsestasjonstjeneste
6 av helsesøstre har oppfølgning av barn fra nyfødt til 
skolealder som en del av sitt ansvarsområde. Dette omfatter 
hjemmebesøk og konsultasjoner i helsestasjonen etter 
retningslinjer fra Helsedirektoretat. Det gis ikke tilbud om 
veiledning i grupper.

Ungdommens helsestasjon
Åpent en ettermiddag i uka. En helsesøster og en jordmor er 
til stede. Turnuslege har 1 time ressurs i uka.

Prosjekt Aktivitetsskolen
50 % prosjektstilling helsesøster for 2 år.
20 % fysioterapeut/aktivitetsleder.

Våren 2009 inngikk Alta kommune et samarbeid med Helse 
Finnmark om gjennomføring av prosjektet Aktivitetsskolen. 
Målgruppen er overvektige barn. Prosjektet er forankret med 
vedtak i hovedutvalg for barn og unge. Alta kommune for-

KOSTRA data for 2009 viser:

Tabell 1 Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Timer pr. uke i alt til forebygging, Timer pr. uke i alt til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjenestehelsestasjons- og skolehelsetjeneste 648,9 522,12 640,63 373,5 322,25 378,37
Årsverk i alt til forebygging, helse-Årsverk i alt til forebygging, helse-
helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Årsverk i alt til forebygging, helse-
helsestasjons- og skolehelsetjenestehelsestasjons- og skolehelsetjeneste
Årsverk i alt til forebygging, helse-
helsestasjons- og skolehelsetjeneste

stasjons- og skolehelsetjenestestasjons- og skolehelsetjeneste 17 14 17 10 9 10
Folkemengde i altFolkemengde i alt 21080 18402 23257 9724 9738 18680
Antall fødte i løpet av åretAntall fødte i løpet av året 258 214 270 159 114 275
Antall 0-16 år 4409 3676 4850 2081 2100 4736
Barn 0-16 år i % av befolkningenBarn 0-16 år i % av befolkningen 20,9 20,0 20,9 21,4 21,6 25,4
Antall 0-20 år 5646 4772 6250 2643 2639 5854

Tabell 2 Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Antall fødte i løpet av åretAntall fødte i løpet av året 258 214 270 159 114 275
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødtAntall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt 222 117 210 97 112 149
Antall spedbarn som har fullført Antall spedbarn som har fullført 
helseundersøkelse innen utg. av 8. leveukehelseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 268 197 243 145 155 478
Antall barn som har fullført helse-
undersøkelse ved 2-3 års alder 211 192 247 130 94 256
Antall barn som har fullført helse-
undersøkelse ved 4 års alder 217 136 259 113 58 211
Antall barn som har fullført helse-
undersøkelse innen utgangen av undersøkelse innen utgangen av 
1. skoletrinn 109 123 242 110 83 687
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fokus på slikt tilbud ved Alta videregående skole. Kommunen 
har etablert et tilbud til denne elevgruppen med en helse-
søster en dag i uken ved skolen. I tillegg har denne målgrup-
pen tilgang til ungdommens helsestasjon.
Det er nå igangsatt et utredningsarbeid for å se hvordan vi 
kan sikre at elever ved Alta videregående skole får et bedre 
tilbud. Det er påkrevd å øke antall ansatte for å klare å løse 
lovpålagte oppgaver og de som forventes løst av tjenesten.

Barnevern

Ansvarsområde for tjenesten er nedfelt i lov om barnevern-
tjenester og adopsjonsloven. Barneverntjenestens formål er å 
sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får hjelp til rett tid. Barneverntjen-
esten skal bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår. I tillegg 
er det barneverntjenestens oppgave å saksforberede for 
utenlandsk/innenlandsk adopsjon.

Oppgavene innen barneverntjenesten er hovedsakelig rettet 
mot saksbehandling, råd og veiledning/forebyggende tiltak, 
iverksetting av- og oppfølging av hjelpetiltak og oppfølging 
av barn under omsorg av kommunen. I tillegg forbereder bar-
neverntjenesten saker som skal fremmes for Fylkesnemnda 
for sosiale saker og rettssystemet. Det er en hovedmålsetting 
både på kommunalt og statlig nivå at barn først og fremst 
skal få hjelp i egen familie. Dersom lokale tiltak ikke vurderes 
som tilstrekkelig, kan barn/unge plasseres i fosterhjem eller 
institusjon. Disse oppgavene er lovpålagte.

867 voksne ble vaksinert i forbindelse med utenlandsreise. 
Tall for antall vaksinerte barn for utenlandsreise foreligger 
ikke.

Pandemi
Høsten 2009 har i helsesøstertjenesten vært preget av 
pandemiarbeid. Det ble i siste del av oktober etablert en 
midlertidig vaksinestasjon i forbindelse med kantinen på 
Alta helsesenter. Gjennomføringen var godt planlagt, og bar 
preg av å være godt organisert. Samtlige helsesøstre samt 
kommuneoverlege og smittevernlege stod for praktisk gjen-
nomføring og kontinuerlig oppdatering av personell og Altas 
befolkning.  

Massevaksineringen startet 26. oktober 09. Daglig var 1 
hjelpepersonell og 5–6 vaksinatører bestående av helsesøstre 
og sykepleiere satt til gjennomføringen av arbeidet. Masse-
vaksinering ble avsluttet 18. januar 2010. I denne perioden 
ble i underkant av 8000 personer vaksinert mot pandemisk 
influensa. 

I disse 10 ukene var oppfølgning av nyfødte og barn under 
ett år prioritert. Alle øvrige arbeidsoppgaver ble ikke utført.

Sesonginfluensa
Vaksinering mot sesonginfluensa ble gjennomført etter or-
dinær arbeidstid i oktober måned. 

Dette omfattet ca 900 personer, voksne og barn.

Utdrag av tall fra helsesøstertjenesten 2009:

• Telefonkonsultasjoner: 1468
• Hjemmebesøk: 212
• 6 ukers konsultasjoner   521
• 6 mnd  konsultasjoner   541
• 1 års konsultasjoner 506
• 2 års konsultasjon    258
• 4 års konsultasjon 215
• Skolestartkonsultasjon 399
• 1 klasse 299
• 2 klasse 233
• 8 klasse 250
• Vaksinasjon av voksne 867
• Nyfødte 290

Totalt antall kontakter med helsesøstre i tjenesten 2009 var 
10 529.

Kontakter i forbindelse med pandemi og sesonginfluensa 
kommer i tillegg.

Tallmaterialet et hentet fra journalsystemet for helsesøster-
tjenesten.

Helsesøstertjenesten møtes med forventninger om tilbud til 
barn og ungdom i alle aldre. Høst 2009 ble det satt sterkt 
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Barneverntjenesten mottok i 2009 totalt 272 meldinger. 
Dette er ikke en økning fra i fjor, noe som kan skyldes en 
”annen måte” å registrere meldinger på. Meldinger på barn 
som allerede er ”under undersøkelse”, blir ikke lenger 
registrert som ”nye” meldinger, men inngår som opp-
lysninger i allerede eksisterende undersøkelse. Tidligere ble 
disse meldingene registrert som melding, men fikk status 
henlagt etter registrering.

Utfordringene i 2010 vil være fortsatt overholdelse av fris-
tene, samtidig som det gjøres godt barnevernfaglig arbeid. 
Å rekruttere tilsynsførere til fosterhjem i kommunen, samt 
få inn rapporter fra disse, er noe som det statig må jobbes 
med. Utfordringene for øvrig blir å skaffe fosterhjem til de 
barna som må flytte ut av biologisk hjem. Det er mangel på 
fosterhjem både i kommunen og fylket for øvrig. BUF-etat, 
som har ansvaret for å rekruttere fosterhjem, klarer ikke å 
serve kommunen på dette området.

Barneverntjenesten består i dag av 12 saksbehandlere og 
rådgiver barnevern som er faglig leder for barneverns-
tjenester. Tjenesten er blitt styrket med en stilling. Vi har 
felles merkantil med den øvrige tjenesten. 

Det har vært mye fokus på overholdelse av frister i barne-
verntjenesten. Målet for 2009 har vært fortsatt en total over-
holdelse av fristene i undersøkelsessaker. Det målet er nådd, 
noe vi selvsagt er godt fornøyde med. 

Et kvalitetstegn for barnevernet er å se på antall stillinger, 
antall saker og saker med lang behandlingstid. Alta har en 
større andel av befolkningen i aldersgruppen 0–17 år enn de 
kommuner det sammenlignes med. Kommunen har en rime-
lig bemanning sett i forhold til de øvrige kommunene, og der 
er få saker med behandlingstid over 3 mnd.

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Sum stillinger i altSum stillinger i alt 16,8 14 : 9,5 6,5 14
Folkemengde i altFolkemengde i alt 21080 18402 23257 9724 9738 18680
Antall 0-17 år 4715 3959 5211 2226 2226 5002
 0-17 år i % av total befolkning 0-17 år i % av total befolkning 22,4 21,5 22,4 22,9 22,9 26,8
Undersøkelser med behandlingstid over Undersøkelser med behandlingstid over 
tre måneder 23 : 8 20 17 9
Barn med tiltak per 31.12. med Barn med tiltak per 31.12. med 
utarbeidet plan 106 : 122 37 69 183

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Netto driftsutgifter til funksjon Netto driftsutgifter til funksjon 
244, 251, 252 31986 12997 30837 : 13655 32767
Netto driftutgifter funksjon 244 Netto driftutgifter funksjon 244 
– drift av tjenesten– drift av tjenesten 11088 7538 11258 : 3543 12001
Netto driftutgifter funksjon 251 Netto driftutgifter funksjon 251 
– tiltak i hjem– tiltak i hjem 2308 919 3095 : 1457 6051
Netto driftutgifter funksjon 252 Netto driftutgifter funksjon 252 
– tiltak utenom hjem– tiltak utenom hjem 18590 4540 16484 : 8655 14715
Barn med undersøkelse eller tiltak 373 : 325 192 162 183

Andre barnevernsdata indikerer en tjeneste som er velfungerende og med høy produktivitet:

Barnevernstjenesten har også i 2009 sikret en høy produksjon.

Disse dataene forteller blant annet at:
• Våre driftsutgifter ligger noe høyere enn Finnmark og gruppe 12, men noe under landsgjennomsnittet
• Våre ansatte har høy produktivitet
• Vi har noe høyere kostnader på tiltak i opprinnelig familie enn de øvrige
• Vi har lavere utgifter pr barn utenfor opprinnelig familie
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I 2009 har vi sett en økning i antall brukere av Habiliterings-
tjenesten fra 91 ved inngangen til 2009 til 125 ved utgan-
gen. Årsaken til dette ligger delvis i sammenslåingen til 
Barn- og ungetjenesten, hvor de andre tjenestene har blitt 
bedre kjent med våre oppgaver og tjenester. En annen årsak 
er opplysningsplikten ut mot brukerne Jfr. Lov om sosiale 
tjenester § 4-1, Opplysning, råd og veiledning. 

Fagleder har brukt året på veiledning i forhold til intern-
kontroll, ressursutnyttelse og helhetlig tenkning rundt 
brukere ved de kommunale avlastningsenhetene og skole-
basene. I tillegg har noen store enkeltsaker både i forhold til 
individ og system krevd mye ressurser. 

Kapasiteten ute i døgnavlastningene, og da spesielt Tiltaks-
basebasen anses for å ha nådd en smertegrense. Vi har hatt 
en økning på antall brukere fra 8 ved utgangen av 2008 til 
13 brukere ved utgangen av 2009. Brukere som ut i fra en 
forsvarlighets vurdering kun kan få et fritids- og avlastning-
stilbud i regi av Tiltaksbasen.

Tiltaksbasen har gjennom ca 10 mnd. i 2009 fungert som 
døgninstitusjon for 2 ressurskrevende brukere.

Konsulent har i stor grad saksbehandlet. Det er utarbeidet 
en del materiell/ løsninger i forhold til fritid og støttekontakt 
gjennom at konsulent har tatt studiet ”Videreutdanning, 
organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og 
frivillige”. Det er i liten grad satt i verk fritids tiltak i tjenesten. 
Det er satt i verk opplæringsplan i forhold til støttekontakter, 
med tre temakvelder pr år.

Habiliteringen har vært ansvarlig for å tilrettelegge og 
iverksette kurset ”Psykisk-utviklingshemmet og pubertet”,
og prosjektet ”Kropp, seksualitet og identitet”. Prosjektet er 
rettet mot ungdom innenfor autismespekteret med tilbud i 
Tiltaksbasen.

I tillegg har alle ansatte ute i skolebasene og døgnavlast-
ningene fått kurs i medikamenthåndtering og oppdatering 
gjennom lovkurset. 

Utfordringer:  
• Tilrettelegge for et samordnet og helhetlig tilbud til brukere 
av Barn- og ungetjenesten, der tjenester fra Habilitering 
inngår som en del av helhetlige tjenester.
• Igangsetting av nye/ alternative tiltak i forhold til fritid og 
avlastning (Fritid med bistand, aktivitetsgrupper osv) 
• Øke kapasitet i Kommunale avlastningsenheter
• Barneavlastningen: 2 nye brukere som ønsker tilbud
• Tiltaksbasen: Flere brukere/ familier som ønsker at utvidet 
avlastningstilbud
• Kompetanseheving av personell i tjenesten 
• Kvalitetssikring av personell som skal ansettes eller jobbe i 
oppdrag for tjenesten

Habiliteringstjenester

Mengde tiltak i perioden 01.01.09–31.12.09:
Antall aktive brukere innenfor tjenestegruppen 
– avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, praktisk 
bistand m.m: 125

Antall brukere kun med IP (ingen andre tjenester 
fra Hab.tj.):     5

Avlastning: 
Antall barn totalt:  54
Antall barn privat avl.: Antall barn privat avl.:  32

Type bistand – avlastning åårlig kostnad

Privat: 
ca.70 døgn/mnd
Kostnad: 
70 x 12 x 850,- = ca. kr   714.000;-

Ekstra privat avlastning 2009:
10 brukere
88 døgn x 850,-= kr    74.800

Tiltaksbasen:
13 brukere 
Kostnad; døgn/år x kr./time 
= 724.5 x 3302,- = kr  2 392 299,-

Follumsvei – barneavlastning:
9 brukere (fra 01.04.09 8 brukere)
Kostnad: døgn/år x kr. /døgn 
= 925 x 4032,- = kr 3 729 600,-

Estimert forbruk avl.døgnenhetene:  kr 6 121 899,-        

Støttekontakt:
Antall barn: 64
Antall t/u til sammen: 317
Kostnad: 317 x 52 x 125,- =
Estimert forbruk 2009: kr 2 060 500;-

Omsorgslønn:
Antall personer: 62
Til sammen 1612,5 % still. 
Estimert forbruk 2009: kr 3 931 275;-

Praktisk bistand:
Antall brukere: 8
Antall t/u til sammen 98,45
Kostnad: 98.45 x 52 x 165,-= 844701,-
Estimert forbruk 2009: kr 844.701,-

Fritidskontakt:
Antall: 1
Antall t/mnd til sammen: 4
Kostnad: 4 x 11 x 125,- = 5500,- kr 5500,-
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Videreføring av tidligere fokusområder 
i PPT 

1. Tidlig innsats og tverrfaglig arbeid – Altamodellen

2. Vektlegging av systemrettet arbeid i barnehager og skoler; 
kompetanseheving, refleksjon, analyse m.m. I veiledningen 
av ressurspedagoger i barnehager som har ansvar for å yte 
spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, må det i særlig grad 
være fokus på system, struktur og progresjon i kompetanse-
oppbyggingen. 

3. Forsterke faglig kompetanse og tilbud innen:
– Atferdsforstyrrelser
– Matematikkvansker
– Kartlegging/utredning på høyere nivå 
– Utvide kompetanse i forhold til ulike vansker og diagnose-
grupper

4. I størst mulig grad sikre at ytre faktorer fungerer slik 
at tjenesteytingen kan effektiviseres: bruk av fagsystemet 
HKdata, PC (hardware og software), IKT baserte kommu-
nikasjonssystemer som lyd bilde teknologi etc. Sistnevnte er 
sentralt i PP-tjenestens veiledningsarbeid til Loppa kommune, 
men også i samhandling med andre fagmiljø. 

5. Ivareta – og rekruttere medarbeidere til tjenesten  

minst PP-tjenesten og den øvrige tjenestens vektlegging av 
ressurskrevende arbeid med tidlig innsats, tverrfaglighet og 
systemperspektiv.

Det forekommer for øvrig tilmelding av enkeltsaker i tilknyt-
ning til søknad om spesialpedagogisk ressurs – der det er 
ressursen, og ikke PPT sin faglige veiledning som etterspørres. 
Gjennomsnittlig mengde saker i 2009 har variert fra 550–700 
saker. 

I tabellene nedenfor kommer det fram hvordan ulike 
vans-keområder er fordelt på de ulike aldersgruppene som 
PPT arbeider med:

PP-tjenesten

PPT inngår som en del av barn og ungetjenesten i Alta kom-
mune; – en tverrfaglig tjeneste bestående av barnevern, 
helsesøster- og habiliteringstjenesten.

Barn og ungetjenesten PPT yter tjenester internt i kommunen, 
samt i Loppa kommune tilsvarende 75 % av en fagstilling. 

PP-tjenesten er en sakkyndig og veiledende instans som skal 
medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov 
får utredning og tiltak som sikrer likeverdighet og utvikling. 
Forebyggende- og systemrettet arbeid i barnehager og skoler Forebyggende- og systemrettet arbeid i barnehager og skoler 
som bidrar til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, 
unge og voksne er et sentralt arbeidsfelt.

Bemanning

Barn og ungetjenesten PPT har det siste året bestått av 13 
spesialpedagoger (inkl. fagleder), derav 6 førskolelærere og 
5 allmennlærere – alle med spesialpedagogisk utdanning og 
erfaring. 

Organisering av tjenester

Barn og ungetjenesten PPT arbeider både på individ- og 
systemnivå slik tjenesten er pålagt gjennom Opplærings-
lovens § 5.6.

Som et ledd i å heve kompetansen i skolene – og etter 
omorganiseringen av spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, 
har det blitt avholdt kurs ut fra virksomhetens forespørsel for 
hele eller deler av personalet (team, ressurspedagoger). 

Eksempel på kurs er:
• Tegn til Tale kurs     
• Kvalitet i arbeidet med IOP
• Spesialpedagogisk rapportering    
• ICDP (International Child Development Program)
• Hørselshemming og tilrettelegging 
• Lytting som grunnlag for talespråkutvikling 
• Lytting, teori og praksis 
• Teori om leseutvikling sett i forhold til et konkret ”case”
• Systemanalyse med del-elementer fra LP-modellen 
• Bedret læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse. 
• Deltakelse og faglige innspill på personalmøter og 
foreldremøter

Oversikt saker

Saksmengden og antall nyhenvisninger har ikke avtatt det 
siste året og vi har måttet sette henviste barn og unge 
på venteliste. Ventetiden har vært fra 3 måneder opptil 
8måneder i noen tilfeller. Dette kan forklares med mangel på 
personressurser, kravet vi har til kvalitet i arbeidet – og ikke 
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Nye fokusområder i PPT

1. Prosjektrettet arbeid i forhold til diagnosegrupper
– Autismespekterforstyrrelser
– Down syndrom og bruk av Karlstadmodellen som system i 
språkutviklingen
– Funksjonshemmet ungdom og seksualitet 

2. Ta initiativ til oppstart av arena for erfaringsutveksling 
– Pedagoger som gjennomfører intensive lesekurs
– Kommunens leseveiledere

3. Samarbeidspart og bidragsyter i arbeidet med å sikre mi-
noritetsspråklige barn en best mulig start i norsk barnehage 
og skole

I tillegg registreres det en økning av barn og unge med 
psykiske vansker av ulik art, – en utfordring tverrfaglige fag-
miljø må jobbe sammen om.

Utfordringer:
• Utvikle evner og ferdigheter knyttet til systemrettet arbeid i 
skoler og barnehager. 
• Initiere utvikling med sikte på å dreie fokus i PPT og i øvrige 
virksomheter til tidlige tiltak og forebyggende strategier
• Forsterke faglig kompetanse og fokus på tilbud og tiltak for 
– barn som er psykisk syke 
– barn som har nære familiemedlemmer som er psykisk syke
• Rekruttering av kompetente medarbeidere. PP-tjenesten har 
ledighet i stillinger som pedagogisk/psykologisk rådgivere.
• Forberede organisasjonen på integrering i en ny sektor for 
barn-unge.

Regnskapskommentar til Barn og unge tjenesten
Barn- og ungetjenesten viser et merforbruk på ca. 3,3 mill. i 
forhold til budsjett. I løpet av 2008 var det fattet en rekke 
vedtak knyttet til omsorgslønn m.m., men som ikke slo 
fullt ut før enn i 2009 grunnet etterslep i saksbehandlingen 
grunnet kapasitetsmangel. I tillegg er det fattet en rekke 

Barn- og ungetjenesten

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -807 78,43 -1 029 -640 -475
7 RefusjonerRefusjoner -5 051 120,14 -4 204 -1 602 -4 541
9 Finansinntekter -7 95,14 -7 0 0
I Sum inntekter -5 865 111,92 -5 240 -2 242 -5 016
0 Lønn 38 904 108,58 35 830 34 109 36 135
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 7 197 113,24 6 356 6 124 5 933
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 5 452 90,74 6 009 4 259 4 696
4 OverføringerOverføringer 8 881 129,90 6 837 5 025 7 561
5 FinansutgifterFinansutgifter 372 100,16 371 321 333
U Sum utgifterSum utgifter 60 807 109,75 55 403 49 838 54 659
210 225 Barn og unge tjenesten225 Barn og unge tjenesten 54 943 109,53 50 163 47 596 49 643

enkeltvedtak innen barnevernet (funksjon 251 og 252) med 
betydelige uttellinger. Det hører med til bildet at det i samme 
periode også er avsluttet en del tiltak. Totalt sett har det 
likevel ikke vært mulig å holde budsjettrammen. Tiltaksbasen 
og Barneavlastningen viser også et merforbruk utover bud-
sjett på til sammen ca. 1,448 mill. Etter vedtak har Tiltaks-
basen lagt til rette for et massivt avlastningstilbud for to 
tunge brukere i løpet av sommeren 2009, og disse tiltakene 
ble videreført ut dette budsjettåret. I forhold til Barneavlast-
ningen har avlastningsbehovet i forhold til tunge brukere 
vært svært stort. Det var forventet at statlig refusjon knyttet 
til tunge brukere totalt ville utgjøre ca. 2,6 mill. i 2009, mens 
regnskapet viser 2,028 mill., inkl. uforutsett etterberegning 
på 0,260 mill. fra 2008.

9.2 Barnehage

Antall barn i barnehager pr 15.12.09:

Bhage/f.år Født 2007 Født 2006 Sum
og senere og tidligere

Kommunale 195 358 553
Private 218 351 569
Sum 413 709 1122

Tjenester og oppgaver i avdelingen

• Nasjonale mål og endringer i lovverket har ført til en for-
sterket kommunal rolle som barnehagemyndighet. Kommu-
nen har fått et tydeligere definert ansvarsområde både når 
det gjelder barnehagedekning og barnehagekvalitet.

Følgende ansvarsområder påhviler kommunen:
• plikt til å planlegge utbygging av barnehagetilbudet i 
kommunen for å sikre oppfyllelse av lovkrav nedfelt i barne-
hagelovens § 12a om at barn som fyller 1 år innen utgangen 
av august har rett til barnehageplass.
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sikte på at endringer i rammevilkår fanges slik at barne-
hagedekningen skal møte befolkningens etterspørsel. Vi 
registrerer en endring i innbyggernes etterspørsel ved at det 
etterspørres spesialiserte tilbud (samisk og friluftstilbud), og 
våre innbyggere har i søknadsprosessen forventninger å få 
innfridd sitt hovedvalg av barnehage. Etterspørselssiden er 
med andre ord blitt mer spesialisert. Tilbudsstrukturen vil bli 
utformet ut fra etterspørsel og brukernes preferanser. I 2009 
har vi tatt ned kapasiteten noe fordi etterspørselen ble noe 
lavere ved hovedopptaket enn forventet.

Dataene foran viser at etterspørsel etter barnehageplasser 
samlet i Alta er lavere enn i landet og i de øvrige kommu-
nene. Dersom etterspørselskurven endrer seg mot landsgjen-
nomsnitt på nær 90 %, vil vi få et behov for videre utbygging 
av barnehagetilbud i kommunen. Hovedopptaket i 2010 in-
dikerer en slik endring i etterspørselskurven. Hovedutfordrin-
gen for kommunen er å fastsette måltall for tilbudet om 
barnehageplasser. Skal vi bygge ut for å møte en etterspørsel 
på 90 % eller 95 %? Skal vi bygge ut i forhold til aldersgrup-
pen 0–5 år eller 1–5 år. Det er et stadig økende antall små 
barn under et år i våre barnehager.

Fødselstallene er varierende, men gjennomsnittlig er det 
rimelig å bygge på fødselstall i intervallet mellom 250 og 270 
årlig. Det som derimot er usikkerhetsfaktoren er foreldrenes 
etterspørsel etter barnehageplass. Dette påvirkes av flere for-
hold: arbeidsmarkedet, barnehagers omdømme og tilgjenge-
lighet på barnehageplasser.

