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1 Rådmannens saksframlegg til årsbudsjett og økonomiplan 
 

1.1 Driftsbudsjett 
Rådmannen legger med dette frem sitt 
forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan 
for perioden 2011-2014.  Årets 
budsjettarbeid har vært krevende. Alta 
kommune har negativ realvekst fra anslag 
regnskap 2010 til budsjett 2011 på -0,5 %. 
Sammenlignet med fjoråret hvor vi fikk en 
realvekst på +5,6 % innebærer dette er 
ganske dramatisk innstramming. Dette 
henger sammen med at vi taper på 
innlemmingen av barnehagetilskuddet og 
andre tidligere øremerkede tilskudd, og at vi 
har 0,2 prosentpoeng lavere 
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet.  
For å kunne fremme et budsjett i balanse har 
det derfor vært nødvendig å foreslå 
innstramminger i sektorrammene, samtidig 
som sektorene blir pålagt å finne dekning for 
nye behov ved å omprioritere innenfor 
tildelt ramme. 
 
Tiden hvor vi kunne løse nye behov ved å 
bevilge friske penger er inntil videre 
historie.   
 
Regjeringen anslår altså veksten i frie 
inntekter for Alta kommune til å bli ca 2,3 % 
fra regnskap 2010 til budsjett 2011.  
Fratrukket deflator på 2,8 % gir det en 
negativ realvekst på -0,5 %, eller ca -4,5 
mill. I tillegg kommer det at vi i gjeldende 
økonomiplan hadde forutsatt en VEKST på 
1,4 % slik at endringen blir 1,9 % svakere 
enn forutsatt.  Heldigvis ble utviklingen ikke 
fullt så negativ som det kunne se ut etter 
kommuneproposisjonen i mai, men når 
statsbudsjettet kom måtte vi likevel 
konstatere at innlemmingene av de tidligere 
øremerkede tilskuddene forverret 
budsjettbalansen med ca 9 millioner kroner.  
I tillegg kommer økning i renter, og noen 
nye tiltak, slik at det i rådmannens 
budsjettforslag er strammet inn ca 16 
millioner i 2011 for å få balanse. 
 

Befolkningens behov og forventninger til 
den kommunale tjenesteproduksjon vokser 
raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser.  
I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt 
å frigjøre seg fra å bruke 
momskompensasjon fra investeringer til 
finansiering av drift gradvis fra 2010 til 
2014. Dette skal skje UTEN at staten 
kompenserer for innstrammingen gjennom 
økte frie inntekter.  I regnskap 2008 brukte 
Alta kommune 31,5 millioner i 
momskompensasjon fra investeringer til 
finansiering av drift.  I regnskap 2009 hadde 
vi 14,5 millioner i momskompensasjon fra 
investeringer, men brukte bare 3 millioner 
av dette til finansiering av investeringer, 
delvis på grunn av pliktige strykninger som 
følge av merforbruk. Fra og med budsjett 
2010 overfører vi i Alta kommune all 
momskompensasjon fra investeringer tilbake 
til investeringsbudsjettet som erstatning for 
lån, men den økonomiske utviklingen i 2010 
kan tvinge oss til å bruke 
momskompensasjon til å finansiere drift.  
Det betyr det samme som å låne til drift, 
eller å selge varige verdier for å finansiere 
drift.  Alta kommune har altså etablert et 
driftsnivå som ikke er forenlig med de 
løpende inntekter vi har.  Hvis det ikke 
kommer nye signaler fra regjeringen må 
kommunen enten redusere driftsnivået, øke 
inntektene, eller gjennomføre en 
kombinasjon av disse. 
 
Vi forventer at rentenivået øker i 
planperioden, og har tatt høyde for ca 0,5 
prosentpoeng økning i 2011, og ytterligere 
0,25 prosentpoeng i 2012 og 2013. Renten 
ligger likevel fortsatt lavere enn et 
”normalt” rentenivå på 5-6 %. 
 