Utbygging av barnehager har i seg risiko fordi flere av kom-
ponentene som utformer etterspørselen ikke er av en art som 
gjør at kommunen kan påvirke disse vesentlig.

• samordne opptak mellom offentlige og private barnehager
• godkjenningsmyndighet for barnehager
• tilsynsmyndighet for barnehager
• gjennomføre forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
• gjennomføre forskrift om økonomisk likebehandling mel-
lom private og kommunale barnehager
• sikre kvalitativ utvikling av barnehagetilbudet 
• veiledning og service overfor innbyggere
• veiledning og service overfor private barnehageutbyggere
• ivareta drift av 13 kommunale barnehager

– Leirbotn barnehage
– Rafsbotn barnehage
– Tverrelvdalen barnehage
– Saga barnehage
– Kronstad barnehage
– Kaiskuru barnehage
– Aronnes barnehage
– Sentrum barnehage
– Breidablikk barnehage
– Midtbakken barnehage
– Oterfaret barnehage
– Gakori barnehage
– Talvik barnehage

Barnehagetilbudet

Gode barnehager og nok plasser er avgjørende for barns 
oppvekstvilkår. Fokus på kvalitet og utvikling av tilbud i 
sektoren skal bidra til å realisere kommuneplanens mål om 
God barndom i Alta.

Arbeidet med å sikre et slikt velferdsnivå overvåkes med 

Tallene som følger er KOSTRA data for 2009:

Alta KG 12 Finn- Landet Alle
  mark utenom kom-
   Oslo muner

Andel barn 1-5 år med barnehageplassAndel barn 1-5 år med barnehageplass 87 91,5 88,6 89,2 88,5
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 årAndel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 79,2 83,6 80,9 78 77,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 årAndel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 92,1 96,6 93,7 96,7 96,2
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanningAndel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 96,7 84,8 85 85,6 83,9
Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen 
pedagogisk utdanningpedagogisk utdanning 34,5 31,5 27 25,9 24,2
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,8 6,2 6,9 5,5 5,5

Steinkjer Narvik Harstad Vadsø Hammer Sør- Alta

0-5 åringer med barnehageplass0-5 åringer med barnehageplass 1067 936 1213 342 605 514 1121
1-5 åringer med barnehageplass1-5 åringer med barnehageplass 1048 921 1206 339 598 507 1103
Antall barnehagerAntall barnehager 35 26 33 9 15 18 28
Antall kommunale barnehagerAntall kommunale barnehager 9 10 23 7 11 15 13
Antall private barnehagerAntall private barnehager 26 16 10 2 4 3 13
Barn i kommunale barnehager korrigert for alderBarn i kommunale barnehager korrigert for alder 418 746 1248 448 679 676 813
Barn i private barnehager korrigert for alderBarn i private barnehager korrigert for alder 1146 646 508 53 237 92 850
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derfor ikke et kriterium for planlegging eller for innbyggertil-
fredshet. Innbyggerne er tilfredse når det er et barnehagetil-
bud tilgjengelig når de ønsker det/har behov for det.

Barnehagene i Alta har god dekning av fagfolk, og det er 
foreløpig rimelig god rekruttering til stillingene.

Tallene foran viser at kommunen har en effektiv barnehage-
drift, og det produseres mange barnehageplasser innenfor en 
netto kostnadsramme som viser lave kostnader pr plass eller 
pr barn.

Kommunen er gjennom lov forpliktet til å sikre de som søker 
ved hovedopptaket og som fyller 1 år innen utgangen av 
august i opptaksåret barnehageplass. Dersom kommunen 
iverksetter vedtak om to hovedopptak vil konsekvensen være 
at det må bygges opp en vesentlig overkapasitet i sektoren 
for å dekke det tilbud vi må gi innbyggerne med to hoved-
opptak. Sektoren har i dag ikke kapasitet eller økonomisk 
dekning for å møte denne utfordringen.

Samtidig er det slik at barnehagetilbudet i stor grad opp-
fattes som et av de velferdsgodene som kommunen skal 
sikre. Den nasjonale standarden for full barnehagedekning er 

Alta KG12  Finnmark Landet Alle
utenom Oslo kommuner

2009 2009 2009 2009 2009
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehagerbarnehager 5548 22121 15230 15798 17383
Andel barn 1–5 år med barnehageplassAndel barn 1–5 år med barnehageplass 87 91,5 88,6 89,2 88,5
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 134329 130899 132866 132795 133266

Steinkjer Narvik Harstad Vadsø Hammer- Sør- Alta
    fest Varanger

Netto driftsutgifter barnehagesektorenNetto driftsutgifter barnehagesektoren 12112 20350 19279 7089 : 10373 7035
Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbudNetto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud 4922 5290 7616 2252 : 542 1806
0–5 åringer med barnehageplass0–5 åringer med barnehageplass 1067 936 1213 342 605 514 1121

Steinkjer Narvik Harstad Vadsø Hammer- Sør- Alta
    fest Varanger

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, 
funksjon 211 8478 8261 11693 3653 : 2265 5661
Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til 
førskolebarn, alle 80 76 168 80 74 56 106
Barn med barnehageplass 1068 939 1215 342 605 516 1122
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Utfordringer 

• Alta kommune har en barnehagedekning som gir lovop-
pfyllelse ved hovedopptak, men kommunen mangler barne-
hage tilbud til innbyggerne som er tilgjengelig når foreldre 
ønsker det.

• Etterspørselen etter barnehageplasser er stigende, og kom-
munen må avklare måltall for dimensjonering av barnehage-
tilbudet for å avklare videre behov for utbygging.

• Sikre kvaliteten i barnehagene med vekt på lek, læring og 
opplevelse for barn. Årsplan med basis i ny rammeplan er et opplevelse for barn. Årsplan med basis i ny rammeplan er et 
vesentlig instrument i arbeidet.

• Økt innsats på forebygging knyttet til barn med vekt på 
språktrening og tidlig intervensjon. Anvende strategier som 
kan bistå foresatte i arbeid med egne barn.

• Etablere ordninger for overgang fra barnehager til skoler 
som sikrer at kunnskaper om det enkelte barns kunnskaper 
og ferdigheter blir grunnlag for videre læring i skolen.

• Barnehager merker et hardt press knyttet til sykefravær. 
Sykefraværet er særlig tyngende fordi det er vansker med å 
skaffe vikarer. Det er nødvendig å iverksette særskilte tiltak 
for å skaffe barnehagene nødvendig vikarhjelp.

• Barnehagene har styrere som gjør formidable jobber og 
sikrer drift av barnehagene  innenfor knappe rammer. Det er 
nødvendig å styrke ledelsesressurs i barnehagene gjennom 
assisterende styrere i store barnehager. Det er videre nødven-
dig å sikre barnehager kontorhjelp.

• Sikre barnehager tilgang til IKT hjelpemidler slik at den 
digitale ferdigheten også øves i barnehagealder

• En del av de kommunale barnehagene begynner å bli 
alderstynget. Det vil være behov for å se på bygningsmessig 
og innredningsmessig oppgradering av følgende barnehager:
– Gakori barnehage
– Sentrum barnehage
– Aronnes barnehage

Også sammenligningen med kommunegruppe 12, Finnmark 
og landet viser en effektiv barnehagedrift i kommunen.

Styrket innsats overfor barnehagebarn med særskilte behov 
er også beskrevet i sammenheng med årsmelding fra Barn 
og unge tjenesten. I direkte arbeid med barn er der avsatt 14 
stillinger til dette formål som fordeles på barnehager. Ut fra 
behov som meldes inn er det sterkt ønsket å styrke ressurs-
innsatsen på dette området. Det vil også være i samsvar med 
grunnlagstenkningen om tidlig innsats.

Personalsituasjonen:

Antall ansatte i 2009 var 169 ansatte i kommunale barne-
hager inkludert ansatte til forsterket tilbud. I den ordinære 
barnehagedrift er der 155 ansatte. Antall ansatte i private 
barnehager var 174 ansatte. Sektoren bidrar med i alt 343 
stillinger i Alta samfunnet. 

Knappe 4 % av de ansatte i barnehagene er menn. Dette er 
et svært lavt tall. Samtidig utgjør dette et område der det er 
ønskelig å skape forandring fordi barnehagen som utdan-
ningsarena og som danningsarena i større grad bør speile 
kjønnssammensetningen i samfunnet.

14 årsverk er knyttet til barn med særskilte behov.

70 årsverk i barnehagen dekkes av ansatte med førskolelære-
rutdanning. 

Alta kommune har en god personalsituasjon mht fagutdan-
net arbeidskraft. Vi har en vesentlig bedre dekning av faglært 
arbeidskraft i stillingsgruppene pedagogiske ledere og styrere 
enn landet. Også andelen av assistenter med fagutdanning 
eller annen pedagogisk utdanning ligger på et høyt nivå, i 
overkant av hver fjerde ansatte assistent er på nivå fagar-
beider eller mer.

Alta kommune har en bekymringsfull lav andel av menn i 
barnehagene. Det er ønskelig å øke rekrutteringen av menn 
til barnehagene. Det er nødvendig å vurdere konkrete tiltak 
som kan bidra til en slik ønsket utvikling. 

Steinkjer Narvik Harstad Vadsø Hammer- Sør- Alta
    fest Varanger

Ansatte i alt alle barnehagerAnsatte i alt alle barnehager 367 291 392 105 201 176 343
Ansatte i alt kommunale barnehagerAnsatte i alt kommunale barnehager 105 158 291 92 154 158 169
Ansatte i alt private barnehagerAnsatte i alt private barnehager 262 133 101 13 47 18 174
Antall styrere kommunale barnehagerAntall styrere kommunale barnehager 9 10 43 7 11 14 14
Antall styrere private barnehagerAntall styrere private barnehager 26 14 8 1 4 1 14
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehagerAntall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 65 117 200 73 117 114 137
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehagerAntall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager 164 101 80 7 40 16 138
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagerAnsatte menn til basisvirksomhet i barnehager 14 13 15 4 23 14 13
Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehagerAnsatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager 264 222 320 80 144 123 285
Antall assistenter alle barnehager 170 142 190 52 106 81 177
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• Logopedtjenester til barn og voksne. Tilbudet er lagt til PPT.
• Opplæringstilbud til ulike grupper voksne. I 2009 er dette 
tilbudet gitt av Alta voksenopplæringssenter og Talvik skole. 

Alta voksenopplæringssenter gir tilbud om:
– Ordinær grunnskoleopplæring for voksne
– Spesialundervisning for voksne
– Norsk med samfunnskunnskap (Introduksjonsprogrammet) 
for voksne innvandrere

Skolestruktur

Kommunen har en skolestruktur som bygger på boset-
tingsmønster. Dette medfører at kommunen har flere skoler 
med lavt elevtall. For noen av skolekretsene er befolkning-
sutviklingen bekymringsfull. Utviklingen indikerer at flere av 
dagens skoler vil få svært få elever i løpet av få år som følge 
av liten eller ingen rekruttering.  

Skoleresultater

Om nasjonale prøver
Nasjonale prøver er en av flere vurderingsformer i det na-
sjonale Kvalitetsvurderingssystemet. 

Det primære formålet med nasjonale prøver er å vurdere i 
hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunn-
leggende ferdigheter. Et viktig mål for grunnopplæringen er 
at alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunn-
leggende ferdigheter. 

Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende 
ferdigheter i alle fag. 

Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt 
i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i 
andre fag der mål for lesing og regning er integrert. 

Barnehagedriften, inkl. barnehagebarn med behov for sær-
skilt tilrettelegging viser et netto mindreforbruk på ca. 1,271 
mill. i forhold til budsjett, noe som bl.a. skyldes liten aktivitet 
i Alta familiebarnehage i 2009.  Forbruket er under budsjett 
på de fleste artsgrupper, bl.a. som følge av god budsjett-
disiplin.  Bl.a. viser regnskapet et netto vikarforbruk på 0,678 
mill. mot opprinnelig budsjettert på 1,224 mill.

I forbindelse med månedsrapporteringen er det signalisert et 
merforbruk i forhold til budsjett vedr. kommunalt tilskudd til 
de private barnehagene på ca. 2,093 mill., mens sektoren bare 
fikk styrket rammen med 0,8 mill. i forbindelse med budsjett-
regulering 2 i 2009.  Vedtak om kommunalt tilskudd overstiger 
derfor rammen for kommunalt tilskudd med 1,293 mill.

 9.3 Undervisning

Barn og unge sektoren har ansvar for å legge til rette for 
følgende tjenester og oppgaver for innbyggerne:

• God grunnskoleopplæring til innbyggere i aldersgruppen 
6–16 år.
• Kommunen har i dag disse enhetene som sikrer tilbudet:

– 2 rene ungdomsskoler
– 2 oppvekstsentre i distriktet med 1–7 skole, barnehage 
og SFO
– 1 oppvekstsenter i sentral Alta med 1–4 skole, barnehage 
og SFO
– 2 skoler med tilbud 1.–4. trinn
– 5 skoler med tilbud 1.–10.trinn
– 6 skoler med tilbud 1.–7.trinn 

• Skolefritidstilbud til elever på 1.–4. trinn med prioritet til de 
minste. Slikt tilbud er etablert ved alle skoler med barnetrinn 
med unntak av Kvalfjord, Langfjordbotn og Korsfjord.
• Tilpasset skolefritidsordning til eldre elever som på særskilt 
grunnlag har behov for slikt tilbud. Det er etablert baser ved 
5 skoler.

Barn- og ungetjenesten

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -13 736 99,47 -13 809 -13 633 -14 028
7 RefusjonerRefusjoner -47 159 98,94 -47 664 -43 619 -46 236
8 OverføringerOverføringer -40 407 99,22 -40 723 -39 392 -38 974
9 Finansinntekter -253 100,09 -253 0 -23
I Sum inntekter -101 555 99,13 -102 449 -96 644 -99 261
0 Lønn 68 435 96,21 71 134 65 419 66 256
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 4 205 83,14 5 057 4 943 4 416
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 14 739 117,15 12 581 12 577 12 593
4 OverføringerOverføringer 41 283 98,17 42 055 39 960 39 564
5 FinansutgifterFinansutgifter 762 100 762 396 632
U Sum utgifterSum utgifter 129 425 98,35 131 590 123 295 123 461
210 Barnehager 27 870 95,64 29 141 26 651 24 200
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Læringsresultat og læringsutbytte målt 
ved karakterer

Standpunkt 2009
Alta Finn- Kommune- Nasjo-

mark gruppe 12 nalt

Norsk hovedmål 3,9 3,7 3,8 3,8
Norsk sidemål 3,5 3,4 3,5 3,7
Matematikk 3,1 3,2 3,3 3,4
Engelsk 3,6 3,6 3,7 3,8
    
Eksamen 2009

Alta Finn- Kommune- Nasjo-
mark gruppe 12gruppe 12 nalt

Norsk hovedmål 3 3,1 3,3 3,4
Norsk sidemål 2,8 3 3,1 3,3
Matematikk 3,1 3 3,3 3,4
Engelsk 3,3 3,6 3,6 3,8

Å sammenligne standpunkt og eksamen gir forholdsvis liten ver-Å sammenligne standpunkt og eksamen gir forholdsvis liten ver-Å sammenligne standpunkt og eksamen gir forholdsvis liten ver
di siden bare en mindre prosent trekkes ut til eksamen. Analyse 
av tall på skoler har indikert dårlige resultater, mens analyse på 
elevnivå har vist at det i realiteten var fremgang fra standpunkt. 

Det er nødvendig å forsterke læringstrykket i skolene med sikte 
på bedre læringsresultater. Det vil kreve forsterket innsats fra 
elever, foresatte og lærere. For skoler er det nødvendig å vurdere 
læringsformer, organiseringsformer, vurderingsformer og bruk 
av læringsarenaer. 

Trivselen blant 7. trinns elever var i 2007 litt under landsgjen-
nomsnittet, men elevene viser at de generelt trives på skolen.
Elever i Alta mener at omfang av mobbing ikke er spesielt 

De nasjonale prøvene er utviklet i tråd med læreplanens mål 
etter 4. og 7. trinn. Under gjengis resultater av nasjonale 
prøver 2009 for Alta og relevante sammenlignbare andre.

På bakgrunn av resultatene på nasjonale prøver i 2008 og 
2009 er det satt inn følgende tiltak i Alta kommune:

• Alle elever på 5. trinn som fikk resultat 1 på nasjonal prøve 
gis et organisert læringstilbud for å forbedre sine ferdigheter. 
Etter endt læringsprogram skal elevene kartlegges på ny for å 
se om elevene har forbedret sitt resultat.
• Alle elever på 8. trinn som fikk resultat 1 eller 2 på nasjonal 
prøve gis et organisert læringstilbud for å forbedre sine fer-
digheter. Etter endt læringsprogram skal elevene kartlegges 
på ny for å se om elevene har forbedret sitt resultat.
• For å gjøre elevene vant med prøveform vil alle elever på 
4. og 7. trinn få øvd seg på å gjennomføre Nasjonale prøver 
2009 i mai 2010.

Resultater Elevundersøkelsen

7. trinn
Alta Finnmark Nasjonalt

Indikator 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Trivsel 4,3 4,1 4,1 4,1 4 4,1 4,3 4,3 4,3
Elevdemokrati 3,7 3,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Fysisk læringsmiljøFysisk læringsmiljø 3,2 2,7 3 3 2,8 3 3,2 3,1 3,2
Mobbing på skolenMobbing på skolen 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
MotivasjonMotivasjon 4,2 4 4 4 3,9 4 4,2 4,2 4,2
Faglig veiledningFaglig veiledning 3,3 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5

10.trinn:
Alta Finnmark Nasjonalt

Indikator 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Trivsel 4 4,1 4,1 4,1 4 4,0 4,3 4,1 4,1
Elevdemokrati 3,2 3,3 3,2 3,5 2,9 3 3,6 3,1 3,1
Fysisk læringsmiljøFysisk læringsmiljø 2,8 3 3,0 3 2,6 2,7 3,2 2,6 2,7
Mobbing på skolenMobbing på skolen 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
MotivasjonMotivasjon 3,4 3,5 3,7 4 3,6 3,6 4,2 3,7 3,7
Faglig veiledningFaglig veiledning 3,1 3,3 3,3 2,6 3,2 3,2 2,7 3,1 3,1
Medbestemmelse 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3
KarriereveiledningKarriereveiledning 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6

Barn og ungesektoren



57

Skoler

Alta kommune har en politisk vedtatt skolestruktur med 
hovedperspektiv knyttet til barneskoler i nærmiljøet og to store 
ungdomsskoler i sentral Alta. I utkantene av sentral Alta og i 
distriktene er der etablert 1–10 skoler.

Skolemønsteret danner grunnlag for ressursinnsatsen i skolene 
ettersom skoledrift i stor grad er regulert gjennom nasjonalt 
vedtatte strukturer knyttet til timetall, alderstrinn og skolerute.

Det kan reises spørsmål ved om Alta har organisert sitt skole-
mønster økonomisk effektivt. Tall som er hentet ut fra Kostra 
viser likevel at innenfor vedtatt skolestruktur driftes skolene i 
kommunene rimelig effektivt.

Netto driftsutgifter til undervisning og skoleskyss har en utvikling 
som ikke avviker fra sammenligningskommunene foregående 
år. Det indikerer en relativ stabil ressurstilførsel til formålet.

Tabellen nederst viser at Alta har større netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning enn kommunene som er tatt med i 
sammenligningen. Forklaringen på denne forskjellen ligger i all 
hovedsak på den valgte skolestrukturen.

Tabellen viser også at  SFO kostnadene i Alta er høyere enn 
i de øvrige kommunene. Noe av forklaringen ligger her på 
kommunalt vedtak om vederlagsfri SFO plass for en del av 
brukerne.

framtredende, og resultatet er på linje med fylket og landet.
Elever på ungdomstrinnet rapporterer om stor trivsel og lite 
mobbing. Gledelig er det at Alta kommune ligger under 
landsgjennomsnittet angående mobbing.

Tabellen under viser at Alta skiller seg ut fra de øvrige kom-
munene i denne sammenligningen ved at vi har en betyde-
lig yngre befolkning enn de kommuner som er nevnt, og 
betydelig yngre enn landsgjennomsnittet.

Denne sammensetningen av befolkningen er en fantastisk 
situasjon for Alta. En ung befolkning betyr muligheter for 
utvikling og vekst. Det betyr samtidig at det er et hardt press 
på kommunale tjenester knyttet til barn og unge i form av 
barnehager, skoler, skolefritidsordninger og fritidstilbud. 
Konkret ser vi dette ved at kommunen har 739 flere barn 
og unge 0–16 år enn om vi hadde samme %-andel barn og 
unge som Hammerfest.

Det store antall barn og unge medfører et betydelig krav til 
kommunen innenfor tjenester til barn og unge i form av:

• Barnehager
• Skoler og skolefritidsordninger
• Fritidstilbud
• Tilbud til barn og familier med særskilte behov

Elevtall og folketall som mulighet og utfordring

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør-Varanger Alta

Antall 0–5 år 1424 1215 1590 788 674 1540
Antall 0–16 år 4409 3676 4850 2081 2100 4736
Antall 1–5 år 1166 1004 1316 631 561 1268
Antall 6–15 år 2679 2225 2954 1149 1286 2913
Antall 16–18 år 929 781 1031 426 426 833
Antall fødte i løpet av året 258 214 270 159 114 275
Antall skilte og separerteAntall skilte og separerte 1503 1393 1795 695 724 1378
Folkemengde i altFolkemengde i alt 21080 18402 23257 9724 9738 18680
Folkemengde, kvinner i altFolkemengde, kvinner i alt 10536 9228 11703 4769 4897 9167
Folkemengde, menn i altFolkemengde, menn i alt 10544 9174 11554 4955 4841 9513
Antall 0–5 år i % av total befolkningAntall 0–5 år i % av total befolkning 6,8 6,6 6,8 8,1 6,9 8,2
Antall 0–16 år i % av total befolkningAntall 0–16 år i % av total befolkning 20,9 20,0 20,9 21,4 21,6 25,4
Antall 1–5 år i % av total befolkningAntall 1–5 år i % av total befolkning 5,5 5,5 5,7 6,5 5,8 6,8
Antall 6–15 år i % av total befolkningAntall 6–15 år i % av total befolkning 12,7 12,1 12,7 11,8 13,2 15,6
Antall 16–18 år i % av total befolkningAntall 16–18 år i % av total befolkning 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4 4,5

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Netto driftsutgifter til grunnskole-Netto driftsutgifter til grunnskole-
undervisning (202)undervisning (202) 179208 156116 201028 : 102637 207301
Netto driftsutgifter til skolelokaler Netto driftsutgifter til skolelokaler 
og skyss (222, 223)og skyss (222, 223) 34707 37858 43588 : 29346 66615
Netto driftsutgifter til SFO (215)Netto driftsutgifter til SFO (215) 1534 4575 5519 : 3403 8394
Netto driftsutgifter til voksen-Netto driftsutgifter til voksen-
opplæring (213)opplæring (213) 467 3466 -568 : 161 3367
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noe, og denne trenden har også vedvart inn i 2009. Samtidig 
har ikke det samlede ressursomfang til dette formål steget.

Under avsnittet om utfordringer er det pekt på at vi har et 
stort behov for lærebøker i Alta skolen. Dette understøttes av 
Kostra tallene:

Kommunens betydelige innsats for å sikre innkjøp av lære-
bøker setter spor. Det er kjøpt inn lærebøker i norsk, 
matematikk og engelsk. Det er nødvendig med en høy 
bevilgningstakt for å komme på høyde innenfor elevenes 
læremateriell og skolenes læremidler.

Kommunestyrets prioritering av datamaskiner til skolene ga 
resultater, og der er en bedre situasjon i skolene i dag enn vi 
hadde tidligere:

Det er nødvendig med en planlegging innenfor dette område 
som fører til at status blir litt bedre. Tettheten av maskiner 
både til elever og til lærere er ikke tilfredsstillende. Samtidig 
må vi sikre at vi kan fase ut gammelt utstyr og kjøpe inn nye 
maskiner. Skolemaskiner brukes mye, og det er en hardere 
belastning på disse enn på andre datamaskiner.

Grafen under viser at drift av våre skoler er 2556 kr rimelig-
ere pr innbygger enn gruppe 12 kommuner og 5351 
rimeligere enn snitt Finnmark og dyrere enn for landet som 
helhet. Våre kostnader til skolelokaler og skyss ligger høyere 
enn for gruppe 12 kommunene og landet.

Kostnader til skoleskyss følger i stor grad elevtallet som får 
slik skyss.

Alta har en betydelig større andel elever som får skyss, og vi 
har høyere kostnader pr elev og pr innbygger. Disse kost-
nadene skyldes bosetting og skolestruktur.

Alta kommune har svært få klager på spesialundervisnings-
vedtak. Dette skyldes godt arbeid i alle ledd, og det skyldes 
gode skoletilbud i velfungerende skoler.

År Norge Alta Finnmark
07/08 6,3 % 7,6 % 7,9 %
08/09 7,0 % 7,0 % 8,8 %
09/10 7,9 % 8.1 % 12,1 %

Andelen av elever som får spesialundervisning har steget 

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør-Varanger Alta

Driftsutgifter til skoleskyss (223)Driftsutgifter til skoleskyss (223) 6571 2823 4631 : 4443 5698
Antall elever som får skoleskyss 1046 225 672 116 377 901

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202)Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) 1476 3022 2916 : 714 1174
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202) 4337 3047 4503 : 1619 5065

Steinkjer Narvik Harstad Hammer- fest Sør Varanger Alta

Elever pr datamaskinElever pr datamaskin 4,1 2,5 2,9 3,2 1,9 4,8
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kunnskaper om hav som skal læres og hva måloppnåelse 
innebærer
• Innføring og gjennomføring av leseplan med siktemål å øke 
leselyst og leseglede. Leseopplæring fokuseres på alle trinn i 
opplæringen.
• Skape motivasjon og interesse for realfag med siktemål å 
forsterke elevenes ferdigheter og læringsresultat. 
• Økt innsats på forebygging knyttet til barn og unge gjen-
nom helhetlige og tverrfaglige tiltak. Anvende strategier som 
kan bistå foresatte i arbeid med egne barn.
• Sikre barns digitale ferdigheter gjennom utskifting av 
datamateriell og færre elever pr pc. Det er behov for årlig 
utskifting av 300 pc’er hvert år.
• Sikre implementering av Classfronter som plattform for 
pedagogisk bruk av IKT
• Bidra til at Alta skolene får tilgang til nødvendige ressurser 
for å gi elevene en tidsmessig opplæring. Økte ressurser til 
læremidler og vekt på bruk av digitale hjelpemidler.
• Sikre at elevenes overganger mellom barnehage og skole 
og skole til skole blir bedre ved at informasjon om elevenes 
ferdigheter og kunnskaper følger eleven. Slik kan elevene 
raskt få et tilpasset læringsløp.
• Utvikle forståelse og ferdighet slik at entreprenørskap blir et 
viktig arbeidsområde i barnehagers og skolers arbeid
• Sikre elevenes arbeidsmiljø 
• Forsterke innsatsen på å motvirke vold og mobbing i 
skolene. Det må arbeides konkret med å håndheve en null 
toleranse for mobbing.
• Renovering av Komsa skole 
• Ferdigstillelse av Alta ungdomsskole
• Ferdigstillelse av Sandfallet ungdomsskole
• Lærere og skoler møter utfordringer med et økende antall 
barn som krever spesiell tilpasning med bakgrunn i atferds-
problematikk. Dette er en slitasje på lærere og det fører 
til at læringsmiljø og læringsarbeid utsettes for negativ 
påvirkning. Det er nødvendig å forsterke tilbud til disse 
elevgruppene på en slik måte at de opplever mestring og 
læring. 

Utfordringer innenfor dette feltet er også knyttet til kom-
petanse og til skolenes evne til å bruke data i større grad i 
undervisningen. Innføring av Classfronter som læringsplatt-
form i 2009 vil bidra til økt bruk og høyere kompetanse.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse er uttrykk for gjennomsnitt-
lig lærertetthet. Denne størrelsen er naturlig nok svært ulik 
avhengig av hvilken skole elevene går på. Det skyldes at vi 
har flere skoler med svært lavt elevtall.

Tallene viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse på barnetrin-
net har gått fra 11,1 i 2007 til 11 i 2009. Dette skyldes lavere 
årskull inn i skolen. Også ungdomstrinnets gruppestørrelse 
har i samme periode blitt redusert. Ressurstildeling til skoler 
er for de store skolene entydig knyttet til elevtall mens det for 
de mindre skolene brukes flere variabler for å fastsette antall 
stillinger.

Skolefritidsordningen er velutbygd i Alta. Vi har omorganisert 
tilbudet til barn med spesielle behov fra å tilhøre SFO sin drift 
til å være knyttet til baser ved 5 skoler i kommunen. SFO i 
Alta kommune har en stor andel fagutdannete. Det er laget 
en felles rammeplan for skolefritidsordningene i kommunen. I 
det videre arbeidet vil det også bli vurdert hvordan SFO tilbu-
det kan organiseres slik at det i større grad møter foreldres 
og barns behov knyttet til f. eks fritidsaktiviteter, trening og 
leksehjelp.

Alta kommune bruker betydelige midler til SFO, og kommu-
nen har en høy foreldrebetaling. Noe av bakgrunnen for høye 
kostnader skyldes innrapportering av kostnader knyttet til 
slikt tilbud for elever med spesielle behov.

Utfordringer 

• Fokus på grunnleggende lese- og regneferdighet som fun-
dament for alle elever og all opplæring
• Forsterket fokus på læringsmiljøet med vekt på at alle 
elever skal oppleve læring og mestring
• Utvikle skolenes vurderingskulturer slik at elevene får 

 Alta KG12  Finnmark Gj.snitt landet Alle
utenom Oslo kommuner

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinnGjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 11 10,7 9,6 13 13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 12,4 11,7 10,1 14,6 14,8

Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Sør Varanger Alta

Antall elever i kommunal SFO 418 335 518 295 282 553
Netto driftsutgifter til SFO (215) 1534 4575 5519 : 3403 8394
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to forhold.  Det ene er knyttet til asbestsaneringen ved Øvre 
Alta skole der elevene på 5.–7. årstrinn får sin undervisning 
ved Saga skole og i den forbindelse ble det etablert særskilt 
skyss etter endt skoledag for elevene fra Gargia. I tillegg 
er det fortsatt en økning i skyssomfanget som følge av at 
mange elever innvilges fri skyss der foreldrene ikke lenger bor 
sammen. Når en allikevel har klart å holde seg innenfor ram-
men skyldes dette i all hovedsak god økonomistyring ved den 
enkelte virksomhet.

Hovedpost 3.  Varer/tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon
Omfatter i hovedsak dekning av undervisningsutgifter knyttet 
til barn som er hjemmehørende i Alta kommune, men som er 
fosterhjemsplassert i andre kommuner. Hovedposten omfat-
ter også dekning av utgifter til spesialundervisning for elever 
ved private skoler (Alta Kristne Grunnskole og Varden skole).  
Overskridelsen på ca. 214.000 skulle vært dekket over ledige 
lønnsmidler, men denne reguleringen ble ikke gjort før regn-
skapet ble stengt.

Hovedpost 4.  Overføringer
Gjelder hovedsakelig momsrefusjon.

Hovedpost 5.  Finansutgifter
Gjelder avsetning av ikke brukte prosjektmidler til fond.

9.4 Ungdommens hus:

Ansatte:
Kaja Kristensen, hovedoppgaver innen dans og drama
Gunn Heidi Henriksen, hovedoppgaver innen ungdoms-
demokrati 
Tor Helge Reinsnes Moen, virksomhetsleder 

Den daglige organiseringen av Huset har en rimelig flat 
struktur der ingen uten videre kan fraskrive seg ansvar for 
enkeltprosjekter i driften og dermed har alle et ansvar for 

Undervisningsaktiviteten inkl. SFO viser et netto overforbruk 
på 1,87 % i forhold til budsjett, tilsvarende ca. 4,168 mill. 

Hovedpost 6.  Salgsinntekter
Omfatter i all hovedsak brukerbetaling SFO, salgsinntekter 
knyttet til kantinedriften ved Alta ungdomsskole og inntek-
ter vedr. utleie av gymsalene ved en del skoler i sentral-Alta.  
Merinntekten på ca. 350.000 fordeler seg over alle disse 
områdene.

Hovedpost 7.  Refusjoner
Omfatter refusjoner fra stat, fylkeskommune, andre kom-
muner og private. Hovedårsaken til inntektssvikten skyldes at 
refusjonskrav knyttet til samiskundervisningen for høst 2008 
ble inntektsført to ganger med 1,603 mill. kroner.  Dette er 
rettet opp i forbindelse med regnskapsavslutningen i 2009.  

Hovedpost 9.  Finansinntekter
Gjelder bruk av fondsmidler knyttet til en rekke prosjekter.  
Prosjektene finansieres av eksterne midler.

Hovedpost 0.  Lønn
Overforbruket er særlig knyttet til vikarlønn, ca. 5,764 mill. 
i forhold til budsjett, men av dette dekkes ca, 2,238 mill. in-
nenfor fastlønn og som viser et forbruk på 98,81 % i forhold 
til budsjett. Dette har sammenheng med at en betydelig 
andel av vikartjenesten i grunnskolen belastes fastlønn. Om-
fanget av vikartjeneste innenfor fastlønn varierer fra skoleår 
til skoleår og er avhengig av hvor stor andel av vikarressursen 
skolene legger inn i lærerpostene. Sammenholder en brutto 
vikarutgifter med refunderte sykepenger, er kommunens net-
toutgift til vikartjeneste ca. 3,380 mill.

Hovedpost 1.  Varer og tjenester inkl. i kommunal 
tjenesteproduksjon.
Forbruket er på 99,59 % i forhold til budsjett.  Det ble i 
forbindelse med månedsrapporteringen signalisert er 
merforbruk på skoleskyss i 2009. Regnskap 2009 viser et 
overforbruk på ca. 0,385 mill. noe som i hovedsak skyldes 

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -12 223 102,93 -11 875 -11 930 -11 930
7 RefusjonerRefusjoner -41 106 97,67 -42 085 -32 707 -39 494
8 OverføringerOverføringer -55 0 0 0 0
9 Finansinntekter -661 99,67 -664 0 -501
I Sum inntekter -54 045 98,94 -54 624 -44 637 -51 926
0 Lønn 236 350 101,38 233 139 215 938 216 721
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 22 293 99,59 22 384 20 113 21 658
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 5 228 104,32 5 012 3 967 4 825
4 OverføringerOverføringer 2 514 110,79 2 269 1 743 2 895
5 FinansutgifterFinansutgifter 1 898 100,38 1 891 842 1 427
U Sum utgifterSum utgifter 268 283 101,36 264 695 242 603 247 525
210 Undervisning 214 239 101,98 210 071 197 966 195 599
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Media: 
Huset har et rimelig godt utstyrt medieverksted. Her er 
halvprofesjonelt redigeringsutstyr og kamera for utlån. Som 
eksempel kan nevnes at de 12 videokamera vi låner ut har 
hatt en daglig utlånshyppighet på 80 %. Miljøet er stigende. 

Demokrati: 
Huset har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet i Alta. 
Rådet leverer egen årsmelding. På Huset disponerer 
ungdomsrådet eget kontor og møterom. 

Design: 
Høsten 2008 sto et nytt designrom klart. Her er symaski-
ner og bordkapasitet som er spesielt egnet for å produsere 
teaterkostymer. Designrommet nyttes mer og mer og er blitt 
en forutsetting for å kunne gjøre våre store teateroppsett. 

Kafe/kjøkken: 
kafeen er tilholdssted for dropinbesøk og for ungdom som 
pauser fra ulike aktiviteter. Kjøkkenet drives av en fast gruppe 
på rundt 8 ungdom. Det serveres enkel middag tre dager 
i uka. I tillegg brukes kjøkkenet ”tungt” i forbindelse med 
ulike workshops. 

Annet
Huset har to sandvolleyballbaner som sommerstid er i kon-
tinuerlig bruk. Skateparken ligger ved Huset og er vel et av 
de kommunale parkanlegg som nyttes mest. Anlegget ligger 
ikke under Huset, men mye av problematikken og utfordrin-
gene her kanaliseres via Husets ansatte. Likeledes kan sies 
om Mekkeverkstedet som tidligere er driftet av Alta ung-
domsskole. Dette er nå overført til Ungdommens hus, og det 
arbeides med å få drift på kveldstid. 

Prosjekter

Gigant: Er blitt en årlig samling for band på Nordkalotten 
med formål å spille inn musikk. I 2009 deltok 18 band fra 
Russland og Norge. Prosjektet varte i 10 dager og avsluttet 
med scenearrangement i samarbeid med Aronnesrocken. Gi-
gant er kanskje Husets viktigste og største faste arrangement. 

Sommerjobb

Huset administrerer sommerjobbordningen. Det var også i 
2009 stor pågang både fra ungdom og arbeidssteder som 
ønsker ung arbeidskraft. En rekke oppgaver ble utført gjen-
nom ordningen, likevel er pågangen fra arbeidssteder langt 
større enn disponible lønnsmidler. Spesielt har kommunale 
avdelinger som park/idrett og drift/vedlikehold et stort behov 
for denne type arbeidskraft på sommeren. Ordningen omfat-
ter aldersgruppen 15–25 år. Det er særskilt ungdom mellom 
15 og 17 år som kan ha problemer med å få seg sommerjobb 
utenom denne ordningen. For ungdom over 18 år er arbeids-
markedet rimelig lett tilgjengelig.

helheten. I tillegg til de tre årsverk nevnt over har Huset i 
2009 leid inn ”gammel” og erfaren ungdom for å undervise 
yngre ungdom, samt ulike profesjonelle instruktører – innen 
ungdomsdemokrati dans og musikk. 

Tjenester og oppgaver

Huset er organisert under barn og ungesektoren, og har som 
oppgave å legge til rette for ulike aktiviteter for ungdom i 
Alta. Nåværende organisering og driftsform ble etablert i 
2003, og interessen for aktiviteter og tilbud i regi av Huset 
har hele veien vært økende. Tilbakemeldingen fra ungdom 
som benytter tilbudene på Huset er også svært positive. Det 
har vært gledelig å registrere at mange nye unge søker mot 
Huset, og at det vokser og gror innenfor alle aktivitetsom-
råder på Huset. 

Huset baserer sin filosofi på positive aktiviteter, mestring og 
medvirkning. I tillegg kan øvrige brukere initiere aktiviteter og 
arrangementer etter eget ønske innenfor etablerte rammer. 

Huset har i 2009 hatt åpent tirsdager, onsdager og tors-
dager kl. 14.00–21.00. I tillegg er det på årsbasis mellom 150 
og 200 ungdom som har egne nøkkelkort til Huset. Egne 
nøkkelkort betyr tilgang til Huset kl. 08.00–24.00 alle dager 
i uken.  Den utstrakte bruken av nøkkelkort baserer seg på 
tillit, en tillit som svært sjelden blir brutt fra brukernes side. 

Aktiviteter 

Musikk:
Fem rom står disponible med mer eller mindre komplett 
utstyr for band. Tre av disse rom er forbeholdt viderekom-
mende band, mens to er for nybegynnere. Belegget er tidvis 
sprengt. Likevel – det er færre fast organiserte band med 
medlemmer i alderen 13–16 enn det har vært de siste år. 

Dans: 
Huset har to store rom med speilvegg som egner seg for 
dans. Begge rommene er i bruk daglig både av organiserte 
grupper og av uorganisert ”drop-in” dans. Det er mange 
dansere i Alta, men miljøet lider under at det mangler god 
danseundervisning både på Kulturskolen, grunnskolen og på 
Alta videregående – en skam for Alta!

Teater/musikaler: 
Et av de samme rom som nyttes til dans, nyttes også til 
teater. Vårt store prosjekt i 2009 var Millas Univers. Her 
satte vi opp 13 forestillinger i fjellhallen som ble besøkt av 
ca 2400. Svært gode tilbakemeldinger – med unntak av Lars 
Rickard som bare gav en firer gav alle andre oss seks. I tillegg 
til Millas hadde vi på sommeren jøglerteater ute i gågata og 
øvde inn en større kabaret.  Huset sto for brorparten av regi 
og innhold i åpningen av Borealis vinterfestival. Veldig gode 
tilbakemeldinger her også. 
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• Videreføre og videreutvikle brukermedvirkning i styring og 
utvikling av Huset.
• Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser til utviklingsorien-
tering og administrativ oppfølging.
• Skaffe nok ressurser til å ivareta drift og utvikling av en 
bygningsmasse på nærmere 1000 kvm som nyttes minst 16 
timer i døgnet
• Arbeide for at studioavdelingen blir permanent en del av 
Husets satsinger. 

Økonomisk resultat

I 2008 hadde Huset et lite overskudd, i 2009 ser det ut som 
vi har et underskudd. Dette beror på at Millas ble noe dyrere 
enn forventet og at tildelte prosjektmidler fra Finnmark fylke 
ikke er overført Alta kommune. 

Vi beklagde i 2008 at vi ikke klarte å følge budsjettet helt (da 
med positivt fortegn). Likeledes må vi vel beklage at vi ikke i 
2009 har klart å følge det helt (nå med negativt fortegn). Det 
vår oppdragsgiver må ha i langt fremme i hodet er at Huset 
arbeider med små og store prosjekter og at våre finansie-
ringskilder jobber ut fra prosjektsøknader, der innvilginger 
skjer så tett opp mot prosjektene at toget ikke lar seg stoppe.  
For 2010 er selvsagt målet nok en gang å komme så nær 
opp mot balanse i regnskapet som mulig. 

Huset (ansvar 26000) har i år et overforbruk 5,19 % tilsvar-
ende ca. 191.000 hvorav ca. 50.000 skyldes økt aktivitet som 
skulle vært dekket av tilsvarende økte inntekter fra Finn-
mark fylkeskommune (Gigant). Resten av overforbruket, ca. 
140.000, er knyttet til prosjektet ”Millas univers”.

Viktige samarbeidspartnere

• Husets arbeid berører alle sektorer i Alta kommune og vi 
har et positivt samarbeid over hele organisasjonen. 
• Barentsekretariatet og kulturavdelingen hos Fylkeskom-
munen gjennom musikk i Finnmark og Fylkesmannen har 
vært gode samarbeidspartnere og de har bidratt finansielt til 
prosjekter.
• Aronnesrocken og Huset er deler av året nærmest å anse 
som en symbiose
• Høgskolen i Finnmark gjennom oppstart av ”rockestudier” i 
samarbeid med LIPA
• SiSa har stadig hyppigere kontakt mot Huset og visa versa. • SiSa har stadig hyppigere kontakt mot Huset og visa versa. 

Planlegging fremover

• Finn en ny person til å jobbe på mekkeverkstedet. 
• Videreutvikle workshopspedagogikken, spesielt med tanke 
på entrepenørskapsprosjektet som tilfører oss ca 500 000 i 
året i tre år fremover. 
• Gjennomføre sommerteater
• Tenke nytt, kreativt og annerledes sammen med ungdom 
for å sikre balanse mellom aktivitet og rammebetingelser.

Utfordringer

• Sikre tilstrekkelig ressurser for økende etterspørsel og aktiv-
itetsnivå.
• Bidra til å opprettholde og utvikle ungdomsaktiviteter 
innenfor et bredt spekter både kunstnerisk og aktivitets-
messig.

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -67 100,26 -67 -44 -92
7 RefusjonerRefusjoner -341 100 -341 10 -539
9 Finansinntekter -588 100 -588 0 -37
I Sum inntekter -996 100,02 -996 -34 -668
0 Lønn 2 569 99,67 2 578 2 021 2 127
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 979 131,96 1 500 753 1 326
4 OverføringerOverføringer 319 52,87 603 368 218
5 FinansutgifterFinansutgifter 5 0 0 0 2
U Sum utgifterSum utgifter 4 873 104,09 4 681 3 142 3 672
210 26 Ungdommens hus 3 876 105,19 3 685 3 108 3 004
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10. Helse- og sosialsektoren

Lederteam i helse- 
og sosialsektoren pr. 31.12.09

Stilling Navn
Helse- og sosialsjefHelse- og sosialsjef Per Prebensen (PP)
NestlederNestleder Ingunn Torbergsen (IT)
Avdelingsleder OmsorgAvdelingsleder Omsorg Mette Skipperud (MS)
Avdelingsleder BistandAvdelingsleder Bistand Siri Isaksen (SI)
Avdelingsleder Rehabilitering Avdelingsleder Rehabilitering Berit Frost (BF)
Avdelingsleder Sosial (NAV)Avdelingsleder Sosial (NAV) Turid Pedersen (TP)Turid Pedersen (TP)
Avdelingsleder Helse Fritz Solhaug (FS)
Kommuneoverlege Kenneth Johansen (KeJ)
IKT-rådgiver Tore Mannsverk (TM)
Juridisk rådgiver Grethe Hansen (GH)
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Personellressursen i HS-sektoren pr. 31.12.09

Virksomhet Antall stillingshjemler Merknad

Totalt i HS 472 I alt ca. 700–800 personerI alt ca. 700–800 personer
Sektorledelse, stab 
og fellestjenesterog fellestjenester 23 Alle ansvarsområder innenfor 31-32. Administrasjon, flytninge-Alle ansvarsområder innenfor 31-32. Administrasjon, flytninge-

helsetjeneste, kjøkkentjenestehelsetjeneste, kjøkkentjeneste
Sosial 20,5 Samorganisert, samlokalisert med NAV. Omfatter sosial, flyktning ogSamorganisert, samlokalisert med NAV. Omfatter sosial, flyktning og

rusarbeid
OmsorgOmsorg 208,5 Alle ansvarssområder innenfor 34. I tillegg kommer 24 som har omsorgs-Alle ansvarssområder innenfor 34. I tillegg kommer 24 som har omsorgs-

lønn og 28 støttekontakterlønn og 28 støttekontakter
RehabiliteringRehabilitering 13,0 13 driftsavtaler med private13 driftsavtaler med private
Helse 57 Administrasjon, fødestua, sykestua, Sentrum legepraksis, legevakt, Nordlys Administrasjon, fødestua, sykestua, Sentrum legepraksis, legevakt, Nordlys 

legesenter, 19 driftsavtaler legerlegesenter, 19 driftsavtaler leger
Bistand 150,0 I tillegg kommer de som har oppdragsavtale, 27 m ed omsorgslønn og 126 I tillegg kommer de som har oppdragsavtale, 27 m ed omsorgslønn og 126 

støttekontakter

Hovedprioriteringer for 2009

Mål

Videreføre og forberede arbeidet med økonomi – og resultat-
styring på virksomhetsnivå

Videre oppfølgning av boligstrukturen på bistandsavdelingen

Realistisk budsjett og resultatstyring på virksomhetsnivå

Arbeide med kvalitetsutvikling, internkontroll og HMS, 
herunder systematisk arbeid med sikte på å redusere syke-
fraværet jfr. kvalitetskommuneprosjektet.

Etablere vikarpool

Oppfølging av drifts- og ressursananlyse innen pleie- og 
omsorg. Herunder utrede implementeringen av de nye 
omsorgsleilighetene ved Vertshuset og vurdere å etablere 
sykehjemmet ved Alta helsesenter som en ren korttidsavdel-
ing/rehabiliteringsavdeling/avlastningsavdeling. 

Utarbeide en strategi for stabilisering og rekruttering av 
helse- og omsorgspersonell.

Organisasjonsmessig gjennomgang av helse- og sosialsek-
toren etter opprettelsen av barn – og ungesektoren og etter 
gjennomføringen av NAV-reformen.

Arbeide med delegering, ansvarliggjøring og myndiggjøring 
av virksomhetslederne.

Myndiggjøre medarbeiderne med fokus på ledere og 
lederopplæring.

Utrede organisering og drift av ettervernsboligene.

Planlegge organisering og drift av ny boenhet Komsa.

MåloppnåelseMåloppnåelse

Gjennomført jfr. brev til revisjonen datert 15.02.10

Vurdert i boligsosial handlingsplan.
Oppfølges i kommunedelplanen og i enkeltsaker.

Sektoren fikk et netto merforbruk på 10,1 mill.kr. som i 
hovedsak skyldes kraftig konstnadsvekst på sosial samt nye 
lov-pålagte tjenester som ikke var fullfinansiert

Pågår kontinuerlig

Gjennomført, vil bli evaluert våren 2010

Delvis gjennomført og under videre oppfølgning jfr. enkelt-
saker og kommunedelplanen.

Utsatt til 2010

Gjennomført. Ny organisering iverksatt fra 1.1.2010.

Igangsatt.

Lederopplæring gjennomført, videre oppfølging i 2010. 

Gjennomført

Gjennomført

Helse- og sosialsektoren
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Utfordringer

Helse og sosialsektorens ansvarsområde er omfattende og 
berører et bredt spekter både av brukergrupper og tjenester.

I forbindelse med kommunedelplan for helse- og sosialsek-
toren har sektoren definert følgende hovedutfordringer de 
nærmeste årene:

Utrede et helhetlig dag-, aktivitets- og arbeidstilbud til ulike 
brukergrupper i samarbeid med AKSIS.

Videreføring og videreutvikling av elektronisk samhandling 
mellom pleie og omsorg, fastleger og sykehus (videreføre 
prosjektet Mobil Profil inn i prosjektet Elin-k.)

Øke bruken og kompetansen innen IKT gjennom egenutvik-
let modulbasert opplæringsprogram

Gradvis integrering av Agresso – Min Vakt (elektronisk 
timeliste)

Revisjon av rehabiliteringsplanen, herunder vurdere organi-
seringen av koordinerende enhet.

Revisjon av rusplanen.

Folkehelseperspektivet skal ivaretas i sektoren.

Videreutvikling av Altamodellen (DMS)

Dimensjonering og drift av helsetjenester overfor et
desentralisert asylmottak

Implementering og samordning kommune/stat i NAV

Implementering av ny bestemmelse i sos.tj.l. §5.1,a ”kvalifi-
seringsprogrammet

Utrede nytt legesenter

Utrede organiseringen nattjenesten ved helsesenteret

Omlegging av kjøkkentjenesten etter at avtalen med OIF er 
oppsagt pr. 01.03.09

Omstillingsprosjektet for helse og sos.sektoren

Samhandlingsreformen – aktiv oppfølging

Ny helhetlig plan for pleie og omsorg

Boligsosial handlingsplan – aktiv deltakelse

Sak fremmet for HUHS januar 2009. Videre fremdrift utsatt 
noe i påvente av tildeling av flere VTA-plasser i AKSIS, Alta

Pågår

Delvis gjennomført. Stoppet noe opp da vi ikke fikk tildelt 
lærling vinteren 2009/10.