I rådmannens budsjettforslag er alle 
ordinære driftsutgifter gitt et 
prisjusteringstillegg på 1,75 % tilsvarende 
forventet vekst i konsumprisindeksen.  Varer 
og tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon er som hovedregel justert 
med deflator (2,8 %) siden disse forutsettes 
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å innbefatte en betydelig grad av lønn.  
Statsbudsjettet signaliserer en forventet 
lønnsvelst på 3,25 % fra 2010 til 2011.  
Overhenget, virkningen av at lønnsoppgjøret 
i 2010 har hel års virkning i 2011, er 
beregnet til ca 1,7 %.  Det er satt av 1,55 % 
av lønnsmassen (12,6 millioner) på sektor 
109 til dekning av lønnsoppgjøret fra 
1.5.2011. I tillegg kommer at detaljene i det 
lokale lønnsoppgjøret i kapittel 3,4, og 5 for 
2010 ikke er ferdige når rådmannen må sette 
sluttstrek for budsjettarbeidet.  Det er derfor 
satt av ytterligere 4,1 millioner kroner til 
dette på sektor 109.  Disse midlene fordeles 
til sektorene i forhold til faktisk lønnsvekst 
når oppgjøret er kjent.  Foreldrebetalingen i 
barnehagene fastholdes på samme nivå som 
tidligere. Staten har ikke fullfinansiert 
barnehagereformen, og Alta kommune taper 
på at barnehagetilskuddet innlemmes i 
rammetilskuddet fra 2011.  I rådmannens 
budsjettforslag er det foretatt 
innstramminger som likevel gjør det mulig å 
videreføre barnehagedriften uendret.    
 
Parkeringsavgiften foreslås økt fra 18 til 20 
kroner per time inklusiv moms.  Økt inntekt 
avsettes til Parkeringsfondet, slik at det er 
rom for den økte bruken av fondsmidler som 
er signalisert.   
 
Innenfor selvkostområdene økes avgiften for 
vann med 10 % på grunn av store 
investeringer, avløp med 5 % på grunn av 
økte krav til behandling av avløpsvannet, og 
avgiften på renovasjon med 6 % på grunn av 
tilsvarende økning på den prisen kommunen 
betaler til Vefas.  Avgiften for slamtømming 
økes med 5 % på grunn av økte krav til 
behandling av slammet.  Feieavgiften økes 
ikke, siden økt antall abonnenter forventer å 
dekke kostnadsøkningen.  
Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for 
vann økes ikke.   

2010 2011 Økning Økning %
Feiing 311 311 0 0,00 %
Vann abonnement 1199 1319 120 10,01 %
Vann 120m2 767 844 77 10,04 %
Avløp abonnement 1499 1574 75 5,00 %
Avløp 120 m2 992 1042 50 5,04 %
Renovasjon 2654 2813 159 5,99 %
Total 7422 7903 481 6,48 %

Slamtømming 1330 1397 67 5,04 %
 
For en standard bolig på 120 m2 beregnes 
økningen i sum til ca 6,5 % (se tabell 
ovenfor) De kommunale avgiftene forventes 
å fortsette å øke mer enn prisstigningen 
hvert år i planperioden på grunn av store 
investeringer og økte krav til tjenestene. 
 
Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer 
og brukerbetalinger med 2,8 % hvis det ikke 
er fattet særskilt vedtak om annen justering. 
 
Rådmannen har ikke funnet rom for å ta bort 
forutsetningen om å spare 6 millioner kroner 
på vakanser hvert år i planperioden.  Denne 
innsparingen er en krevende forutsetning. 
 
Formannskapet vedtok i sak 39/10 at det 
skulle innarbeides et tilskudd på 0,5 
millioner årlig fra 2011 til Borealis 
vinterfestival.  Rådmannen har ikke funnet 
rom for dette i sitt budsjettforslag. Det er 
avsatt 0,5 millioner til Alta Vil, men av 
disse midlene er allerede 216 tusen låst til 
avtale med Alta ski og Alpinsenter, 75 tusen 
låst til abonnement på Altaposten til 
studenter, og 0,1 mill låst til Vi Vil 
arrangement for ansatte i kommunen. 
Dermed er det ikke rom for mer enn 199 
tusen til Borealis, med mindre dette 
tilskuddet delvis finansieres over 
kommunestyrets eller formannskapets 
begrensede reserver.   
 