Pågår.

Tas med i kommunedelplanen

Tas med i kommunedelplanen

Kontinuerlig

Eget prosjekt

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Prosess pågår

Utsatt

Gjennomført

Definert, delvis gjennomført jfr. statusrapport juni 2009 og 
budsj.komm.

Omstillingsprosjektet og prosjekt Altamodellen

Kommunedelplan helse og sosial

Gjennomført

• Økte behov i eldreomsorgen
• Økte behov ressurskrevende brukere
• Flere oppgaver for kommunene, herav tidlig utskriving, 
samhandlingsreformen etc.
• Boligsosiale behov for ulike brukergrupper
• Rekruttering og kompetanse
• Økonomi.

Helse- og sosialsektoren
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Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren hadde et netto merforbruk på 10,1 mill. kr. i 2009. 
Hovedårsakene er:

• Kraftig økning i utgiftene til NAV Sosial som gav 4,9 mill.kr. 
i merforbruk. 
• Oppstart egen vikartjeneste – oppstartkostnader 0,7 mill.kr. 
høyere enn antatt. Virksomheten er ment å være selvfinan-
sierende på sikt. Skal evalueres i 2010.
• Nye og utvidede lovpålagte tjenester til enkeltbrukere, 
herunder nevnes spesielt 2 nye ressurskrevende brukere som 
ikke har vært fullfinansiert.
• Drift Maskinsvingen har i 2009 vært underfinansiert med 
1,5 mill.kr..
• Overgang til flere korttidsplasser ved helsesenterets 
sykehjem har medført lavere inntekt enn budsjettert (del av 
omstillingsprosjektet).
• Sektorens andel av pålagte innsparinger ved tildeling av 
budsjettrammene for 2009 har vært svært vanskelig å ef-
fektuere fullt ut. Sektorens samlede merforbruk må også ses i 
sammenheng med dette forhold. Dette fremkommer særlig i 
regnskapet for omsorgsavdelingen (sykehjemmene og hjem-
metjenesten). 
  
Gjennom 2009 har sektoren utarbeidet månedlige bud-
sjettrapporter for å avdekke eventuelle avvik mellom budsjett 
og forventet regnskap ved årets slutt. 

Helse- og sosialsektoren har gjennom siste tertial i snitt rap-
portert et merforbruk på 10,3 mill. kroner ved årets slutt. 
Sektorens endelige resultat er i samsvar med dette.   

I 2009 hadde sektoren et samlet sykefravær på 12,02 % 
(11,85 % i 2008). Sykefraværet er høyt og en stor utfordring 
for sektoren. Sektoren vil prioritere sykefraværsarbeid også 
i 2010 bla. gjennom fortsatt deltakelse i kvalitetskommu-
neprogrammet. 
   

Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -30 064 95,35 -31 529 -31 404 -30 955
7 RefusjonerRefusjoner -82 464 105,01 -78 531 -63 001 -87 259
9 Finansinntekter -410 158,78 -258 0 -675
I Sum inntekter -112 937 102,37 -110 318 -94 405 -118 890
0 Lønn 264 869 100,51 263 536 242 834 240 766
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 53 912 109,50 49 235 43 773 49 930
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 51 031 106,47 47 930 43 168 46 106
4 OverføringerOverføringer 27 195 114,57 23 737 19 693 24 474
5 FinansutgifterFinansutgifter 1 913 108,66 1 761 525 1 543
U Sum utgifterSum utgifter 398 920 103,29 386 199 349 993 362 819
300 300 - HELSE- OG SOSIAL 285 983 103,66 275 881 255 588 243 929

10.1 Helseavdelingen

Organisasjonsstruktur

Tjenester og oppgaver

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: 
sykestua, fødestua, legevakta, Sentrum Legepraksis og 
Nordlys Legesenter. I tillegg er Elvebakken legesenter en 
privat organisatorisk enhet.

Sykestua utfører en rekke spesialisthelsetjenester, herav 
beredskapsfunksjoner, behandling av ”enklere” medisinske 
tilstander, akutte tilstander hos eldre, rehabilitering samt ter-
minal behandling og pleie. Sykestua handterer pasienter som 
innlegges øyeblikkelig eller elektivt fra hjemmet, pasienter 
som overføres fra sykehus eller som skal innlegges til syke-
hus. Videre utøves kreftbehandling og dialyse.

Fødestua tilbyr svangerskapsomsorg og fødselstilbud for 
gravide. Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommu-
nalt ansvar. Fødselstilbudet er lovhjemlet i spesialisthelse-
tjenesten. 

Fødestua er bemannet av 9 jordmødre i 6,85 årsverk. Her 
tilbys fødsler til de som er selektert til å føde ved fødestua i 
Alta.  I tillegg tilbys følgetjeneste av jordmødre til fødende 
som skal til sykehus. Fødestua tilbyr også barsel for de som 
har født ved andre sykehus. Jordmødrene har et tilbud om 
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svømming for gravide ved Helsebadet i Alta en gang pr. uke. 
Jordmødrene driver Ungdommens helsestasjon i samarbeid 
med helsesøstrene.

Sentrum Legepraksis har 9 fastleger + turnuskandidat. 
Legene driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og perso-
nell fra Alta kommune. Videre yter laboratoriet tjenester 
for spesialistpoliklinikken, sykestua, flyktninghelsetjenesten, 
sykehjem og hjemmetjenestene. Sykepleierne går i rullerende 
turnus med legevakta. To av sykepleierne utgjør kommu-
nens diabetesteam (80 % stilling) sammen med en fastlege. 
Sekretærene er fortsatt tillagt oppgaver på vegne av sekto-

ren innenfor postbehandling etc. Nordlys Legesenter har 6 
fastlegehjemler + turnus. Legene driver privatpraksis, leier 
lokaler, utstyr og personell fra Alta kommune.
Elvebakken Legesenter er 100 % privat og har 4 fastleger og 
turnuslege.  

Legevakta er ansvarlig for akuttberedskapen i Alta kommune 
og utøves 24 t. i døgnet. Alle fastleger inngår i driften. På 
dagtid utøves tjenesten av en fastlege + turnuslege. Lege-
vakta er betjent av sykepleiere. Sykestuas personell betjener 
legevakta på natt.

Mål 2009

Utrede nytt legesenter og være pådriver for etablering, samt 
utvikle legetjenesten

Ombygging/skjerming av legevaktsinngang

Utrede og opp-gradere natt-team / beredskap 24 timer i 
døgnet

Etablere og opprettholde fastlegetilgang tilpasset etter-
spørselen

Videreutvikle retningslinjer for psykososialt kriseteam

Etablere lindrende enhet

IKT – Etablere tilgang til DIPS-cytostatika

Vurdere ombygging av dialyse

Vurdere behov for felles merkantil stilling i helseavdelingen

Videreutvikle Min Vakt

Hospitering for jordmødre på sykehus

Gjennomføre akupunkturkurs fødestua.

Ungdommens Helsestasjon – evaluere kapasitet 

Sykestua

For å imøtekomme tidligere utskrivninger fra sykehus og 
mer omfattende pasientbehandling, er det nødvendig med 
sykepleier på sykestua i legevisitt for å kvalitetssikre behand-
lingen. Dette medfører at det er en sykepleieressurs mindre 
i avdelinga på dagtid enn tidligere, noe som gir en vanskelig 
bemanningssituasjon. Gjennom de siste år har vi forsøkt for-
skjellige tilpasninger og har kommet fram til at visittsykepleier 
er uunnværlig i det nødvendige tverrfaglige samarbeid. 

MåLOPPNåELSE 2009

Prosessen videreføres i virksomhetsplan for 2010

Gjennomført

Arbeidet er påbegynt og vil videreføres i 2010

Jobbes kontinuerlig med, og har siste halvår 2009 fungert 
mer tilfredsstillende

Teamet har vært benyttet i aktiv tjeneste men trenger videre 
samordning og opplæring.

Utsatt til 2010, må ses i sammenheng med kommunedelplan 
for H/S

Gjennomført

Ikke gjennomført

Arbeidet er påbegynt. 

Videreføres i 2010

Påbegynt

Gjennomføres februar 2010

Delvis gjennomført.

Samtidig øker kompleksiteten da pasientene kommer tidli-
gere fra sykehus og er mer behandlingstrengende enn før. 
Lov om medikamenthåndtering er også skjerpet og der 
tidligere en sykepleier kunne utføre medisinkontroll må man 
nå være to pleiere. Med dagens organisering, antall akutt-
hendelser på natt samt stadig mer krevende pasienter på 
sykestua, er nattjenesten på helsesenteret sårbar. Sykepleie-
ressurs overført til legevisitt bør erstattes med kreftsykepleier 
for å imøtekomme utfordringer innen lindrende behandling, 
som er en av våre største og mest utfordrende fagområder.
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på isolat. Transport av pasienter fra sykehus til sykestua er 
også blitt en utfordring grunnet endring i helseforetakets 
transportrutiner. Fra vi bekrefter plass til pasient til pasienten 
kommer, går det mellom 1–3 dager. Dette gjør at sykestue-
senger blir stående unødig tomme. 

Grunnet ny pasientregistreringsmåte (via norsk pasientregis-
ter) er totalt antall behandlede pasienter og gjennomsnittlig 
liggetid sykestua i tabell ikke sammenlignbar med tidligere år. 
Største forskjell er at hver flerdøgnsinnleggelse forkortes med 
1 liggedøgn. Cellegiftkurer er fra 2009 trukket ut av pasient-
registrering sykestue og er ikke med i totalt antall behandlede 
pasienter. Disse registreres nå i DIPS direkte til helseforetaket.

Opprettelsen av avdeling for rehabilitering, korttids- og 
avlastningsplasser i helsesenterets sykehjem medfører at flere 
av sykestuas langtidspasienter overføres langt tidligere til 
omsorg og dette gir større turnover av pasienter på syke-
stua. Legevakta sender flere pasienter direkte til sykestua slik 
at de ikke behøver å sendes til sykehus. Dette er en ønsket 
utvikling, da flere får sin spesialisthelsetjenestebehandling 
i Alta.  Eldre med uavklarte tilstander kommer direkte til 
sykestua, uten først å ha vært til avklaring i sykehus. Dette er 
pasienter som kan ha smittsomme tilstander som bør isoleres 
med strenge smittetiltak, for å hindre utbredelse til andre 
pasienter. Vi har her fått ytterligere utfordringer i forhold til 
pleieressurs både dag og natt, renhold og isolering/mangel 

Statistikk for fødestua for perioden 2003–2009

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antall innlagte kvinner på fødestua Antall innlagte kvinner på fødestua 156 160 164 167 158 155 167
Antall fødsler på fødestuaAntall fødsler på fødestua 95 114 126 106 114 90 99
Antall barsel fra andre sykehusAntall barsel fra andre sykehus           43 34 33 51 38 52 54
– derav førstegangsfødende             6 5 10 19 12 27 27

Tabeller

år Totalt antall herav:
behandlet Cellegift Gjennmsnittlig Dødsfall

pasienter sykestua behandlinger liggetid sykestua

2003 444 12 pasienter 7,39 døgn 16
103 behandlinger

2004 560 19 pasienter: 5,86 døgn 24
180 behandlinger

2005 457 19 pasienter: 7,8 døgn 21
87 behandlinger

2006 511 23 pasienter: 5,75 døgn 13
193 behandlinger

2007 427  25 pasienter:     7,25 døgn 18
193 behandlinger

2008 488  28 pasienter      6,3 døgn 18
256 behandlinger

2009 391 28 pasienter 5,8 døgn 17
201 behandlinger

  Dialysebehandlinger
  
2007 6 pasienter

389 behandlinger
  
2008 4 pasienter

252 behandlinger

2009 6 pasienter
2 gjestepasienter
440 behandlinger
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Vi har også hatt en økende andel gravide der vi må benytte 
telefontolk. Ungdommens helsestasjon er svært godt besøkt 
og hadde 772 besøkende i 2009. 

Fødestua har egne prosedyrer og rutiner for hele virk-
somheten. Disse diskuterer og reviderer jordmødrene jevnlig. 
Prosedyrene signeres av medisinskfaglig gynekolog ved Ham-
merfest. Fødestua bruker også relevante fellesprosedyrer for 
Hammerfest sykehus, fødeavdelinga. 

Legetjenesten

Det er en kontinuerlig utfordring å rekruttere og stabilisere 
leger i praksisen. I løpet av 2009 har det fortsatt vært et 
gjennomgående problem at alle legelister har vært fylt opp, 
slik at befolkningen ikke har hatt en reell mulighet til å velge 
ny fastlege.

Det er et stort antall medarbeidere og leger som hører til 
Sentrum Legepraksis og Alta kommunale Legevakt. Dermed 
kan det være vanskelig å skape eierforhold til arbeidsplassen. 
Det er mange integrerte oppgaver i legepraksisen som ikke 
naturlig hører hjemme der (utfører laboratorietjenester for 
foretaket ved Spesialist Poliklinikken og for en rekke andre 
kommunale virksomheter). Etablering av serviceskranke på 
helsesenteret ville avlastet Sentrum Legepraksis, men dette 
arbeidet har ikke hatt noe framskritt i løpet av 2009.
Det ligger store utfordringer i hvordan avdelingen best skal 
bemannes m.h.t. ledelse og administrasjon. Stadig nye 
utfordringer med krav og medfølgende forventninger legges 
ned i organisasjonen uten at nye ressurser følger med. Det 
er vesentlig å sikre at ledere finner støtte og hjelp i organisa-
sjonen, og ikke blir ”overlatt til seg selv”. 

Det er et stadig økende press på legevakt og pågangen her 
er stor også på dagtid. Tall sammenlignet med legevakter 
ellers i Norge viser at Alta håndterer et stort antall henven-
delser til befolkningen i forhold til den sykepleierbemanning 

Sykefraværet på 17,93 % har vært spesielt høyt de tre første 
kvartalene grunnet flere i langtidssykemelding.  Utviklingen 
i 4. kvartal var positiv, og det forventes samme nivå i 2010 
som 4.kvartal 2009.  

Fødestua

Fødestua i Alta har som mål å tilby kvinnen og hennes familie 
en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Føde-
stua fungerer i tråd med Stortingets vedtak om nivådeling 
av fødeinstitusjoner. Vedtaket baserer seg på Helsetilsynets 
utredning ”Faglige krav til fødeinstitusjoner” fra 1997.

De viktigste arbeidsoppgaver for fødestua er:
• svangerskapsomsorg for alle gravide i kommunen og 
nærområdene, der jordmor selekterer hvem som kan føde 
ved fødestua
• fødselsomsorg 
• barselomsorg, også for kvinner som føder ved Hammerfest 
eller UNN.
• følgetjeneste for fødende til sykehus
• vaktberedskap
• praksisplass for jordmorstudenter, og andre studenter
• svømming for gravide 
• Ungdommens Helsestasjon

I 2009 var det flere fødsler ved fødestua enn foregående år, og 
omtrent like mange kvinner med termin som tidligere år.  
(291 med termin jan–des.) Det er svært mange førstegangs-
fødende i tallet, som vi selekterer til fødsel i Hammerfest. Vi 
har tatt tilbake 54 barselkvinner fra sykehus, der av halvparten 
førstegangsfødende. Dette er noe vi har god erfaring med å 
gjøre og vi får gode tilbakemeldinger på dette fra brukerne.

Vi ser en økende tendens til at gravide velger å gå i mest 
mulig grad til jordmor i svangerskapet, og de kommer til 
jordmor allerede til første konsultasjonen. Dermed har 
jordmortjenesten utført flere konsultasjoner enn tidligere år. 

KOSTRA nøkkeltall

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.sn
Finnmark Kommunegr landet

12 uten Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenestenNetto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1626 2193 2495 1715
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,7 10,9 13,2 9,3 

Nøkkeltall
Registrerte pasientkontakter (konsultasjoner, øyeblikkelig hjelp, tlf, sykebesøk osv):

2007 2008 2009

Registreringer Sentrum Legepraksis og Legevakt totalt 67 936 69 654 71 418
Registreringer kun Legevakt kl 15.30-08.00 i tillegg til helg 18 093 16 869 15 558
Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr uke på legevakt 15.30-08.00+helg 160 154 150
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nødvendig investering i medisinsk utstyr og høyere forbruk 
av vikarbyrå- og konsulenttjenester i forhold til prøveanalyser. 
Utgiftene til Elvebakken legesenter ble delvis finansiert ved 
mindre utbetalinger av Nord-Norgetilskudd til legene.

Avdelingen fikk noe lavere brukerbetaling enn budsjettert og 
lavere refusjon fra staten til sykestuefinansieringen, samlet 
utgjorde dette ca 2 mill.

10.2 Omsorgsavdelingen

Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester til 
eldre og pleietrengende. Det er tjenester som er hjemlet i ” 
Lov om sosiale tjenester” og/eller ” Lov om helsetjenester i 
kommunen. 

Hjemmebaserte tjenester har som mål å skulle bidra til at 
pleietrengende og eldre skal være mest mulig selvhjulpen og 
ha muligheten til å bli boende i hjemmet sitt lengst mulig. 
Tjenesten tilrettelegges ut fra en kartlegging av den enkeltes 
behov, nærståendes og nettverkets muligheter for å hjelpe 
personen i samarbeid med det offentlige, slik at brukeren 
opplever trygghet og hjelperne utøver en forsvarlig omsorgs-
tjeneste.

som er på vakt til enhver tid (tall fra Vakttårn-prosjektet). Vi 
er bekymret for kvaliteten på tjenesten og vil vurdere behovet 
for å øke sykepleierbemanning for å etterkomme alle de 
krav som stilles til legevakta, både lokalt og nasjonalt. Det 
er viktig å understreke betydningen av beredskapsfunksjon i 
denne enheten og at vi opererer som kommunens akuttmot-
tak i tillegg til alle trivielle henvendelser som håndteres herfra 
i løpet av alle ukens dager, 24 timer i døgnet. Service til 
publikum lider til dels under det som kan beskrives som un-
derbemanning. Når det gjelder natt-teamet registrerer vi som 
tidligere at også denne er svært sårbar. Dette med bakgrunn 
i kombinasjonen av alvorlige akutthendelser på legevakt 
kombinert med stadig mer krevende pasienter på sykestua. 
Det er også stadige utfordringer m.h.t. pasienttransport til 
sykehus. Pasienter ligger ofte og venter på transport over 
timer. Vi har pr. i dag verken lokaliteter eller bemanning som 
er tilfredsstillende for disse oppgavene.

Det er ønskelig å kunne komme ut med mer informasjon 
til og i dialog med publikum. Bruk av hjemmeside, installere 
infotavler, kvalitetssikre bruk av Min Doktor og benytte 
lokale media er det som vil tilstrebes benyttet i større grad.

Det jobbes mot en standardisering av legevakttjenesten i 
Norge, deriblant opplæring og spesifikke krav for å kunne 
jobbe i tjenesten. Det er en utfordring å organisere en stan-
dardisert introduksjon og opplæring med de ressurser vi har 
i dag.

Nedgang i pasientkontakt ved legevakten skyldes i stor grad 
at fastlegene nå har kapasitet til å ta seg mer av øyeblikkelig 
hjelp.

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Helseavdelingen fikk et merforbruk i forhold til budsjett på 
3,1 mill. kroner. Generelle driftsutgifter ved avdelingen ble 
1,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. 

Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 Salgsinntekter -1 547 74,65 -2 072 -2 072 -1 439
7 Refusjoner -24 851 98,54 -25 220 -24 721 -22 202
9 Finansinntekter 0 0 0 0 -32
I Sum inntekter -26 398 96,73 -27 292 -26 793 -23 673
0 Lønn 35 023 100,15 34 969 33 762 33 315
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 17 172 108,91 15 767 15 373 15 702
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 873 890,98 98 98 624
4 Overføringer 1 480 99,84 1 482 983 1370
5 Finansutgifter 260 100,25 260 314 386
U Sum utgifter 54 808 104,25 52 576 50 530 51 398

Sum HelseavdelingSum Helseavdeling 28 410 112,36 25 284 23 737 27 725
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Omgjøring av langtidsplassene på helsesenterets sykehjem til 
korttids/avlastning og rehabiliteringsavdeling 

Kompetansebygging av ufaglærte

Innføring av IKT og opplæring i PROFIL som pasientadminis-
trativt verktøy i alle virksomheter
Oppstart prosjekt Elin-K”

Utvikle de nye omsorgsleilighetene ved Vertshuset til å bli et 
tilbud med tjenester på nivået mellom hjemmebasert omsorg 
og sykehjem 

Organisering av pleie- og omsorgstilbudene. Tilbudene må 
gjennomgås med sikte på mer samordning, samhandling og 
sambruk av ressurser. 
Omstillingsprosjekt i helse og sosialsektoren, med ansvarlig-
gjorte grupper
Helhetlig ledelse
Lavterskeltilbudene
Endre ressursbruken innen hjemmebaserte tjenester
Samhandling psykiatri/hjemmebaserte tjenester/rustjenesten
Tildelingskontor
Vertshuset
Bruk av omsorgsboliger og sykehjem
Styringsdata

Etablere sykehjemmet på helsesenteret som en ren avlast-
nings-, korttids- og rehabiliterings-avd.

Gradvis endre praksis ved tildeling av hjemmebasert omsorg 
(hjemmehjelp og hjemmesykepleie)
Omorganisere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 

Ta i bruk den nye brosjyren om hjemmebasert omsorg slik 
at informasjon kommer ut til nye brukere før de får tildelt 
tjenester

Delta i arbeidet med ”plan for eldreomsorgen”  - med involv-
ering av alle ansatte og organisasjoner vi samhandler med 

Arbeide med ulike prosjekt
Lederutvikling i samhandling med alle avd. i AK
Demensens ABC – kompetansehevingsprogram i samarbeid 
med nasjonalt kompetansesenter for demens
Delprosjekt: System for HMS i helse- og sosialsektoren
Elin – K, Mobil profil; bruk av digitale, mobile tjenester i 
hjemmebasert omsorg
Etisk kompetanse, samarbeid om etisk kompetanseheving / 
KS
Søke om deltakelse i prosjektet: Undervisningshjemme-
tjeneste

Måloppnåelse i 2009

8 plasser er omgjort 

Det ble lagt til rette for de ansatte som ønsket å starte opp 
med utdanning i hjelpepleierfaget. 
17 har avsluttet sin utdanning i 2009.

Det er gitt opplæring i bruk av PROFIL til ansatte i de virk-
somhetene som har vært koblet i nett med det kommunale 
IKT systemet

De nye leilighetene i 1. etasje(8) er tildelt brukere med 
særskilte behov

Lavterskeltilbudene er blitt lettere tilgjengelig.
Ressursbruken i hjemmebaserte tjenester er gjennomgått og 
endret der det er aktuelt.
Det konkludert med at kommunen ikke skal ha 
tildelingskontor.
Vertshuset har nå en leder for alle virksomheter som foregår i 
bygget bortsett fra hjemmesykepleie.
Samhandling psykiatri/hjemmebaserte tjenester/ rustjenesten 
blir et tema i den nye helhetlige plan for helse- og sosialsek-
toren 
Omsorgsboligene er i stadig større grad blitt et tilbud for 
personer med nedsatt funksjonsnivå, dette vil kunne minske 
presset på langtids sykehjemsplasser.
Det arbeides fremdeles med å få styringsdata som er best 
mulig tilpasset fag og som gir mulighet for
økonomistyring

Omgjøringen skjer når langtidsplasser blir ledige.
8 plasser er omgjort til avlastnings-, korttids- og 
rehabiliterings-plasser ved utgangen av 2009

Det er nå innført en praksis med en nøyere gjennomgang 
både av tjenester som er tildelt og ved nytildeling.

Denne er distribuert til brukere og er satt ut på legekontor og 
servicetorget på kommunen

Denne utgår, planen går inn i Helhetlig plan for helse- og 
sosialsektoren som skal skrives i 2010

Disse prosjektene pågår med unntak av Undervisningshjem-
metjeneste, der kommunen ikke ble med. Derimot er vi blitt 
deltagere i undervisningssykehjem fra november 2009.
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Hjemmeboende kan få trygghetsalarm i de tilfeller hvor det 
vil lette muligheten for å tilkalle hjelp i vanskelige situasjoner. 
Omsorgslønn innvilges til de som har særlig tyngende om-
sorgsoppgaver i hjemmet iht. til rundskriv om omsorgslønn. 
Sykehjemmene skal ta imot de som pga sviktende helse har 
behov for døgnkontinuerlige tjenester. I sykehjemmet har vi 
som mål at den enkelte skal få tilbud om hjelp og assistanse 
slik at hverdagslivet blir trygt og at de opplever en tjeneste 
som er den enkelte verdig.

I sykehjem kan man også få tilbud om korttidsopphold eller 
avlastning for en kortere periode.

Det er nå et økt fokus på korttid/avlastning og rehabiliter-
ing som bidrar til å minske behovet for langtidsplasser på 
sykehjem.

Vertshuset eldresenter skal være et tilbud til hjemmeboende 
eldre og tilrettelegge for aktiviteter som skjer i regi av insti-
tusjonen, og de eldres egne lag og foreninger. Det skal være 
et samlingssted for de små, uorganiserte gruppene og et 
lokale som inviterer til større arrangementer og fest. Verts-
huset er også et botilbud, med små hybler og leiligheter. De 
som bor her har tilbud om hjemmebasert omsorg dersom de 
har behov for det.

De 16 nye leilighetene som ble ferdigstilt i 2009, har gitt 
plass til foruten personer med nedsatt fysisk funksjonsnivå 
også en avdeling for personer som er i tidlig fase av demens. 
Dette har fordret økt bemanning og gir store utfordringer for 
å kunne ha et tilfredsstillende tilbud til denne gruppen.

Utfordringer

Personell både tilstrekkelig antall med grunnutdanning og 
med etter- og videreutdanning som er kvalifisert til å imøte-
komme det behovet befolkningen i Alta har for hjemme-
baserte- og institusjonsbaserte tjenester. Den kommende 
samhandlingsreformen vil føre til ytterligere behov for 
fagkompetanse.

 Det foregår et kontinuerlig tilbud om kurs og opplæring av 
ansatte. De tiltak som kan brukes ved rekruttering og stabili-
sering av personalet må gjøres bedre kjent og videreutvikles.
Vi må legge bedre til rette for at ansatte kan skaffe seg 
videreutdanning.

Kravet om registrering, saksbehandling og dokumentasjon 
av tjenester som utføres skal ivaretas på forsvarlig måte. Det 
ble gitt undervisning og opplæring i bruken av PROFIL på alle 
virksomhetene. 

Videreføre deltakelse i prosjektet ”Kvalitetskommune-
programmet” – dette er et s.arb.prosj. mellom AK, Fagfor-
bundet, Unio, Akademikerne og YS

Samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig 
oppgaver/tiltak

”Den kulturelle spaserstokken” Tilrettelagt i sykehjemmene 
i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen / tek-
stilkunstner/ Kunstforeninga

Videreutvikle og fornye PROFIL   (det digitale pasientadmin-
istrative systemet) i alle sykehjemmene og hjemmetjenesten, 
innbefatter også opplæring av nyansatte
Lette samhandlingen mellom institusjon og hjemmebasert 
omsorg

Dette pågår fremdeles

Dette pågår fremdeles

Pågår fremdeles. Kåfjord sykehjem har enda ikke 
kommet med pga problemer med internettilkobling.

KOSTRA nøkkeltall 

2012 Alta  Gj.snitt gruppe 12 Gj.snitt Finnmark Gj.snitt landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, pleie- og omsorgtjenestenkroner, pleie- og omsorgtjenesten
(Kostra 2009)(Kostra 2009) 12495 16436 14363 13105
Andel innbyggere 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på institusjonsom er beboere på institusjon 19,3 % 14,9 % 19,3 % 14,3 %
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Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 Salgsinntekter -11 151 100,08 -11 142 -11 117 -11 327
7 Refusjoner -25 671 109,60 -23 423 -5 700 -22 173
9 Finansinntekter -112 100,34 -112 0 -459
I Sum inntekter -36 934 106,51 -34 677 -16 817 -33 958
0 Lønn 116 181 103,29 112 480 110 559 108 255
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 19 922 118,74 16 778 11 444 17 950
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 427 395,38 108 108 317
4 Overføringer 1 598 101 1 582 1 197 1 668
5 Finansutgifter 730 100,72 725 181 439
U Sum utgifter 138 858 105,46 131 673 123 489 128 630
300 Sum OmsorgsavdelingenSum Omsorgsavdelingen 101 924 105,08 96 996 106 672 94 672

Ansatte pr 31.12.09

Tjenestested Stillingsprosent
Hjemmebasert omsorg Hjemmebasert omsorg 
  Ytre Øst    2,4
  Øst  20,90
  Vest  19,25
  Ytre Vest   11,04

ProsjekterProsjekter
  D 318 8,3
  D 312 3,56
  D 328 10,310,3
  BB 7,58

Vertshuset 10,02
Frivillighetssentralen    1,0
Elvebakken  34,32
Omsorgsbolig 5,91
EkornsvingenEkornsvingen 17,5
Helsesenteret  21,03
KåfjordKåfjord  18,63

VikartjenestenVikartjenesten 13,0
Administrasjon 3,5
Sum ansatte 208,34

Avdelingen disponerer 208,34 årsverk og har 298 fast 
ansatte. Vel 30 % av dem er ansatt i 100 % stilling, 45 % i 
stilling over 50 og opp mot 100 % og 25 % i 50 % stilling 
eller mindre. Med alle vikarene er det ansatt mer enn 398 
personer.

I tillegg er det 24 personer som mottar omsorgslønn og 38 
personer som har oppdragsavtaler som støttekontakt.

Antall personer med demens som har behov for bistand fra 
kommunen øker. Disse krever store personellressurser med 
spesialkunnskaper. Det er viktig å ha et tilbud tilpasset denne 
gruppen. Tilbudet må inneholde både demensteam, botilbud 
med tilstrekkelig bemanning, korttids/avlastnings- og lang-
tidsplasser på sykehjem.

Nøkkeltall

Antall brukere av hjemmehjelp totalt 2009Antall brukere av hjemmehjelp totalt 2009 307
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/uke 0,9
Antall brukere av hjemmesykepleie totaltAntall brukere av hjemmesykepleie totalt 308
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/uke 5
Antall brukere trygghetsalarmAntall brukere trygghetsalarm 113
Antall kommunale sykehjem 4
Antall private sykehjemAntall private sykehjem 2
Vedtak langtidsplass 156
Vedtak kortidsopphold 268
Vedtak avlastning 61
Pleiefaktor
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Saksbehandlere/introduksjonskoordinator
Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester, tiltaksarbeid, 
og samarbeid med klienter og samarbeidspartnere (AK-
SIS, øvrige statlige og kommunale tjenesteytere). I løpet av 
2009 har det vært økning i antall klienter og søknader om 
sosialhjelp. Tiltakskjeden som sosialtjenesten benytter er;  
introduksjonsprogrammet, kvalifiseringsprogrammet, arbeids- 
og trygderettede tiltak, tett samarbeid i Nav kontoret og 
med lege. Hvor det søkes om supplerende hjelp, gis det råd 
og veiledning for hvordan øke inntektene og/eller redusere 
utgiftene. Tiltaksarbeidet skjer ofte parallelt med at det ytes 
sosialhjelp.

I løpet av 2009 har det vært registrert 379 helt nye klienter, 
totalt antall 670 klienter som mottar økonomisk sosialhjelp.

I år 2009 er det mottatt 4100 søknader om økonomisk 
sosialhjelp, hvorav ca 360 søknader førte til avslag. I 2009 var 
måltallet i kvalifiseringsprogrammet nådd med 38 deltakere. 
NAV Alta kommune har 8 saksbehandlerstillinger, 2 stillinger 
var engasjement i 2009, ble i desember 2009 omgjort til 
faste stillinger.

1,5 saksbehandlerstillinger og 0,5 merkantilstilling benyttes 
til mottaksarbeid (ta imot søknader, besvare enkle spørsmål, 
registreringer og annet) og 1 tiltaksarbeid (oppfølging av 
klienter i Arena, søke de ut i kurs, praksis mv) og 0,5 stilling 
til Kvalifiseringsprogrammet.

NAV Alta kommune har 1 introduksjonskoordinator, og i 
tillegg 50 % ekstra koordinatorstilling siste del av 2009.  
NAV Alta har også 3 stillinger knyttet til Flyktningtjenesten.
  
ruskonsulenter
NAV Alta kommune har 2 ruskonsulenter. 
Ruskonsulentene yter hjelp etter kapitel 6 i lov om sosiale 
tjenester, de gir råd og veiledning, samtaler og oppfølgning 
av klienter før og etter rusbehandling, oppfølging av familie/
pårørende, innsøk til institusjoner og oppfølging i institu- 
sjon.  I 2009 har ruskonsulentene hatt kontakt med totalt 
120 klienter. Rustjenesten er jevnlig i kontakt med pårørende, 
hvor hensikt er å støtte og informere. Det er også etablert 
godt samarbeid med LARiNORD og leger, og 9 klienter har 
medisinsk behandling for sitt rusproblem.  

Miljøarbeider
Miljøarbeider ved sosialtjenesten, har oppfølging av klienter 
etter henvisning fra  saksbehandlere og ruskonsulenter. 
Miljøarbeideren har ansvar for aktive rusmisbrukere, og 
følger de opp gjennom; hjemmebesøk, overholde avtaler 
med lege og andre, aktivisering, reise til rusinstitusjoner m.m. 
Miljøarbeideren har hatt oppfølging av 20 klienter i 2009.

Ettervernsboliger
Det er 2 miljøterapeuter i Ettervernsboligen, som skal følge 
opp beboere gjennom aktivisering, samtaler, gruppe, og 
nettverksarbeid. Ettervernsboligen finansieres delvis gjennom 

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen har et merforbruk i forhold til budsjettet på kr 4,7 
mill. kroner  

Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:                      

• Oppstart av en egen vikartjeneste - har belastet budsjettet 
med 0,7 mill. kroner. 
• Overgang til flere korttidsplasser har medførte betyde-
lig reduksjon av inntekter (uten tilsvarende reduksjoner av 
utgiftene). Dette sammen med press på budsjettrammene 
medførte at sykehjemmene samlet fikk et merforbruk på 1,8 medførte at sykehjemmene samlet fikk et merforbruk på 1,8 
mill. kroner 
• Økt behov for hjemmetjenester. Budsjettrammene her har 
ikke vært tilstrekkelige til å finansiere aktivitetsnivået. Samlet 
sett medførte dette et merforbruk på 1,2 mill. kroner 
• Avdelingen fikk også en ny ressurskrevende bruker som 
ikke ga refusjonen fra Staten. 
• Avdelingens andel av pålagte innsparinger ved tildeling av 
budsjettrammene for 2009 har vært svært vanskelig å gjen-
nomføre da de fleste ansatte i avdelingen er turnusarbeidere 
som jobber direkte mot brukerne. 

10.3 Sosialtjenesten (NAV)

Tjenester og oppgaver 
Nav Alta, Sosiale tjenester har i år 2009, 20,4 stillinger 
fordelt på merkantile tjenester, ekspedisjon, saksbehandling, 
tiltaksarbeid, ruskonsulenter, miljøterapeuter, miljøarbeidere, 
introduksjonskoordinator, flyktningkonsulent, gjeldsrådgiv-
ning og ledelse. 

Organisatorisk endringer
Den 9. februar 2009 ble Sosialtjenesten samorganisert i NAV 
Alta, samt at Flyktningtjenesten og Introduksjonskoordinato-
ren også ble samorganisert i NAV Alta i løpet av våren 2009. 
Nav leder er statlig tilsatt og er gjennom samarbeidsavtale 
mellom Alta kommune og NAV Fylke, delegert ansvar for 
tjenesteområder som sosialtjenesten, flyktningtjenesten og 
introduksjonskoordinator har.

leder
Leder for Nav Alta, har overordnet administrativt, faglig og 
daglig ansvar for drift av de sosialtjenester som er delegert 
Nav leder. 

Avdelingsleder for sosiale tjenester i Nav Alta, har ansvar for 
faglig – og flere administrative oppgaver.  

Merkantilt ansatte
Merkantilt ansatte har ansvar for arkiv, økonomi, post, og 
annet forefallende arbeid.

Det er 2 stillinger som ivaretar de merkantile oppgavene. En 
halv stilling benyttes i mottaksarbeid.
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forhandlinger og henvisning til Namsmannen. Rådgiver har 
også i enkelttilfeller bistått personer i forliksrådet. Økonomisk 
rådgiver og sosialleder deltar i kommunens låne- og tilskudds 
tildeling for at vanskeligstilte brukere skal kunne etablere seg 
i egen bolig.  

Utfordringer
Det er store utfordringer å ivareta de lovpålagte tjenestene 
ved NAV Alta. Dette med bakgrunn i at det har vært en 
tredobling av ny registrerte klienter i 2009.  Økningen av 
antall saker og klienter har medført at det er vanskelig å sette 

prosjektmidler.  For å oppnå målsettingen kreves det tett kon-
takt med NAV Alta, og øvrig tjenestetilbud i Alta kommune.  
Det er ansatt 50 % fagutvikler, som er lokalisert ved NAV 
Alta. Finansieres gjennom prosjektmidler fra Husbanken.

Økonomisk rådgiver
Økonomisk rådgiver har hatt flere henvendelser fra klienter, 
men også fra folk som ikke mottar eller søker sosialhjelp. To-
talt har gjeldsrådgiver gitt bistand til 91 personer, av disse var 
det 30 som ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp.  Arbeidet 
har i hovedsak bestått av generell råd/veiledning, gjelds-

Måloppnåelse

Ettervernsboliger hadde oppstart i september 2009, del 
finansiert gjennom driftstilskudd fra Fylkesmannen. Det er 
innvilget nye midler for 2010.

Kontinuerlig arbeid

Gjennomført, kontinuerlig arbeid

Ikke gjennomført

Kontinuerlig, finansiert med prosjektmidler 2009

Pågår, inkludert i NAV Alta sin HMS plan

Kontinuerlig, flere kurs og intern opplæring gjennomført i 
NAV Alta

Gjennomført, pågående prosesser

Gjennomført, ny norm fra 010410

Ikke gjennomført i 2009

Pågår, inkludert i NAV Alta sin virksomhetsplan

Gjennomført, rapportering i mars 2010
Det er ikke søkt om nye prosjekter.

Mål og måloppnåelse

Mål
      
Oppfølging av rusplan

Individuelle planer

Utarbeide sikkerhetsplan ved Nav Alta

Utarbeide rutinebeskrivelse 

Oppfølging av fattigdomssatsingen

HMS arbeid 

Kompetanseheving

NAV samorganisering

Justering av sosialhjelpsnormen

Medarbeidersamtaler

Virksomhetsplan

Prosjekter 

KOSTRA nøkkeltall

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.sn landet
Finnmark Kommunegr 12 uten Oslo

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 1745 1470 1614 1482
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 5,4 4,1 5,4 9,3
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbyggerÅrsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

0,91 0,87 1,09 0,97
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 8115 6791 6367 6669
Gjennomsnittlig stønadslengde 4,1 3,9 3,8 3,9 
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NAV har merket seg at alle stønadsformer har hatt økning, 
både hjelp til strøm, husleie, camping, livsopphold, og andre 
ytelser. Med presset mot NAV kontoret, har fokus vært å 
sørge for livsopphold gjennom økonomiske ytelser, men også 
arbeid/aktivitet i den grad det har vært mulig.

I fagprogrammet fremkommer økning i utbetalinger slik:

                        2008                        2009
Livsopphold:    kr. 6 570 000  kr. 7 932 000
Husleie          kr. 6 780 000              kr. 8 175 000
Strøm            kr. 1 105 000              kr. 1 710 000
Camping          kr.    535 000              kr.    875 000

10.4 Rehabiliteringsavdelingen 

Tjenester og oppgaver
Rehabiliteringsavdelingen har ansvar for å gi kommunens 
innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert rehabiliter-
ingstilbud. Med dette mener vi at brukerne skal få et indivi-
duelt tilpasset tilbud innen rimelig tid. Brukere med redusert 
funksjonsevne skal i samarbeid med ergoterapeut, fysiotera-
peut eller syn/hørselskontakt arbeide for å oppnå best mulig 
funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. Brukerne skal 

av tid til oppfølging og tiltaksarbeid.  Med færre ansatte 
som arbeider med økonomisk sosialhjelp, er NAV Alta sosiale 
tjenester sårbar ved ferieavvikling og sykefravær.  

Etter at staten overtok ansvaret for rusbehandling, rettes det 
forventninger til at kommunene gir et organisert etterverns-
tilbud. Det er vanskelig å finne de rette tiltakene, da klient 
har ulikt behov i ettervern.  

Mangel på boliger, både kommunale utleieboliger og privat 
leiemarked, har medført at i løpet av 2009 var det ca 29 
klienter som bodde ved campingplassene, samt at det er 
nærmest umulig å få bosatt flyktninger.  Det brukes store 
personell ressurser med bakgrunn i boligproblematikken, og 
ser at det er behov for økt tilgang til utleieboliger.  

Økonomisk resultat – avviksforklaring
I år 2009 var det registrert 380 nye klienter med behov for 
sosialhjelp, mot tidligere år i underkant av 110 nye klienter pr 
år.  Den store økningen i antall nye klienter, har årsakssam-
menheng med ustabilt arbeidsmarked, økning i pris på 
boligmarkedet (både eie- og leiemarkedet), samt at tilgjenge-
ligheten til sosiale tjenester endret seg med at Alta kommune 
ble en del av NAV kontoret i februar 2009. Tallene for 2009 
er inkludert sosialhjelp til flyktninger, i motsetning til 2008.  

Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -294 123,91 -237 -237 -293
7 RefusjonerRefusjoner -7 134 101,18 -7 051 -2 756 -5 407
9 Finansinntekter -291 209,14 -139 0 -79
I Sum inntekter -7 718 103,92 -7 427 -2 993 -5 778
0 Lønn 15 606 100,75 15 489 6 754 6 804
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 087 101,50 2 056 1 930 2 001
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 051 158,37 2 558 683 2 883
4 OverføringerOverføringer 21 286 119,11 17 871 15 432 16 697
5 FinansutgifterFinansutgifter 141 0 0 0 420
U Sum utgifterSum utgifter 43 170 113,68 37 974 24 799 28 805
300 SosialavdelingSosialavdeling 35 452 116,06 30 547 21 806 23 027

Personellressurser 2009

Antall 3 kommune-ergoterapeter, 3 kommune-ergoterapeter, 
stillingshjemler 5 kommune-fysioterapeuter5 kommune-fysioterapeuter
13 1 turnuskandidat, vakant hele høsten 2009.

1 sekretær
1 syn/hørsel konsulent1 syn/hørsel konsulent
2 hjelpemiddelteknikere

Avtaler 13 stk. 12 fysioterapeuter med 100 %12 fysioterapeuter med 100 % kommunale driftsavtaler
  1 fysioterapeut med    50 %    1 fysioterapeut med    50 %    kommunal driftsavtale

2 fysioterapeuter med 25 %    kommunale  driftsavtaler
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mangler den formelle videreutdanningen, så dette er noe 
kommunen må bruke ressurser på for å få dekket.

Kreft er en sykdomsdiagnose som  dessverre stadig øker. 
Flere har behov for lymfødem behandling etter stråling og 
operasjoner. I dag er det bare en kommunefysioterapeut som 
jobber med lymfødem. Det er for sårbart, så vi planlegger å 
øke kompetansen innen dette feltet hos flere av fysioterapeu-
tene. En av de andre kommunefysioterapeutene gikk på et 
kortstids-lymfødem kurs i 2009, og kan derfor også behandle 
noen lymfødem pasienter.

Rehabilitering av pasienter på tidligere Helsesenterets Rehabilitering av pasienter på tidligere Helsesenterets 
sykehjem
Senhøsten 2009 ble det  øremerket 8 senger til korttidsop-
phold og rehabilitering på Helsesenterets sykehjem. Dette er 
et tilbud til  pasienter som har et rehabiliteringsbehov, men 
som pga hjelpebehov ikke kan være på Opptreningssenteret 
og heller ikke kan være på Sykestua i lengre tid. 

Eldre mennesker har et mer langvarig rehabiliteringsbehov 
enn yngre. Dette blir tatt hensyn til  i opptreningen på det 
som foreløpig går under navnet Korttidsavdelingen.
Her har vi pasienter med akutte skader som  for eksempel 
lårhalsbrudd, rygg brudd, skulder skader, trafikkskader osv. 
som har behov for et langvarig rehabiliteringstilbud før de 
kan reise hjem. Vi stiller med fysioterapi og ergoterapi i fel-
lesskap med det faste personalet. Vår avdeling merker at det 
er blitt et økt og endret behov for tjenester fra oss. Det bør 
økes stillingsressurser i denne forbindelse. Skal dette være et 
reelt rehabiliteringstilbud må det ha et volum tilsvarende 1/2 
fysioterapi stilling og 1/2 ergoterapistilling til dette arbeidet.

Utvidelse av driftsavtaler for private fysioterapeuter.
Det har vært avholdt 2 møter i 2009 ang. søknader fra 7 
fysioterapeuter om utvidelse og opprettelse av driftsavtaler. 
Dette vil komme som en sak i HUHS i løpet av  2010.
Disse 7 fysioterapeutene jobber i dag i vikariater og delte 
avtaler, men i fulle stillinger og yter slik tjenester til kommu-
nens befolkning uten at kommunen betaler fullt for det. Pga 
endringer i finansieringsordningen søker de nå om å få egne 
driftsavtaler.

føle seg ivaretatt og føle at de har fått det tilbudet de har 
behov for.

Rehabiliteringsavdelingen består av følgende enheter:
• Kommunal fysioterapitjeneste som har fysioterapi tilbud i 
lokalene på Helsesenteret og ved behov også i de kommu-
nale institusjonene. Individuell behandling og gruppetilbud. 
Avdelingen har 5 fysioterapeuter og 1 turnuskandidat.
• Kommunal ergoterapitjeneste som gir tilbud til hele Altas 
befolkning. Tilrettelegging av boliger, bevegelseshjelpemidler, 
ergonomiske tiltak. 
• Kommunal syn/hørsel tjeneste som hjelper med tekniske 
hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. 
• Hjelpemiddelteknikere som fordeler og monterer hjelpe-
midler til brukerne i Alta. De gjør også mindre tilretteleggin-
ger og utbedringer i hjemmet.
• Fysioterapitjeneste med kommunal driftsavtale som gir po-
liklinisk fysioterapibehandling til Altas befolkning. Det er 13 
driftsavtaler, som er fordelt på 12 hele avtaler, en 1/2 og 
2 x 1/4 hjemler. 

Utfordringer
2009 har vært et spennende år for avdelingen. De 2 hjelpe-
middelteknikerne som tidligere var tilknyttet Omsorgsavdelin-
gen, ble fra 1.1.2009 overført til Rehabiliteringsavdelingen. 
Begge teknikerne jobber nært med ergoterapeutene og  har 
nå kontor vegg i vegg med dem. Mottak av hjelpemidler har 
nå permanent blitt overført til Aksise.  Det er en ordning som 
fungerer meget bra, ikke minst takket være gode medar-
beidere på Aksise. Arbeidet med hjelpemidlene har vært 
både tidkrevende og ressurskrevende for kommune ergotera-
peutene og kontormedarbeideren. Nå er det faste møter med 
Aksise hver uke og ellers et nært samarbeide om utlevering 
av hjelpemidlene. Ved sykefravær blant teknikerne har Aksise 
bistått med hjelp. Dette betales time for time.

Samtidig ble det frigjort lokaler på helsesenteret, både lager-
lokaler og rom der det er god plass for både gruppetrening 
og utprøving av hjelpemidler. Et av rommene er blitt verksted 
for hjelpemiddelteknikerne. Dette rommet er tilrettelagt med 
hev og senkbar benk for å kunne mekke i god arbeidshøyde. 
Innkjøpt for IA-midler.

Utfordringene nå blir å utnytte de mulighetene vi får i bedre 
tid for ergoterapeutene til å jobbe med ergoterapifaglige op-
pgaver i stedet for å åpne og pakke kasser med hjelpemidler. 
Dette ser vi har gått bra. Når alle ergoterapeutene er tilstede, 
blir det mindre venting på ergoterapitjenester.

Kommunens satsningsområde er barn og unge. Noe som 
gjenspeiles på Rehabiliteringsavdelingen. To av fysiotera-
peutene har som sin hovedoppgave å arbeide med barn. De 
møter barna og jobber med dem både i barnehage, skole, 
basseng og på Rehabiliteringsavdelingen. Da en av barne-
fysioterapeutene ble pensjonist, ble hennes stilling lyst ut 
som barnefysioterapeut. Vi har ansatt en fysioterapeut som 
er svært motivert og interessert i å jobbe med barn. Hun 

Helse- og sosialsektoren



78

Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Revidere rehabiliteringsplanen i 2009. 

Øke gruppetilbudet for å effektivisere fysioterapitilbudet.

Barnefysioterapitilbudet  må ha mer plass. Barn og voksne 
samtidig i nåværende gymsal er vanskelig. Med nye lokaler 
kan barna  få et bedre tilbud. Flere barn kan få tilbud om 
fysioterapi.

Kompetanseoppbygging innad i avdelingen:  
Vedlikeholde og utbygge den kompetansen som finnes in-
nen barnefysioterapi, lymfødembehandling, slagbehandling, 
generell rehabilitering av eldre.

Overføre sekretærarbeidet for transport støtten til en annen 
avdeling.

Legge til rette arbeidet for Hjelpemiddelteknikerne slik at de 
får en god arbeidsdag.

Opptrening av pasienter med rehabiliteringsbehov.  Behov for 
døgntilbud.

Måloppnåelse i 2009

Utsatt til 2010
Vurderes sammen med en helhetlig plan for  hele Helse – og 
sosialsektoren.

Har i dag 2 bassenggrupper, 2 diagnose grupper, 1 trimgrup-
pe på Vertshuset.

Utvide bruken av Aktivitets rommet.
Har nå 4 mnd. kontrollene her.

En fysioterapeut har tatt et etterutdanningskurs i Lymføde-
behandling.
Ved ledighet ble det ansatt en fysioterapeut som bare jobber 
med barn

Er ennå ikke gjort. En av fysioterapeutene har fortsatt 
sekretæransvaret i dette utvalget.

Det er etablert eget kontor og verksted for hjelpemid-
delteknikerne.                                 
Endre arbeidstittel fra ”Vaktmester” til ”Hjelpemiddel-
tekniker”.
Vurdere mulighetene for å lease biler.

Startet opp med et samarbeide med det faste personalet på 
tidligere Helsesenterets sykehjem.

Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -28 74,92 -37 -37 -51
7 RefusjonerRefusjoner -1 180 101,45 -1 163 -1 071 -1 310
I Sum inntekter -1 208 100,63 -1 200 -1 108 -1 361
0 Lønn 5 315 99,17 5 359 4 143 4 411
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 448 101,35 442 705 259
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 965 104,26 3 803 3 303 3 514
4 OverføringerOverføringer 52 100,36 52 40 20
U Sum utgifterSum utgifter 9 780 101,28 9 656 8 191 8 204
300 374 Rehabilitering374 Rehabilitering 8 572 101,37 8 456 7 083 6 843

KOSTRA nøkkeltall

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.sn landet
Finnmark Kommunegr 12 uten Oslo

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 9,9 9,2 9,1 8,3
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. 
kommunehelsetjenesten
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. 
kommunehelsetjenestenkommunehelsetjenesten
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. 
kommunehelsetjenesten

Funksjon 241 9,6 7,8 7,6 7,1 

Helse- og sosialsektoren
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Registrerte tiltak fra hjelpemiddelteknikerne

1 hjelpemiddeltekniker
Har ikke registrerte oppdrag fra den Har ikke registrerte oppdrag fra den 
andre teknikeren av praktiske årsakerandre teknikeren av praktiske årsaker Individuelle oppdragIndividuelle oppdrag 1.484

Registrerte behandlinger fra de privatpraktiserende fysioterapeutene

Institutt Antall Herav pasienter Individuelle Antall 
pasienter pasienter fra andre behandlinger behandlinger

kommuner pr. pasient

Institutt for manuell terapiInstitutt for manuell terapi
4 driftsavtaler 2.575 336 22.208 8.6
Fysikalsk Terapi A/SFysikalsk Terapi A/S
6 driftsavtaler 869 62 15.829 18.2
Institutt for fysioterapi, ElvebakkenInstitutt for fysioterapi, Elvebakken
1  _ driftsavtale1  _ driftsavtale 634 7000 11.0
Institutt for psykomotorisk fysioterapiInstitutt for psykomotorisk fysioterapi
1 _ driftsavtale1 _ driftsavtale 123 11 2.145 17.4
13 driftsavtaler 4.201 409 47.182 11.2

Tilleggstabeller for 2009

Registrerte behandlinger fra kommune fysioterapeutene:

Avdeling Antall Individuelle Pasientrelaterte Antall behandl.
pasienter behandlinger aktiviteter pr. pasient

Rehabiliteringsavdelingen
5 fysioterapeuter5 fysioterapeuter
_ turnuskandidat 510 4.568 1.439 11.7
Kols gruppe, slaggruppe, Kols gruppe, slaggruppe, 
bassenggruppe, eldretrimbassenggruppe, eldretrim 132 Gr. Beh. 3.240 8 grupper8 grupper 24.5

Registrerte behandlinger fra kommune ergoterapeutene:

Ergoterapitiltak Pasienttilbud Antall pasienter

3 kommune ergoterapeuter 
redusert deler av året pga svangerskaps-redusert deler av året pga svangerskaps-
permisjon.permisjon. Individuelle  tiltak 450 (av disse var 100 barn)

Registrerte tiltak fra syn/hørselkontakten

1 syn/hørselkontakt1 syn/hørselkontakt Individuelle tiltak Syn:      219Syn:      219
Hørsel:  539

Helse- og sosialsektoren

Økonomisk resultat – avviksforklaring
Rehabiliteringsavdelingen fikk et merforbruk i forhold til 
budsjett på 116 000 kr.

Avviket skyldes i særlig grad følgende forhold:
0 Lønn: 2 nye stillinger overført fra Omsorgs-

avdelingen.
3 Varer/tjenester: Øking av driftstilskuddet til privat prakti-

serende fysioterapeuter.
• Institutt for manuell terapi har delt opp driftstilskuddene 
slik at de har hatt 4 ekstra fysioterapeuter som har jobbet 
der. Derfor så stort antall pasienter. 

• Fysikalsk terapi har mange kronikere og derfor blir det lengre 
behandlingsrekker.
• På Elvebakken fysioterapi er det oppgitt tall for 2 fysioterapeu-
ter. Mangler data fra den tredje.
• Psykomotorisk fysioterapi har 1 time behandling på alle 
pasientene. 
• 409 pasienter var hjemmehørende i andre kommuner. Pasien-
tene har krav på helsetjeneste i den kommunen de befinner seg, 
men dette er pga at Alta har spesialutdannede fysioterapeuter 
i manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi. Det har tidligere 
vist seg vanskelig å få refundert dette fra de aktuelle kommu-
nene, men kanskje man kunne prøve en gang til?
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resten jobber redusert, og mange i små helgestillinger på ca. 
20-30 %.  Dette gir store utfordringer mht. personalarbeid 20-30 %.  Dette gir store utfordringer mht. personalarbeid 
og arbeidsmiljø, likeså i forhold til kompetanseheving til 250 
ansatte(+/-), ikke minst på økonomisiden. 

Mangel på arbeidskraft
Rekruttering og det å beholde kvalifisert personell er en 
utfordring. Vi er flere som kjemper om arbeidskraften, og for 
Bistand er blant annet vernepleiere en knapp ressurs. Det er 
derfor positivt at det høsten 2007 ble startet desentralisert 
vernepleierutdanning i Alta, i regi av Høgskolen i Harstad, 
som vil være ferdig våren 2011. Ledere er også vanskelig å 
rekruttere.

Tjenestetilbudet 
Antall brukere som har behov for våre tjenester øker. Det 
betyr at behovet for å være i forkant med hensyn til framti-
dig organisering og dimensjonering av tjenesteproduksjonen 
aktualiseres, noe som i stor grad innebærer hvordan den 
framtidige boligstrukturen bør være.

I tillegg er behovet for plasser ved kommunens Dag- og ar-
beidssenter større enn tilbudet. Stagnasjon av dette tilbudet 
kan bety økte kostnader, fordi man da i større grad må gå inn 
med dyrere lovpålagte tjenester.

Økonomisk resultat 
Regnskapet viser tilnærmet budsjettbalanse for 2009.

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i avdelingens 
ansvarsområde er som følger: 
• Enhet for psykisk helse- og rusarbeid
• Botiltak med heldøgns pleie og omsorg 
• Andre boliger med varierende grad av tjenesteyting i til-
knytning
• Avlastningstiltak
• Miljøarbeidertjeneste 
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn
• Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg 
• Fritidstiltak  

Utfordringer 
Personalsituasjonen
Bistandsavdelingen har ca. 150 årsverk og mellom 250 og 
300 ansatte. Av disse jobber 59 i 100 % stilling. Det betyr at 

10.5 Bistandsavdelingen

Tjenester og oppgaver
Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker over 18 år Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker over 18 år 
med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, som har 
behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og 
veiledning i hverdagen. I tillegg yter avdelingen tjenester 
til mennesker med psykiske lidelser evt. kombinert med 
rusproblematikk. Tjenestene er hjemlet i ”Lov om sosiale tjen-
ester” og ”Lov om helsetjenester i kommunen”.

Helse- og sosialsektoren

10.5 Bistandsavdelingen
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Synliggjøre behovet for nye boliger.
Planlegging av nye boliger.  

Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygnings-
masse, noe som åpner for bedre organisering av tjenestene; 
bedre samordning og større fleksibilitet samt rasjonell ressurs-
bruk.

Utvide tilbudet ved voksenavlastningen for å gi pårørende 
mer avlastning ved behov.

Utrede behov og løsninger i forhold til framtidig dag/aktiv-
itets- og arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og andre 
aktuelle brukere. 

Fortsette arbeidet med å videreutvikle miljøarbeidertjenesten.

Innføre MinVakt turnus i tiltaksboligene

God service overfor de som søker tjenester, både hva gjelder 
saksbehandlingstid og riktig utmåling av omfanget av tjenes-
ten.

Heve nivået og utvikle innholdet i støttekontakttj./ innføre 
fridtid med bistand.

Klubben skal fortsette å være et populært treffsted for våre 
brukere

Forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte på et tidlig 
tidspunkt.

Rekruttere kvalifisert personell til de mange ulike oppgavene i 
avdelingen, spesielt vernepleiere.

Ang. IKT: Nett-tilgang til alle enhetene som ligger utenfor 
helsesenteret.

Måloppnåelse i 2009

Omfanget av behovet er i stor grad kjent gjennom kartleg-
ging, jmfr rullering av den boligsosiale handlingsplanen.

Det er også i løpet av 2009 oppnådd samordningsgevinster; 
tilkomne brukere uten økning av personalressurser. 

Vi har i 2009 økt tilbudet innenfor samme ressursramme.

Det er i huhs-vedtak  01/09 bedt om at helse og sosial i 
samarbeid med Aksis skal jobbe videre med planlegging av 
felles lokalisering av tilbud.  

Oppnådd mer fleksibel og tilpasset bruk, noe som gir økono-
misk gevinst. Ansatte har mer varierte arbeidsoppgaver og 
har fått større stillinger. Innført færre og større turnuser som 
innbefatter flere brukere, gir større sambruk og fleksibilitet.

Innført

Jobber kontinuerlig for å sikre gode rutiner.  Kvalitetssikrer 
ved å jobbe teambasert i forhold til faglig vurdering av tjenes-
tens innhold og omfang.

Det holdes årlige kurs for støttekontakter.
Fokus på at tilbudet skal ha et meningsfullt  innhold et-
ter brukerens interesser. Utdannet treningskontakter samt 
etablert tilbud om Fritid med bistand for enkelte brukere.
Klubben skal fortsette å være et populært treffsted for våre 
brukere.

Klubben har også i 2009 vært godt besøkt gjennom hele 
året. Ca. 30 brukere har vært innom hver gang, med følge vil 
det si ca. 50 personer. 

I forhold til å få ned sykefraværet, er måloppnåelsen et 
stykke unna, men det er økt fokus på forskjellige virkemidler 
og verktøy til bruk i arbeidet. Et kontinuerlig arbeid. 

Bidratt til å få startet opp desentralisert vernepleierutdanning 
i Alta høsten 2007 i regi av høgskolen i Harstad. Disse vil 
være ferdig utdannet våren 2011. Vært egen stipendordning 
for disse studentene.

Gjennomført

Helse- og sosialsektoren
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Økonomisk resultat

Konto Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -284 84,31 -337 -237 -351
7 RefusjonerRefusjoner -18 037 99,82 -18 070 -2 124 -17 699
I Sum inntekter -18 321 99,53 -18 407 -2 361 -18 050
0 Lønn 80 452 100,09 80 383 70 589 70 423
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 386 113,23 2 990 2 991 2 475
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 7 5,39 135 135 2
4 OverføringerOverføringer 412 94,77 435 395 171
5 FinansutgifterFinansutgifter 0 0 0 0 0
U Sum utgifterSum utgifter 84 257 100,37 83 943 74 110 73 072
300 Sum Bistandsavdeling 65 936 100,61 65 536 71 749 55 021

Helse- og sosialsektoren
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11. Kultur- og landbrukssektor

Tjenester og oppgaver i 
kultursektoren

• Legge til rette for at lag og foreninger kommer i 
kontakt med nye innflyttere i Alta
• Prioritere inntil 10 plasser ved Alta kulturskole til 
elever fra asyl- og innvandringsfamilier.
• Gjennomgang og prioritering av tilskudd til festivaler 
og større arrangement
• FYSAK – to nye topper i 2009
• Invitere lag og foreninger, musikkrådet og idretts-
rådet til møte høsten 2009

Bjørn Bang fikk utdelt Alta kommunes 
kulturpris for 2009.
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som definerer kommunens “Kjerneområde landbruk”. “Kjer-
neområde landbruk” vil bli innarbeidet i kartet i forbindelse 
med rullering av kommuneplanens arealdel.

Til tross for flere utfordringer har 2009 vært et jamt godt år 
for kultur- og landbrukssektoren. De bevilgede midler har 
vært brukt på en god måte og er kommet mange innbyggere 
i kommunen til gode, og særlig til lag og foreninger som 
driver med barn- og ungdomsarbeid. 

Økonomisk resultat – avviksforklaring
Sektoren har totalt kommet ut med et merforbruk på 0,154
 millioner. Tilskudd til trossamfunn har et merforbruk på 
64.000, og det skyldes pålagte utbetalinger til ulike trossam-
funn som har medlemmer bosatt i Alta kommune. Budsjet-
terte leieinntekter Lille Gymsal på 200.000 er ikke realisert i 

Utfordringer 
Kulturskolen har fått tildelt 400.000 ekstra i lønnsmidler for 
2010. De har periodevis hatt utfordringer å få tak i perso-
nell med nødvendig kompetanse, særlig innenfor musikk og 
dans. Videre er det også en utfordring til enhver tid og nå 
de mål og forventninger, – innenfor de ressurser som stilles 
til rådighet, med å gi alle et godt kulturtilbud og videreføre 
arbeidet med på å utvikle Alta til et godt sted å bo i. Det har 
vært viktig å ha særlig fokus på barn og unge og gi dem et 
godt tilbud i hele kommunen, samt å støtte opp om lag og 
foreninger i det arbeidet de gjør innen barneidrett og kultur-
aktiviteter. 

Kartarbeid og arealplaner har stått i fokus ved landbruksk-
ontoret. Arbeidet med å kvalitetssikre arealbrukskart for hver 
enkelt landbrukseiendom, såkalte gårdskart, er fullført, 
I tillegg har det vært arbeidet med et pilotprosjekt i fylket 

Personellressurser

Virksomhet Antall stillingshjemler Merknad

Totalt i kultursektoren 37 Dette utgjør til sammen 37 årsverk, fordelt på 44 personerDette utgjør til sammen 37 årsverk, fordelt på 44 personer
KulturadministrasjonenKulturadministrasjonen 5 3,25 stillinger i administrasjonen.  3,25 stillinger i administrasjonen.  

Talvik svømmebasseng 63 %.Talvik svømmebasseng 63 %.
Talvikingen ungdomsklubb 13 %  Talvikingen ungdomsklubb 13 %  

Alta bibliotek 7 6 100 % stillinger 2 50 % stillinger6 100 % stillinger 2 50 % stillinger
Alta kulturskole 12,5 10 100 % stillinger, alle de øvrige er fra 10 % til 60 % til 10 100 % stillinger, alle de øvrige er fra 10 % til 60 % til 

sammen 2,48 %
Alta kultursal 3 Det tas inn ekstra hjelp til alle store arrangementer iDet tas inn ekstra hjelp til alle store arrangementer i  

Kultursalen
JordbruksseksjonenJordbruksseksjonen 2 2 100 % stillingshjemler 2 100 % stillingshjemler 
SkogbruksseksjonenSkogbruksseksjonen 1
FiskeveterinærtjenestenFiskeveterinærtjenesten 2,5
Klinisk veterinærtjenesteKlinisk veterinærtjeneste 2 2 50 % stillinger2 50 % stillinger
AltaLabben 2

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

SalgsinntekterSalgsinntekter -6 958 101,46 -6 858 -5 598 -6 404
RefusjonerRefusjoner -4 565 108,45 -4 209 -2 521 -5 098
OverføringerOverføringer -5 239 100 -5 239 0 -9 553
Finansinntekter -336 167,95 -200 0 -158
Sum inntekter -17 098 103,59 -16 506 -8 119 -21 212
Lønn 17 562 99,12 17 717 16 620 17 032
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 6 772 116,78 5 799 4 491 6 703
Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 815 106,42 1 706 181 1 072
OverføringerOverføringer 10 190 96,66 10 542 3 771 13 423
FinansutgifterFinansutgifter 1 084 118,75 913 210 876
Sum utgifterSum utgifter 37 424 102,04 36 677 25 273 39 108
510 - KULTUR 20 326 100,77 20 171 17 154 17 895

Tall i 1000 krTall i 1000 kr

Kultur- og landbrukssektor
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Kostra sammenligninger
Sektorens nøkkeltall for netto driftsutgift i prosent av kom-
munens totale netto driftsutgift er på 3,8 % i 2009 og ligger 
under gjennomsnittet for andre kommuner i Finnmark. 
Gjennomsnittet for kommune- gruppe 12 er på 5,0 %. Alta 
kommune ligger midt på treet i flere kulturtilbud i forhold 
til eget budsjett. Når det gjelder barn- og unge, bibliotek og 
kulturskole kommer vi positivt ut, mens i de øvrige tilbudene 
ligger vi noe under. Den prosentvise andelen som går til barn- 
og unge var 18,5 %, til idrett og idrettsanlegg 25,3 % og til 
biblioteket 19,2 % i 2009.

år, da nødvendige investeringer ikke er ferdigstilt. Landbruk 
og skogbruk har til sammen et mindre forbruk på 90.000.
Fiskeveterinærtjenesten har hatt god inntjening i 2009 mens 
AltaLabben har et betydelig merforbruk. I tillegg til ekstra 
kostnader i forbindelse med flytting i nye lokaler, har det 
også vært utskifting av personell med ekstra lønn- og 
opplæringskostnader. Flyttekostnader for biblioteket, 
veterinærtjenesten og labben er belastet regnskapet med 
ca 500.000. Dette er dekket opp innenfor rammen pga redu-
serte leieutgifter biblioteket.

Kulturskolen har også et merforbruk i år, men pga innspar-
inger ved andre virksomheter og god inntjening på Kultur-
salen, vil merforbruket totalt for kultur- og landbrukssektoren 
bli kun på ca.154.000.

Ekstra satsing på tiltak i fokusområdet barn og unge har vært 
videreført i 2009. Midlene er brukt til ulike tiltak sammen 
med barn- og ungesektor og er kommet mange barn og 
unge i Alta til gode.

I løpet av 2009 er veterinærtjenesten og AltaLabben vel 
etablert i nye lokaler på Kronstad og er nå i full drift. Biblio-
teket har vært i midlertidige lokaler hele året, og har hatt 
utfordringer med å gi publikum et tilfredsstillende tilbud pga 
uegnede lokaler. De vil flytte inn i nye permanente lokaler i 
løpet av 1. kvartal 2010. 

Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Fysisk aktivitet i kommunen (FYSAK) 
Lavterskeltilbud

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Ansvarlig for Borealis Vinterfestival 2009

Delta aktivt i små og store arrangementer gjennom til-
rettelegging og bidrag

Evaluere og videreføre Åpen hall

Ungdommens kulturmønstring (UKM). Hvordan få fokus på 
flere kulturuttrykk.

Måloppnåelse i 2009

– 2300 personer deltok på Byløyperennet
– 16100  personer deltok på Toppturene
– 2 flere topper i 2009 enn i 2008. 

Det ble ansatt egen koordinator i 50 % stilling fra 1.7.2009 
Alle skolene/klassene var med på et eller flere tilbud. 

Kultursektoren var prosjektleder for Borealis 2009.  
Festivalen var vellykket og det var mange arrangementer.

Deltatt og tilrettelagt ved flere arrangementer

Åpen hall er videreført. Det er et populært tiltak med mellom 
50 og 70 brukere

Mønstringen avvikles over to dager på grunn av stor del-
takelse  

Alta Finnmark Kommunegr 12 Gj.sn landet

Barn og ungeBarn og unge 18,5 11,6 8,9 10,1
Bibliotek 19,2 19,3 17,3 15,8
Idrett og idrettsanleggIdrett og idrettsanlegg 25,3 27,8 32,8 28,1
Kulturskole 16,7 12,9 14,0 15,1

Kultur- og landbrukssektor
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I 2009 har vi forsøkt etter beste evne å bidra til at Alta skal se  
rent og ryddig ut hele året, og at alle tar ansvar i forhold til 
forurensing og rot i by og nærmiljø. Vi fikk en stor utfordring 
på dette området etter at vår ”miljødetektiv” sluttet i 2007, 
men i 2009 fikk vi hjemmel til å ansette en ny person i stil-
lingen, og ser frem til at dette arbeidet gjenopptas. Ettersom 
dette kom helt på slutten av året må vi avvente resultatene 
til neste årsmelding. Vi vil i tillegg benytte første halvdel av 
2010 til å utarbeide en egen hovedplan for offentlig uterom.

Vi er tilretteleggere for at skoler og barnehager har et godt 
inneklima, samt en trygg og sikker uteplass.  Og ikke minst 
legge til rette for miljøvennlig forbruk, produksjon, kilde-
sortering og arbeidsmiljø i kommunens organisasjon. Vi vil 

Tjenester og oppgaver
      
Sektoren er en viktig bidragsyter til samfunnsdelens hoved-
mål om miljø og bærekraftig utvikling. Sektoren arbeider for 
at veinettet sentralt og i distriktet holder en tilfredsstillende 
standard med de ressursene vi har fått tildelt, slik at det 
gir oss trygge ferdselsårer – spesielt mellom hjem, skole og 
fritidsaktiviteter.

Sektoren har de siste årene prioritert arbeidet med å til-
rettelegge infrastruktur til nye boligfelt, både kommunale og 
private. Dette var et prioritert område også i 2009. Sektoren 
er en viktig bidragsyter for at nye boligfelt i Alta kommune 
skal utvikles. 

12. Drift- og utbyggingssektoren
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Mål og måloppnåelse for 2009

Drift- og utbyggingssektoren har ikke mange tiltak i kommu-
neplanens handlingsdel 2007–10. Rådmannen har signalisert 
på hvilke områder sektoren skal prioritere. Disse fremføres 
som mål for sektoren i 2009.

fortsette å sikre kvalitet i drift- og vedlikeholdsoppgaver på 
en forsvarlig måte, og bistå virksomhetene i kommunen med 
den hjelpen som ønskes av oss.

Sektoren er opptatt av befolkningens trygghet, både i forhold 
til bil-, sjø- og brannulykker. Vi jobber mye med forebygging i 
forhold til brann og brannsikkerhet på alle bygg i kommunen.

Sektoren har i tillegg gode og lette tjenester til befolkningen 
på nett innenfor byggesak, kart og oppmåling. Dette er en 
tjeneste vi vil ha fokus på fremover og videreutvikle.

Mål for 2009

I løpet av 2009 skal Aronnes Industriområde være oppar-
beidet og klar for tildeling av tomter.

I 2010 foreligger rullert arealdel/byplan med boligområder 
som ivaretar samfunnsdelens mål og retningslinjer om miljø 
og bærekraftig utvikling, jmf ”Alta vil,” delmål 2.1-2.3.

I løpet av 2009 skal det være utarbeidet en egen plan som 
omhandler hvordan offentlig uterom i Alta kommune skal 
forvaltes.  Det skal spesielt vektlegges hvordan byen/sentrum-
sområdene skal ivaretas på best mulig måte både drifts- og 
vedlikeholdsmessig. 
I tillegg skal planen fungere som et styringsverktøy for opp-
arbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom, og 
redegjøre for de tilbud befolkningen kan forvente å få i natur 
og nærmiljø.

Styrke organisasjonen vedr. forvaltning av forurensings-
området/miljødetektiv i løpet av 1. halvår 2009

Redusere forurensingen fra kommunalt avløp i Altafjorden.

Det skal i løpet av januar 2009 være utarbeidet en egen 
prosjektbeskrivelse for kildesortering av avfall for kommunale 
bygg.

I løpet av juni 2009 skal det være utarbeidet en egen plan 
som omhandler kildesortering av avfall fra kommunale bygg. 
Det skal i tillegg i løpet av 2009/2010 være klargjort for 
kildesortering av avfall fra kommunale bygg. 

Måloppnåelse i 2009

Sektoren har gjennomført anbudsprosessen. Igangsetting 
av opparbeidelse pågår, mens ferdigstilling og utdeling av 
tomter, dette punktet i samarbeid med ASU, ikke kom i havn 
før utgangen av 2009. Punktet er derfor videreført til virk-
somhetsplanen for 2010.

Sektoren har i 2009 utredet/foreslått frikjøpsordning for 
etablering av nær- og grendelekeplasser – etter modell fra 
frikjøp for parkeringsplasser. 

Sektoren har utarbeidet prosjektbeskrivelse, samt at plan for 
offentlig uterom er delvis utarbeidet. Videre utarbeiding av 
plan for offentlig uterom er overført til virksomhetsplanen for 
2010. 

Stillingen som miljødetektiv ble lyst ut i slutten av 2009, noe 
forsinket i forhold til målet om å få dette ordnet i 1. halvår.

Oppstart/planlegging av avløps-/renseanlegg ble gjennomført 
i 2009. 
Utbygging av avløps-/renseanlegg i Alta Øst ble igangsatt i 
2009, mens ferdigstillelsen er videreført til virksomhetsplanen 
for 2010 men forventet sluttføring i første halvår.

Sektoren utarbeidet prosjektbeskrivelsen for kildesortering av 
avfall.

Utarbeidelse av plan for kildesortering av avfall fra kommu-
nale bygg ble ikke ferdig innen fristen, og pågår fortsatt ved 
utgangen av 2009. Tiltaket videreføres i virksomhetsplanen 
for 2010. Tilrettelegging for kildesortering av avfall på 
kommunale bygg videreføres også til virksomhetsplanen for 
2010. Måloppnåelse forventes i løpet av første halvår.
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Vi må i større grad ta i bruk hovedplanene for vei, vann og 
avløp slik at satsingsområdene blir kjent for befolkningen i 
Alta kommune. Vi må skape en sikkerhet rundt vannforsynin-
gen i hele kommunen og heve kvaliteten ytterligere på 
tjenesten.

Utfordringen for avdeling Miljø, park og idrett vil være å få 
på plass en driftsplan som inneholder både produksjon og 
økonomi.

For avdeling Bygg og eiendom er utfordringen  å rekrut-
tere personell til seksjon utbygging, starte arbeidet med en 
”hovedplan” for langtidsplanlegging, jobbe videre med syke-
fraværet, og utvide bruken av FDV programmet Facilit.

Brann og redning vil prøve å opparbeide seg en synlig profil 
på hjemmesida til kommunen, for å få et enda større fokus 
på forebyggende arbeid innenfor brann for befolkningen i 
kommunen.  

Sektoren har utfordringer innenfor byggesak med til tider store 
saksmengder. Vi må få brukerne i kommunen til å forstå at vi 
har et gitt regelverk og forholde oss til, og at det ikke er den 
enkelte saksbehandlers avgjørelse, om det skulle gå i disfavør 
til søker. Innenfor oppmåling har vi nye endringer som følge 
av ny lov og nye arbeidsmetoder. Innenfor GIS vil vi prøve å 
øke tilgjengelighet, nytteverdi og kvaliteten på Geodata og GIS 
(geografiske informasjonssystemer). Konkret vil det være å de-
finere kommunens GIS- og geodataoppgaver, plassere ansvar 
og samordne driftsoppgavene. I tillegg jobbe med integrasjon 
mellom GIS og andre fagsystemer (geointegrasjon) og videre-
utvikle dagens GIS-løsninger for eksterne og interne brukere.

Sektoren har som nevnt mange store utfordringer, men vi 
setter fokus på hele Altas befolkning. Områdene er som nevnt 
bl.a. HMS, trygg vei, god vannkvalitet, lekeplasser,  inneklima, 
brannsikkerhet og tilgjengelighet. Vi setter hvert år inn store 
økonomiske resurser på å rekke ut til befolkningen i kom-
munen, så vi håper en brukerundersøkelse i kommunen vil 
komme i løpet av 2010 slik at vi får målt tjenestene vi leverer. 

Utfordringer

Sektorens HMS vil fortsatt være i sterk fokus også i 2010. 
Drift- og Utbygging  var i 2008 pilotsektor for å innarbeide 
HMS planer i Alta kommune. I den sammenheng ble det 
utarbeidet en ny HMS plan som skal benyttes som ”mal” for 
de andre sektorene.

Målsetningen med nevnte plan var å bidra til å redusere 
sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser opp-
står, samt å være i stand til å håndtere og i størst mulig grad 
kunne redusere konsekvensene av slike hendelser om de 
allikevel skulle oppstå.allikevel skulle oppstå.

Utfordringen er å jobbe for fortsatt bedre HMS-rutiner på 
sektoren.

Sykefraværet har gjennom flere år ligget forholdsvis høyt 
innenfor drift- og utbyggingssektoren. I 2007 var fraværet 
13,84 %. I 2008 var fraværet på 11,78 %. 

I 2009 økte fraværet på sektoren til 14,88 %, sammenlignet 
med sykefraværet for hele kommunen som i 2009 var på 
11,42 %. 

Sektoren klarte altså ikke målsetningen i arbeidsgiverpolitik-
ken om et sykefravær på 7,6 % i løpet av 2009. 

 Fraværs % Nærværs %
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 14,88 85,12
610 - SELVKOST 14,60 85,40

14,74 85,26

En intern oversikt viser at 7 av 15 enheter innen sektoren hadde 
en nærværsprosent høyere enn målsetningen om et nærvær 
på 92,4 %, og at 2 enheter har en lavere nærværsprosent enn 
målet, men har likevel et nærvær på over 90 %. Vi kan derfor 
på dette grunnlaget jobbe med  de enhetene av sektoren der de 
største utfordringene vedrørende sykefraværet ligger.

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -21 635 95,80 -22 585 -22 222 -22 198
7 RefusjonerRefusjoner -45 774 100,96 -45 338 -19 072 -47 460
8 OverføringerOverføringer -30 0 0 0 -30
9 Finansinntekter -111 100,82 -110 0 -3 000
I Sum inntekter -67 551 99,29 -68 033 -41 294 -72 688
0 Lønn 76 490 98,73 77 475 68 936 69 709
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 57 870 97,75 59 202 43 248 42 807
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 500 202,78 2 219 2 154 3 115
4 OverføringerOverføringer 11 757 97,26 12 088 6 379 11 739
5 FinansutgifterFinansutgifter 39 405 98,93 39 831 29 791 31 230
U Sum utgifterSum utgifter 190 022 99,58 190 815 150 508 158 600
600 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 122 471 99,75 122 782 109 214 85 912
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89

fjord kommuner ikke har levert regnskapstall i tide, slik at det 
mangler i beregning av nøkkeltall til gj.snitt Finnmark. Det vil 
derfor være håpløst i år og sammenligne seg med resten av 
Finnmark. når 9 av 19 kommuner ikke er med, så kan gjen-
nomsnittet for Finnmark i de foreløpige tallene bli ganske feil. 
Vi har ikke grunnlag for å si om det er feil, eller hvor mye det 
er feil, men tallene blir usikre.

Når det gjelder kommunegruppe 12 som Alta er med i, så er 
det bare Hammerfest som ikke har levert regnskapstall.

12.1 Avdeling Kommunalteknikk

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Kommunalteknikk utfører i hovedsak følgende tjenester: 
• Administrerer kommunale VAR gebyrer.
• Kommunale veier og trafikksikkerhet.
• Vannforsyning og avløp.
• Renovasjon og slamtømming (utførelse av renovasjon skjer i 
regi av renovasjonsselskapet VEFAS IKS, mens slaminnsamlin-
gen er konkurranseutsatt).
• Planlegging og utbygging av kommunale boligfelt og 
industriområder
• Drift av kommunens parkeringsordning.

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Drift og utbygging har hatt store utfordringer innenfor drift, 
vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg. Bud-
sjettene har vært stramme over flere år og vi har fortsatt 
etterslep på dette området. Men i 2009 fikk sektoren 8,2 
mill i tiltakspakkepenger fra Kommunal og Regional depar-
tementet. Dette har hjulpet veldig mye på oppgradering og 
vedlikehold av vei og gatelys, miljø, park og idrettsformål, 
samt skole- og barnehagebygg.

Dette var penger som gjorde den ordinære vedlikeholdslisten 
vår betraktelig mindre.vår betraktelig mindre.

Vi har i regnskapet for 2009 kun et lite overskudd på kr 0,3 
mill. Noe besparelse på lønn, mens større forbruk på kjøp av 
tjenester pga vakanser. Vi har i det store fått oppgradert og 
gjort store vedlikeholdsarbeid på mange områder.

Bemanning

Totalt antall stillingshjemler for Drift- og utbygging i 2009 er 
186,5 fordelt på følgende måte: 

Stilling   Ant. hjemler

Administrasjon 3
Avdeling Kommunalteknikk 36
Avdeling Miljø, park og idrett 6
Avdeling Bygg og eiendom 104
Avdeling Brann 24
Avdeling Oppmåling og Byggesak 13,5

KOSTRA - Sammenligninger

Vi må være oppmerksomme på at Hammerfest, Loppa, Kval-
sund, Nordkapp, Lebesby, Berlevåg, Tana, Nesseby, og Båts-

Rafsbotn 
vannverk

Drift- og utbyggingssektoren
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Utbygging, drift og vedlikehold gjennom overordna strategier 
og planverk for hvert tjenesteområde innen vei, vann og 
avløp

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø

Gjennomføring av en rekke tiltak og prosjekter i avdelingens 
arbeidsplan for 2009

Ivareta parkeringsforholdene på Alta Sentrum pga. stor an-
leggsaktivitet samt oppstart som driftsoperatør for p-huset.

Ferdig prosjektering og utbygging av renseanlegg for Alta 
Øst, samt planlegging av renseanlegg i Alta Vest.

Våre veger skal være trygge og lett og attraktivt å ferdes på. 
Trafikksikkerhetsarbeid skal gis prioritet.

Gjennom det nye driftsovervåkingsanlegget skal vi jobbe med 
driftsoptimalisering av våre VA anlegg

Anleggsarbeidene for Alta Øst er i god rute. Forprosjekt for 
Alta Vest foreligger.

Vi fikk gjort mye innen vegvedlikeholdet som følge av tiltaks-
pakken. TS tiltak er gjennomført. Men mye er ennå ugjort.

Måloppnåelse i 2009

Vi arbeider godt i samsvar med hovedplan for vann og avløp.

Personalmøter gjennomføres ukentlig. Det har ikke vært 
gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 i påvente av 
”bedrekommune.no”. Medarbeidersamtaler er gjennomført.
Avdelingssamling over to dager har vært gjennomført hvor 
service og brukerfokus var tema. Lederopplæring har fortsatt 
pågått gjennom ulike kurs.

Er i veldig stor grad gjennomført 

Parkeringssituasjonen har vært tilfredsstillende for hele 2009. 
Drifta av P- huset er godt i gang.

Anleggsarbeidene for Alta Øst er i god rute. Forprosjekt for 
Alta Vest foreligger.

Vi fikk gjort mye innen vegvedlikeholdet som følge av tiltaks-
pakken. TS tiltak er gjennomført. Men mye er ennå ugjort.

Drifta av våre avløpspumpestasjoner har fått et løft som følge 
av systemet.

Utfordringer 

Omdømmebygging, service og kvalitet i våre tjenester er 
viktige satsingsområder for kommunalteknikk. Utbygging av 
avløpsrenseanlegg vil ha fokus i de nærmeste årene. Avløps-

vannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår 
miljøskade og sjenerende forhold i resipienter. 

Våre abonnenter skal få nok og godt vann med en sikker og 
effektiv vannforsyning.  

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -59 400 100,31100,31 -59 218 -60 718 -56 007
7 RefusjonerRefusjoner -9 312 100,59100,59 -9 257 -4 081 -7 071
9 Finansinntekter -1 848 339,08339,08 -545 -3 152 -6 483
I Sum inntekter -70 560 102,23102,23 -69 020 -67 951 -69 561
0 Lønn 16 910 103,09103,09 16 403 15 365 15 057
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 27 080 97,4297,42 27 797 24 466 24 156
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 21 404 110,18110,18 19 426 19 176 19 483
4 OverføringerOverføringer 1 885 104,42104,42 1 805 570 4 329
5 FinansutgifterFinansutgifter 14 745 99,4999,49 14 820 15 241 14 066
U Sum utgifterSum utgifter 82 023 102,21102,21 80 251 74 818 77 091

63 Kommunalteknikk 11 463 102,07102,07 11 231 6 867 7 530

Drift- og utbyggingssektoren
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• Ferdigstilling av nytt vannverk i Maribukt og trykk-
økningsstasjon på Holmen.
• Rehabilitering/utvidelse av vannverket på Stokkstad
• Driftsovervåkingsanlegget

12.2 Avdeling Bygg og eiendom

Bemanning

Stilling Ant. pers. Ant. hjemler
Administrasjon 8 8,4
Personell drift/vedlikehold 29 25,67
Renhold/teamledere 70

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde 
og utvikle kommunens bygningsmasse. Avdelingen har også 
ansvaret for Alta kommunes interesser og funksjoner som 
byggherre i kommunale byggeprosjekter. 

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen har totalt sett et mindre overforbruk. Dette 
skyldes i all hovedsak at det har vært nødvendig å gjennom-
føre noen større utbedringsarbeider og tiltak innen selvkost-
området vann og avløp. Vi har også hatt store utfordringer 
på vedlikehold av veier og gatelys, og det kom derfor ekstra 
godt med å få 2,5 mill i tiltakspakkepenger fra Kommunal og 
Regionaldep.

Investeringstiltak

Vei og trafikksikkerhet
• Omlegging av Løkkeveien
• Asfaltering av 2000.m kommunale veier
• Oppfylling/bygging av Kobbenes vei i Kviby
• Opprusting av vei i Mathisdalen og Rivarbukt (Tiltakspak-
ken)
• G/S veg Tverrelvdalen del 1 og del 2 fullført

Boligfelt og industriområde
• Monsbakken boligfelt 
• Aronnes Industriområde

Vannforsyning og avløp
• Overvannstiltak, Skoleveien og nedstrøms Holtenjordet
• Utbygging av Alta Øst Renseanlegg kom godt i gang
• Utskifting av kummer på Elvebakken, Bossekop og Amt-
mannsnes.
• Inntrekk spillvannsledninger på Elvebakken ble sluttført.
• Utskifting av kummer i Talvik og Kronstad.
• Utskifting av vannledninger på Holmen.
• Ny vannledning i Rafsbotn til Svane og Biedilæ

KOSTRA sammenligninger

årsgebyrer Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
gruppe Finnmark landet

12 ekskl. Oslo

Vann       1967       2316         2730       2623
AvløpAvløp       2491       2476         2400       3043
Avfall og renovasjonAvfall og renovasjon       2654       2371         2879       2296
Tallene er basert på kostratall 2009

Vei Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
gruppe Finnmark landet

12 ekskl. Oslo

Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbyggerLengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 12,4 15,8 19,6 8,8
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 39 45 73 37
Brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i altBrutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 98 866 80 015 62 280 106 424
Tallene er basert på kostratall 2009

Drift- og utbyggingssektoren
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virkning som først antatt. Antallet av prosjekter er stort sett 
er det samme, dog med mindre kostnader, og prosjekt-/byg-
gelederne i Utbyggingsseksjonen er under sterkt arbeidspress. 
Badeland hvor kommunen har eierinteresser er et meget 
krevende prosjekt og Nordlyskatedralen krever fortsatt strek 
innsats. Arbeidsmarkedet for prosjekt-/byggeledere er meget 
stramt og en har her store utfordringer i rekrutteringsarbeidet.

Innenfor det administrative har en fortsatt utfordringer med 
å utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner. Videre vil en også 
ha fokus på utarbeiding av retningslinjer for standarder og 
materialvalg på nybygg.

Mål og måloppnåelse for 2009

Mål for 2009

• Utarbeide prosjektbeskrivelse og plan for kildesortering av 
avfall fra kommunale bygg.

• Tiltakspakken – Utnytte midlene i tiltakspakken for å ta inn 
noe etterslep på vedlikeholdet

• Anskaffe og implementere nytt web-basert  FDV-system

• Prioritere å lukke avvik framkommet i offentlige tilsynsrap-
porter på kommunale bygg. 

• Fortsette arbeidet med å installere SD-anlegg for overvåk-
ing av de tekniske anlegg på byggene

• Videreutvikle systemet for HMS internt i avdelinga

• Gjennomføre planlagte investeringsprosjekter

Måloppnåelse 2009

• Prosjektbeskrivelsen og anbudsdokumentene for kilde-
sortering av avfall fra kommunale er utarbeid og konkurranse 
vil bli utlyst i 2010.

• Pilotprosjektet Rådhuset innenfor avfall ikke gjennomført. 
Er tatt inn i hovedprosjektet for 2010.

• Alle planlagte prosjekt innenfor tiltakspakken er gjennom-
ført iht. de planlagte budsjetter. 

• Nytt web-basert FDV-system anskaffet og tatt i bruk. 
Videreutvikles med nye applikasjoner.

• Det har vært stort fokus på bygningsmessige avvik og langt 
de fleste avvik er lukket.

• De store byggeprosjektene har i store trekk gått som plan-
lagt og iht. vedtatte framdriftsplaner.

Avdelinga er kommunens fagavdeling innen forvaltning, drift, 
vedlikehold og utbygging og skal ivareta kommunens in-
teresser i forhold til lover, forskrifter, økonomi og HMS. 
Avdelinga har derav ansvar for den daglige drifta av byggene 
samt sørge for at de tekniske installasjonene fungerer som 
planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. 

Utfordringer i enheten

Økonomi innenfor drifta er fortsatt stram og en har store ut-
fordringer med å opprettholde god standard på vedlikeholdet 
på bygningsmassen. Selv om Tiltakspakken ga oss et lite 
”pusterom” og vi fikk gjort en del oppgaver som var meget til-
trengt, er det fortsatt viktig å holde sterkt fokus på økonomien 
i vedlikeholdet, for å unngå at bygningsmassen forfaller og på 
sikt går over til å bli kostnadskrevende renoveringsprosjekter.

Renholdsseksjonen sliter fortsatt med høyt sykefravær. 
Etter å ha blitt med i Kvalitetskommuneprosjektet har sek-
sjonsleder fått god assistanse med oppfølging av sykemeldte 
medarbeidere. Status i dag er at en tredjedel av de som var 
langtidssykemeldt i 2009 er avklart - de kan ikke jobbe med 
renhold lenger. Disse er videreformidlet til NAV via P-team. 
Oppfølgings og analysearbeidet videreføres og en ser nå noe 
lysere på situasjonen.

Tidligere politiske signaler om at investeringer i utbyggings-
prosjekter ville få en drastisk nedgang synes ikke å få den 
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Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjett kr. Forbruk 2009 Ferdigstilles(t)

221 Alta Museum - Båtnaust 2.5 mill 0.119 mill (*1)
257 Bosekophallen - Nytt dekkeBosekophallen - Nytt dekke 14.1 mill 2.703 mill sep.09sep.09
289 Rådhuset - Renovering og oppgraderingRådhuset - Renovering og oppgradering 7.0 mill 1.448 mill apr.10apr.10
310 Ettervernboliger SandfallveienEttervernboliger Sandfallveien 13.6 mill 2.682 mill mai.09
311 Vertshuset OmsorgsboligerVertshuset Omsorgsboliger 34.0 mill 12.561 mill jun.09jun.09
312 Markveien - Kjøp og restaureringMarkveien - Kjøp og restaurering 32.5 mill 1.550 mill
317 Oterfaret Barnehage - NybyggOterfaret Barnehage - Nybygg 22.2 mill 11.441 mill mai.09
358 Øvre Alta skole - RenoveringØvre Alta skole - Renovering 22.0 mill 3.202 mill okt.10
371 Alta U-skole - Dansesal 2.0 mill 0.301 mill feb.10
387 Rådhuset - Heis 1.9 mill 0.262 mill apr.10apr.10

NordlyskatedralenNordlyskatedralen 120.0 mill 1.109 mill (*2)
NordlysbadetNordlysbadet 225.0 mill 99.575 mill jun.10jun.10
Sum 496.8 mill 136.953 mill

  
(*1) Trinnvis utbygging, trinn 1 og 2 høsten 2010
(*2) Oppstartstidspunkt ikke bestemt, byggetid ca 2 år  

Investeringsprosjekter

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -9 284 99,3399,33 -9 347 -7 919 -8 168
7 RefusjonerRefusjoner -27 898 101,19101,19 -27 570 -11 196 -37 390
9 Finansinntekter 0 0 0 0 0
I Sum inntekter -37 183 100,72100,72 -36 917 -19 115 -45 558
0 Lønn 40 828 98,5798,57 41 419 35 769 36 316
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 36 689 99,2599,25 36 966 26 632 26 425
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 406 123,44123,44 1 139 1 139 1 328
4 OverføringerOverføringer 7 994 100,40100,40 7 962 4 090 5 827
5 FinansutgifterFinansutgifter 30 148 100,03100,03 30 138 21 079 23 449
U Sum utgifterSum utgifter 117 066 99,5399,53 117 624 88 709 93 346

Bygg og eiendomBygg og eiendom 79 883 98,9898,98 80 707 69 594 47 787

KOSTRA tallene

2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
Alta gr 12 Finnmark landet

   u/Oslo

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbyggerNetto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 4887 4609 5236 3565
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter.Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. 827 724 714 796
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeterUtgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter 808 724 706 773
Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeterUtgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter 1873 578 1366 889
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmetEnergikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 102 109 122 112
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbyggerNetto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 266 306 419 280
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbyggerNetto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger 258 493 424 349
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 årSamlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år 4,7 8 7,4 4,8
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbyggerNetto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 3261 2264 2837 1770
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 årSamlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år 21,4 22,5 27,8 17
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbyggerNetto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 942 958 1048 684
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbyggerNetto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 90 293 257 234
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbyggerBrutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 5 77 43 315
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Tjenester og oppgaver

Miljø, park og idrettsavdelingen har en viktig oppgave i å 
profilere miljøspørsmål både i den kommunale forvaltning og 
i Altasamfunnet for øvrig. Avdelingen har en rekke forvalt-
ningsoppgaver innenfor motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, 
lakse- og innlandsfiske og forurensing. Avdelingen utfører 
planlegging, utbygging og drift av kommunens friluftsom-
råder, lekeplasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg.

Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting tilførte avdelin-
gen betydelige ressurser med mål om å bidra til økt bolyst. 
Avdelingen har derfor fått gjennomført betydelig standard-Avdelingen har derfor fått gjennomført betydelig standard-
heving i eksisterende anlegg parallelt med etablering av 
enkelte nyanlegg:

• Kaiskuru skianlegg. Forbedret bredde og underlag på 5-
kilometeren for å oppnå høyere kvalitet og tidlig preparering 
av skiløypa. Løypa fungerer nå også som turvei om sommeren.
• Bul-løypa ble overtatt fra Bul og Frea og kalt Skodde-
varreløypa. Denne ble opparbeidet som tursti, og gitt et 
forbedret underlag for høyere kvalitet og tidlig preparering av 
skiløypa. 
• Oppgradert elektrisk anlegg i Skoddevarreløypa.
• Etablert ny ballbinge i Talvik.
• Ny skatepark ved Ungdommens hus er opparbeidet.
• Utområdet ved Alta ungdomsskole er renovert.
• Skogen i uteområdet ved Vertshuset Eldresenter er stelt.
• Renovert lekeapparater og anlegg på Lathari.
• Nytt gartneri ble ferdigstilt med tilhørende arbeidsom og 
gode ergonomiske arbeidsforhold. Sommerens blomster ble 
produsert i det nye gartneriet.

Avdelinga har vært representert i flere temagrupper i tilknyt-
ning til rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til 
elvekorridor som hensynssone langs Altaelva er utarbeidet, 
og representerer en ny forvaltning av vassdragsnære arealer. 

Avdelinga har gjennomført en omfattende kartlegging av 
biologisk mangfold i kommunen.

Miljøuka er gjennomført på tradisjonelt vis i nært samarbeid 
med oppvekst-, helse- og kultursektoren.

Utfordringer
Gjennom etablering av flere nyanlegg, større behov for 
vedlikehold og økt krav til standard på anlegg og virksomhet 
oppleves det et misforhold mellom ressurser og oppgaver.

Innarbeiding av miljøfyrtårn som styrings- og sertifiserings-
system på miljøområdet i kommunens virksomheter er 
utfordrende for avdelingen. Resertifisering må i større grad 
prioriteres av virksomhetene. 

Utarbeidet plan for flom og erosjonssikring langs Altaelva 
avdekket et stort behov for vedlikehold og oppgradering av 

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Vi fikk et mindre forbruk på kr 884 tusen i 2009. Dette skyl-
des at vi i sykemeldingsperioder har holdt stillinger vakante, 
samt at det også er kommet inn merinntekter ved slutten 
av året som det ikke var budsjettert med. Som det framgår 
av tallene har aktiviteten vært betydelig større i 2009 p.g.a. 
tiltakspakken fra Kommunal og Regionaldepartementet på 
4,2 mill, og overførte vedlikeholdsmidler.

Det vil være vanskelig å sammenligne året 2009 med andre 
kommuner. Selv om vi tar i betraktning at mange kommuner 
i Finnmark ikke er med i beregningen, så har vi også fått i Finnmark ikke er med i beregningen, så har vi også fått 
tilført midler fra Kommunal- og regionaldepartementet som 
gjør at nettoen går opp. Men hvis vi sammenligner oss med 
Gjennomsnittet landet u/Oslo bruker vi mye penger på opp-
gradering av kommunale bygg, spesielt skolelokaler, mens vi 
ikke bruker like mye på førskolelokaler.

Men som sagt blir det vanskelig og sammenligne fjoråret 
mht tiltakspakkepengene vi fikk fra Kommunal og regional 
departementet.

12.3 Avdeling Miljø, Park og Idrett
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

Gjennom etablering av flere nyanlegg de siste årene og 
dermed større behov for vedlikehold viser det økonomiske 
resultat at avdelingen sliter med sammenhengen mellom 
ressurser og oppgaver. Dette gir seg utslag i stort behov for 
engasjement av ekstrahjelp i perioder av året. Gjennomføring 
av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting har også 
bidratt til økte lønnskostnader i 2009. 

vassdragstiltak. Kommunens andel av kostnad for gjennom-
føringa av planen er innarbeidet i investeringsbudsjettet og 
krever betydelig oppfølging av enkeltrosjekter. Gjennom in-
formasjon og påvirkning av OED og NVE har avdelingen fått 
fritatt Alta kommune for kostnader og ansvar for vedlikehold 
av forbygningene som ble etablert etter Altautbyggingen.

Mål og måloppnåelse for 2009

Mål for 2009

Miljøfyrtårn: Ta i bruk miljøfyrtårn

  
Gjennomføre Miljøuka 

Utarbeide ”plan for offentlige uterom”  
Motorferdsel. Skilting og merking   
Avfallsortering i kommunale bygg
Tilsette miljødetektiv

Måloppnåelse i 2009

2 resertifisert 
Igangsatt sertifisering av 2 barnehager

Variert program med mange arrangementer og god 
deltakelse

Tilnærmet fullført. 
Noe er gjennomført
Deltatt i gruppe for anbudsforespørsel
Utført, tiltreder 28. april

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -77 104,26104,26 -74 -74 -72
7 RefusjonerRefusjoner -4 527 103,70103,70 -4 365 -1 176 -1 821
8 OverføringerOverføringer -30 0 0 0 -30
I Sum inntekter -4 634 104,39104,39 -4 439 -1 250 -1 923
0 Lønn 4 008 108,43108,43 3 696 3 136 3 160
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 676 118,35118,35 3 106 1 449 1 938
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 191 318,65318,65 60 0 94
4 OverføringerOverføringer 1 021 75,6775,67 1 349 804 565
5 FinansutgifterFinansutgifter 1 137 102,79102,79 1 106 262 304
U Sum utgifterSum utgifter 10 032 107,68107,68 9 317 5 651 6 061

Miljø, Park, IdrettMiljø, Park, Idrett 5 399 110,67110,67 4 878 4 401 4 138

2005 2006 2007 2008 2009

Motorferdsel i utmark, ant.disp.søknaderMotorferdsel i utmark, ant.disp.søknader 221 242 277 159 229
Miljøfyrtårn 4 4 5 0 0
Nærmiljøtilskudd 9 9 12 5 8
Fallvilt 4 10 11 4 3

Konkrete fakta:
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Fra mars 2009 ble data fra GAB og eiendomskart (DEK) kon-
vertert til Matrikkelregistret. 

Fra 1.1.2010 er Delingsloven erstattet av Matrikkelloven. 
105 saker rekvirert etter Delingsloven må avsluttes innen 
2012. Det er tidsfrister for saksbehandling etter Matrikkel-
loven. Det tas gebyr for arbeid etter Delingsloven og 
Matrikkelloven.

Formidling av eiendomsinformasjon til eiendomsmeglere, 
eiendomstaksering, bank/forsikring. Oppgaven utføres 
elektronisk etter avtale med Norsk eiendomsinformasjon via 
INFOLAND. 

Det tas gebyr for formidling av kart og eiendomsinformasjon.

Avdelingen har hatt prosjekt med levering av bygningsdata 
for nytaksering av eiendommer.

Fagenheten Geodata står for drift, forvaltning og bruker-
opplæring av kommunens system for geografisk informas-
jon (GIS), for matrikkelen og kommunens karttjenester på 
Internett.

Fagenheten forvalter kommunens kart og geodatabaser og 
har ansvaret for nykartlegging, ajourhold og formidling av 
kart, og ivaretar kommunens interesser i Norge Digitalt og 
kartsamarbeidet med Vegdirektoratet, EL-verkene, Kommu-
ner, Staten, Televerket – (GEO VEKST)

fagenhet byggesak har ansvar for behandling av søknad 
og melding om byggetiltak etter plan og bygningsloven og 
seksjoneringsloven.

Fagenheten ivaretar kommunens ansvar som bygningsmyn-
dighet og skal sørge for at utbygginger skjer i samsvar med 
lov /forskrift og godkjente planer. Det medfører omfattende 
korrespondanse med byens konsulentselskaper og innbyg-
gere. Saksbehandlingen har lovpålagte frister. Det tas gebyr 
for saksbehandlingen.

12.4 Avdeling Oppmåling og byggesak

Merknad

Britt Andersen tilhører sektorstab men har i 2009 arbeidet 
full tid for avdelingen.

Organisasjonen ble endret i oktober 2009. Avd. Plan og 
bygg og avd. Oppmåling ble slått sammen til en avdeling – 
Oppmåling og byggesak. Samtidig ble 5 stillingshjemler for 
arealplanleggere flyttet ut av avdelingen over til avd. Sam-
funnsutvikling (ASU). 

Avdelingsleder oppmåling gikk inn som avdelingsleder for 
den nye avdelingen og stillingshjemmel for avd. leder plan og 
bygg ble omgjort til byggesaksbehandler. 

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Fagenheten oppmåling utfører lovpålagte kommunale 
tjenester etter Delingsloven og Matrikkelloven og formidling 
av eiendomsinformasjon. 

Oppgavene etter Delingsloven er deling av eiendom med 
kartforretning over eiendom og grenser, grensejustering, til-
deling av adresser, samt føring av eiendomskartet og register 
for Grunneiendom Adresser Bygg (GAB).
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Mål og måloppnåelse

Mål 2009      

Rutinebeskrivelser matrikkelsaker. 

Delingslovssaker - tilfredsstillende forvaltning

Nytt gebyrregulativ etter matrikkelloven.

Overgang til Matrikkel – nytt eiendomsregister

Adresser i hele kommunen

Kartlegging GEOVEKST - Følge opp kartprosjekt i hht avtaler 

Fagsystemer og geodata baser – oppgradering 

Oppdatering av bygningsdata etter eiendomstaksering

Nytt referansesystem for kartdata 

Oppgradering av lagrings- og utveklingsformat for kartdata 
(SOSI)

Gårdskart markslag (DMK) - oppdatering

Integrasjon av KOMTEK/ Matrikkel 

Byggesaker - forbedring / effektivisering

Joatka som utfartsområde

Skifer som taktekke i Alta

Tilsyn på byggeplass

Seksjoneringssaker

 Opplæring / kompetanseheving

MåLOPPNåELSE 2009

Påbegynt.

Utført tilfredsstillende. Redusert saksrestanser. Kjøpt noen 
oppmålingstjenester. Ingen klager. 

Utført. Vedtatt januar 2010.

Utført. Utfordrende og tidkrevende opplæring. 

Utført. Noen store hyttefelt gjenstår.

Utført. Fulgt opp tidligere igangsatte prosjekter i hht avtaler. 
Ny kartlegging iverksatt iht. plan.

Utført. Drift, formidling, opplæring og rutinebeskrivelser. 
Oppgradert til SOSI 4.0

Utført.  Oppdatert ca 2000 tilbakemeldinger med endringer i 
bygningsdata. Avsluttest april.

Utført. Alle kartdata er transformert fra norsk (NGO) til 
europisk (EUREF) referansesystem.

Utført. Alle kart og matrikkeldata oppgradert til SOSI 4.0. 

Utført. Prosjekt for landbrukskontoret.

Utført. Kommunale avgifter – visning på kart

Påbegynt. Forbedre rutiner, rutinebeskrivelser. Evaluering av 
mottakskontrollen påbegynt.

Utført. Vedtekter for ”camping” i Joatka vedtatt

Påbegynt. Arbeidet pågår. Hjemles i byplan høsten 2010

Påbegynt. Noen utført. Prioriteres i 2010 da kommunen nå er 
pålagt å dokumentere tilsynet 

Utført tilfredsstillende. Ingen restanser/klager.

Påbegynt. Ny bygningslov blir innført 1. juli 2010. Kursing i 
loven har vært prioritert i 2009.

Utfordringer i enheten 2010

• Kompetanseoppbygging og arbeidsrutiner i hht til krav i ny 
lov – Matrikkelloven som ble gjort gjeldene fra 1.1.2010, og 
ny Bygningslov som iverksettes 01.07.  
• Rekruttere og beholde kompetent personell.
• Rydde i saksrestanser på byggesak og ulovlige byggetiltak.

• Omdømmebygging og informasjon om saksbehandling
• Bedre elektroniske tjenester rettet mot BA næringen og 
innbyggerne. 
• Overholde tidsfrister for behandling av bygge- og matrik-
kelsaker. 
• Tildele offisiell adresse med områdenavn og nummer i hyt-
tefeltene.
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Saksoversikter - tabeller 2009

Sakstype / status  Sakstype / status  2008 2009
Nye Delingssaker Nye Delingssaker 169 154
Ikke avsluttet pr. 31.12 (status B) DelingssakerIkke avsluttet pr. 31.12 (status B) Delingssaker 152 105
Nye byggesakerNye byggesaker 429 430
Byggesaker – inngående dokumenterByggesaker – inngående dokumenter 1864 1466
                    - utgående dokumenter                      - utgående dokumenter  1621 1371
Nye seksjoneringssaker  Nye seksjoneringssaker  7 5
Nye eiendommer Nye eiendommer 269 114
Nye adresserNye adresser 450 344
Nye byggNye bygg 198
Antall eiendommer *12.861 12.032
Antall byggAntall bygg 14.963
Antall adresser – veinavn/husnummer 7.652 8.107
  
*Overgang fra GAB til Matrikkel har endret spesifikasjon for eiendom og redusert antallet.

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -1 537 89,2489,24 -1 722 -1 722 -2 034
7 RefusjonerRefusjoner -372 130,50130,50 -285 -313 -379
I Sum inntekter -1 909 95,1095,10 -2 007 -2 035 -2 414
0 Lønn 3 825 100 3 825 3 797 3 736
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 630 138,82138,82 1 174 958 1 799
4 OverføringerOverføringer 180 100,25100,25 180 208 312
5 FinansutgifterFinansutgifter 0 0 0 0 0
U Sum utgifterSum utgifter 5 636 108,82108,82 5 179 4 963 5 848

68 Oppmåling68 Oppmåling 3 727 117,49117,49 3 172 2 928 3 434

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -2 805 89,32 -3 140 -2 939 -3 261
7 RefusjonerRefusjoner -984 107,27 -917 -472 -452
I Sum inntekter -3 788 93,38 -4 057 -3 411 -3 713
0 Lønn 5 577 96,04 5 807 5 343 5 070
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 854 104,26 819 604 478
4 OverføringerOverføringer 148 99,77 148 83 219
5 FinansutgifterFinansutgifter 0 0 0 0 0
U Sum utgifterSum utgifter 6 579 97,12 6 774 6 030 5 767

67 Byggesak67 Byggesak 2 791 102,71 2 717 2 619 2 054

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sammenslåing av avdelingene gjør at resultat med tidligere år 
ikke er sammenlignbart. Avdelingens resultat etter ny organi-
sering er nært opp til justert budsjettet for 2009.

Funksjon 303 – oppmåling har overforbruk på kjøp av kon-
sulenttjenester som skyldes i forsinket krav/oppgjør fra Stat-
ens kartverk som følge av forsinket ferdigstilling/sluttoppgjør 

for kart. Sykdom/vakanser har i tillegg gjort det nødvendig 
å kjøpe tjenester til lovpålagt eiendomsoppmåling. Av 
samme årsak er det noe redusert gebyrinntekt. Kurs/reiser 
har overforbruk fordi 3 nyansatte har tatt videreutdanning.

Funksjon 302 – byggesak har noe underforbruk på 
lønn som følge av vakanser.  Gebyrinntektene er likevel 
tilnærmet som budsjettert. Noe overforbruk på kurs/reiser 
som følge av opplæring i ny Plan og bygningslov.
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Forebyggende seksjon
Forebyggende avdeling har vært bemannet med 0,9 årsverk 
til ledelse (i henhold til dimensjoneringsforskriften).

Øvrig bemanning:
1 branningeniør. 
1 feiermester
2 feiere.
1 feierlærling.

Tilsyn
Forebyggende seksjon var i perioden oktober 2008 – mai 
2009 bare besatt av leder forebyggende. Brannsjefen sluttet i 
oktober og daværende leder forebyggende ble først kon-
stituert brannsjef og deretter fast ansatt som brannsjef i 
desember. Branningeniøren ble konstituert seksjonsleder 
forebyggende. I mai 2009 ble Roger Thorsen ansatt som 
leder ved forebyggende seksjon. Alt dette har medført at 
fokuset gjennom året har vært å få tilsynene gjennomført. 
Andre oppgaver er blitt noe nedprioritert.

Brannvesenet har i 2009 gjennomført tilsyn i alle § 13 bygg, 
med unntatt av Statens Vegvesen bygg.  Samlet gjennom-
føringsprosent er dermed nesten 100 % oppnåelse. Totalt 
hadde vi 106 bygg det skulle føres tilsyn med. Dette med 
ulike tidsintervaller fra 1–4 år. Tilsynsprosenten ligger godt 
over landsgjennomsnittet.

Målet med tilsyn er at eier/bruker skal få større forståelse 
for brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv, 
helse og verdier i eget bygg.  

Feiervesen
Feiervesenet 2009
Bestilte piper/feiing 6013
Antall feide piper 2189
Fyringsforbud
Uttak sot liter 1205
Kontroll av røykvarsler
Kontroll av håndslokkere
Fresing av bekksot
Tilsyn 398
Kamerakontroll

Tall fra 2009 Alta Gj.snitt kom Gj.snitt
kommune 10’–20’ innb. Landet u/Oslo

Gebyr reguleringsplanGebyr reguleringsplan 36.675 15.727 28.223
Gebyr byggesak (søknad enebolig)Gebyr byggesak (søknad enebolig) 6.480 5.016 7.550
Saksbehandlingstid reguleringsplaner - dagerSaksbehandlingstid reguleringsplaner - dager 126 248 (2008)* 235 (2008)*
Saksbehandlingstid byggesak – dagerSaksbehandlingstid byggesak – dager 30 37 (2008)* 35 (2008)*
Saksbehandlingstid kartforetningSaksbehandlingstid kartforetning 70 124 87

*Der det står 2008 i parentes finnes det ikke tall i 2009 for disse, dvs. at kommuner ikke har levert inn rapporter for disse, 
og vi har brukt 2008 tallene fra disse.

KOSTRA–sammenligning. Gebyr og saksbehandlingstid – plan og byggesak

12.5 Avdeling Brann- og redning

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Beredskapsseksjonen
Beredskapsavdelingen består totalt av 13 fulltidsstillinger 
i utrykning, 1 leder beredskap og 8 deltidskonstabler.  Til 
enhver tid er 3 mann kasernert på brannstasjonen, og 2 
deltidsmannskap har hjemmevakt.  I tillegg er overordnet 
befal på hjemmevakt. I distriktene Langfjord, Talvik, Nyvoll, 
Komagfjord samt Kvalfjord har vi frivillig brannvesen på i alt 
31 personer. Denne styrken har førsteinnsatsen inntil hoved-
styrken fra Alta ankommer.   

Utrykninger
Brannvesenet
Utrykninger 199
Herav brann i bygning, fly eller skip 19
Herav unødvendige/falske alarmer 95
Herav trafikkulykker 24
Herav andre branner 45
Herav annen assistanse 16

Dykkertjenesten
Dykkerøvelser gjennomføres en dag pr. måned for dykkerne. 
Kostnader her ligger på ca 65000,- i året og belaster brann-
vesenets overtidsbudsjett.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2009

Feiing av private / kommunale bygninger  

Tilsyn i private boliger

Tilsyn i private / kommunale § 13 bygg

Kurs/ brannvern

Fyrverkeri saksbehandling / kontroll

Motivasjons- og informasjonstiltak

Måloppnåelse i 2009

Feiervesenet har i 2009 registrert varsling -feiing til 86 % 
av pipeløpene. Det ble i 2009 arbeidet med registrering av 
feiehyppighet i boliger som del av innføring av behovsprøvd 
feiing. Distrikter blir feid hvert år og boligbyggelag hvert 2. 
år.  Vurderingen blir gjort ved utført feiing og tilsyn av feiep-
ersonell opp i mot fyringsmønster og sotmengde i bygnin-
gene/pipene.

Feiervesenet har 3 feiere der en har fagutdanning. En av 
feierne har i løpet av høsten 2008 gjennomført teoriutdan-
nelsen ved Norges brannskole. Han vil i juni 2010 gå opp til 
fagprøve. Det ble i 2009 oppstart av tilsyn i private boliger 
som et prøveår. Det har vist seg å være et viktig brannfore-
byggende tiltak hvor hovedsakelig fyringsanlegg er kontrol-
lert. I forbindelse med feiing og tilsyn blir det gjennomført 
kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere og gitt informasjon 
om riktig fyring slik at det skal unngås pipebrann.

Brannvesenet ved forebyggende seksjon har i 2009 gjennom-
ført tilsyn i nesten alle av registrerte brannobjekt med unntak 
av ett (1) objekt. Dette var statens vegvesen v/biltilsynet. In-
gen kunne stille som representant ved tilsyn tross flere forsøk 
fra brannvesenets side.

Det ble i 2009 gjennomført 2 brannvernlederkurs med 60 
deltakere. Og 2 kurs i varmearbeider for kommunale og 
private deltakere.
Det er i tillegg utført kurs/informasjonsarbeid/brannteknisk 
bistand ved barnehager, skoler og institusjoner for å ivareta 
brannsikkerheten. Forebyggende seksjon med feiervesenet 
har også deltatt på Miljø og brannforebyggende konferansen 
og seminar vedrørende sikring av kirkebygg.

Det ble også foretatt kontroll av salgslokaler som hadde 
fått tillatelse til salg av pyroteknisk vare. Totalt var det i Alta 
tettsted 8 som hadde fått tillatelse til oppbevaring og salg av 
fyrverkeri.

Motivasjons- og informasjonstiltak rettet mot publikum er en 
lovpålagt oppgave for brann- og redningskorpset.  Dette er 
oppgaver som hos oss hovedsakelig er tillagt forebyggende 
seksjon.  Disse oppgavene løses gjennom kurs og øvelser. 

I 2009 har vi også gjennomført flere brannkurs for ansatte på 
barnehager, hotell og sykehjem. Særlig har vi hatt gode erfar-
inger med å arrangere ”papir” øvelser.  Dette har engasjert 
deltakerne mer enn ved tradisjonelle øvelser. Brannvesenet 
har også vært med på å gjennomføre øvelser ved flere § 13 
bygg.

Brannvesenet var også med på følgende landsomfattende 
kampanjer:
• Åpen dag på brannstasjonen der det var mellom 350-400 
besøkende.
• Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomføret en kon-
troll av brannsikkerheten i 100 boliger.   
• Røykvarslerkampanje rettet mot boliger.

Drift- og utbyggingssektoren
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Årlig plan for brann

Kontroll av slokkeutstyr

Vernerunder / handlingsplan

Vakthold kommunale bygg

Medarbeidersamtaler

Forebyggende prosjekt

Distrikt oppfølging/øvelser

RVR

Øvelse med andre brannvesen/industri

Vaktmesteroppgaver i Rådhuset

Objektsyn og innsatsplaner

Kum ettersyn

Bistand til andre

Drift av dykkertjenesten

Det var for 2009 utarbeidet en årsplan for beredskap og 
forebyggende. 
• Beredskap gjennomførte årsplanen som forutsatt, med 
unntak av avansert røykdykking og noe redusert øvelse med 
distriktene.
• Forebyggende har gjennomført alle punkter i årsplanen.
• Forebyggende ved feietjenesten har gjennomført alle punk-
ter, og arbeider videre med fokus på HMS.

Brannvesenet, ved beredskapsseksjonen, gjennomførte kon-
troll og vedlikehold av slokkeutstyr ved særskilte brannobjekt.

Gjennomført

Brannvesenet ved beredskapsseksjonen gjennomfører vak-
trunder ved flere kommunale bygg. Vaktrundende gjennom-
føres på kvelds og nattestid. 

Gjennomført

Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet.

Distriktene har delvis gjennomført øvelser for 2009.

RVR tjenesten hadde 50 utrykninger til kommuner i Finn-
mark, inkludert egen kommune, og Nord-Troms.

Vi har gjennomført øvelse i varmrøykdykking med Karasjok, 
Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy kommune samt 
NCM. Her ble Avinors anlegg benyttet.
Beredskap har gjennomført, og hatt ansvaret for, gjennom-
føring av IUA øvelse i Alta med 2 temaer, farlig gods ulykke 
og oljeutslipp i sjø.
Beredskap har også deltatt på en IUA lederøvelse i Hammer-
fest. Her var det fokus på stabsarbeid. Dette er en samøvelse 
med andre kommuner i IUA og Kystverket.
I tilegg har vi gjennomført en flyhavariøvelse med Avinor, 
samt slokkeøvelser for vaktselskap, bensinstasjoner og vi-
deregående skoler. 

Gjennomføres fortløpende.

Av innsatsplaner (objektsyn) er det i år gjort ferdig ca 10 stk. 
+ 40 stk planer er revidert. Objektsyn er et systematisk arbeid 
for innsamling og lagring av informasjon om objekter som 
kan tenkes å medføre forhøyet risiko for innsatspersonell 
under brann og ulykkeshendelser.

Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brann-
kummer.

Brannvesenet har, i forbindelse med prøvetaking av grun-
nvannstilsig fra Møllelva i Kåfjord, bistått med pumping av 
vann fra sjø til elv. 
Brannvesenet har også benyttet brannbilen til transport av 
vann til Korsnes

Se eget avsnitt.
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Utarbeide/videreutvikle øvelsesprosedyrer

Kurs, Norges brannskole

Avansert røykdykking, øvelser

Prosjekt 2009

Revisjon av HMS system

Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, samt 
revidere eksisterende rutiner. Dette gjelder både for bered-
skapsavdelinga og forebyggende avdeling.  Dette arbeidet 
skal både sikre vår egen helse-, miljø- og sikkerhet, samt 
være en kvalitetssikring ovenfor publikum. Web baserte 
rutiner opp mot 110 sentralen i Hammerfest er gjennomført 
i 2009.

•En person på grunnkurs, 8 uker, kostnadene har han dekket 
selv.
• En person på beredskapsutdanning trinn II, 6 uker
• En person på etterutdanning forebyggende kurs, 2 uker
• Yrkeslærekurs i feierfaget DEL II, 4 uker

Ikke gjennomført i 2009

Vaktlagene har jobbet med, og gjennomført sine prosjektop-
pgaver:
Lag A: Brann i høyspent og trafo. 
Lag B: Omsorgsboliger. 
Lag C: Lift.
Lag D: Driftsbygning i landbruket. 

Det har i 2009 ikke vært gjennomført revisjon av HMS syste-
met for beredskap og forebyggende seksjon.  

Utfordringer 

Vi har i løpet av året hatt flere sykemeldinger som har medført 
en del bruk av overtid og flere vikarer enn vanlig for å dekke 
opp beredskapen, spesielt i forbindelse med ferieavviklingen.  

Overbefalsvakta har i store deler av år av året vært fordelt på 
kun 3 personer, som følge av kursvirksomhet samt at Tor Inge 
har sluttet, og at den nye branningeniøren ikke begynte i 
overordnet vakt før 1. september. I tillegg var leder beredskap 
på Norges brannskole for å gjennomføre BEF II. Dette er en 
meget stor vaktbelastning.

Det stilles en rekke krav til den kompetansen som hver enkelt 
i brannvesenet skal ha. Dette har det vært arbeidet aktivt 
med i en årrekke, og er et satsingsområde generelt. Det fore-
ligger en utdanningsplan for personellet i brannvesenet.

Brann- og redningskorpset er i en positiv utvikling, både når 
det gjelder kompetanse og utstyr.  

Av bemanningsbehov fremover er det forebyggende avdeling 
som har høyest prioritet, herunder tiltak i forhold til kom-
petanseheving i feiervesenet, samt at vi er underbemannet 
med 0,9 årsverk til tilsyn.

Økonomisk resultat

Konto (T) Regnskap Forbruk Korrigert Opprinnelig Regnskap
  2009 i % budsjett 2009 budsjett 2009 2008
  (1000) (1000) (1000) (1000)

6 SalgsinntekterSalgsinntekter -2 413 97,0897,08 -2 486 -2 252 -2 222
7 RefusjonerRefusjoner -2 708 96,2396,23 -2 814 -1 519 -1 522
I Sum inntekter -5 121 96,6396,63 -5 300 -3 771 -3 744
0 Lønn 12 563 98,8598,85 12 709 11 596 12 453
1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 619 93,5293,52 1 731 1 567 1 432
3 Varer/tj. erst.komm.egen prod.Varer/tj. erst.komm.egen prod. 762 100,27100,27 760 1 005 876
4 OverføringerOverføringer 195 98,1898,18 199 109 130
5 FinansutgifterFinansutgifter 1 497 102,94102,94 1 454 329 535
U Sum utgifterSum utgifter 16 636 98,7198,71 16 853 14 606 15 426

66 Brann og redning 11 514 99,66 11 553 10 835 11 682

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Vi har i 2009 driftet iht. budsjett. Men vi har spareblussene på konstant, og dette kan gå ut over arbeidsmiljøet etter en periode. 
Konsekvensen er blitt flere sykemeldinger.
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Kostra sammenligninger

2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
Alta gr 12 Finnmark landet

u/Oslo

Årsgebyr for feiing og tilsynÅrsgebyr for feiing og tilsyn 301 284 369 332
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbyggerNetto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger 45 74 46 39
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbyggerNetto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 640 699 778 562
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