I 2011 salderes budsjettet med bruk av 
bufferfond med 715 tusen.  I 2012-2014 
avsettes det 109 tusen, 222 tusen og 8097 
tusen til bufferfond. 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014
Netto driftsresultat 12 405 21 314 11 694 12 089 57 502
Justering for selvkost 2 013 2 138 2 291 2 051 8 493
Netto driftsresultat ex selvkost 14 418 23 452 13 985 14 140 65 995
Netto driftsresultat % 0,97 % 1,64 % 0,90 % 0,93 %
Justering for selvkost % 0,16 % 0,16 % 0,18 % 0,16 %
Netto driftsresultat ex selvkost % 1,13 % 1,81 % 1,08 % 1,09 %

 
Når rådmannen til tross for en anstrengt 
økonomisk situasjon kan legge fram et 
budsjettforslag med positivt netto 
driftsresultat, så skyldes dette en 
kombinasjon av at forventet overskudd fra 
parkeringsordningen avsettes til fond, og at 
momskompensasjon fra investeringer brukes 
til finansiering av investeringer.  Ut over 
dette brukes alle driftsinntekter til 
finansiering av den løpende drift.   
 
Er økonomiplanen realistisk? 
 
Kommunelovens § 44 krever blant annet at 
kommunens økonomiplan skal være 
realistisk.  Kravet er et rettslig krav, og 
økonomiplanen kan gjøres til gjenstand for 
kontroll på dette grunnlag.  For at 
økonomiplanen skal være realistisk 
forutsettes det at rådmannens forslag til 
strukturtiltak innenfor skole, barnehager og 
helse gjennomføres og realiserer 
innsparinger på minimum 4,4 millioner i 
2011, og 7,4 millioner årlig fra 2012.  
Videre at sektorene gjennomfører ytterligere 
tiltak for å kutte kostnader med 8,4 
millioner, og tilpasser driften for øvrig til de 
rammer kommunestyret gir.  Vakanser i 
stillinger må gi en innsparing på minimum 6 
millioner kroner årlig, og rentenivået må 
ikke øke med mer enn 0,5 prosentpoeng fra 
høsten 2010 til gjennomsnitt 2011. 
 
På grunn av reglene for bokføring av 
pensjon i kommunesektoren betaler 
kommunen mer i pensjonspremie enn det 
beløp som utgiftsføres i regnskapet.  Dette 
har over år bidratt til å tappe kommunen for 
likviditet, og vi er på grensen til å måtte 
trenge kassakreditt for å møte våre løpende 
forpliktelser, selv om vedtatte 
budsjettrammer holdes. 
 
Sektorene har arbeidet med detaljering av 
budsjettet for 2011 parallelt med 
rådmannens arbeid med budsjett og 

økonomiplan. Rådmannen forutsetter at 
samtlige sektorer i sin endelige detaljering 
sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt 
ramme. 
 
Reglene for bokføring og bruk av 
momskompensasjon fra investeringer blir 
endret fra 2010 slik at en stigende andel av 
momskompensasjon fra investeringer pliktes 
avsatt til investeringsformål.  I rådmannens 
budsjettforslag er dette innarbeidet slik: 

2011 2012 2013 2014
Momskomp fra investering 7870 17780 8500 780
Driftsmidler til investering 11590 19800 10220 2500
"Ekte" driftsmidler til investering -3720 -2020 -1720 -1720
Andel momskomp til investering 147 % 111 % 120 % 321 %
Forskriftskrav 40 % 60 % 80 % 100 % 
Når vi avsetter mer enn 100 % av 
momskompensasjonen, så er det knyttet til 
at vi i alle år har hatt en del faste 
investeringsprosjekter som finansieres med 
driftsmidler.  Merk at regnskapsreglene vil 
bli endret fra 2014 slik at vi fra da av skal 
bokføre momskompensasjonen fra 
investeringer direkte i 
investeringsregnskapet.  Dette vil fra 2014 
redusere netto driftsresultat med størrelsen 
på momskompensasjonen.   
 
I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan 
følger en detaljert oversikt over alle tiltak 
som er tatt med. Rådmannen viser også til 
den enkelte sektors kommentarer i 
budsjettet.  Følgende større 
sektorovergripende endringer/forutsetninger 
er lagt inn i driftsbudsjettet:  
 

• Det tas høyde for en samlet 
lønnsvekst på 3,25 % fra 2010 til 
2011.  Overhenget, som er lagt inn i 
sektorenes rammer er beregnet til 
1,7 %, slik at det avsettes 1,55 % til 
å fordele i forbindelse med 
lønnsoppgjøret våren 2010. 1,55 % 
av ca 812 millioner blir 12,6 mill.  
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• Forventet netto inntekt fra 
premieavvik pensjon, 19,5 mill er 
lagt inn som inntekt i sektor 109.   
Etter eksisterende regler vil 
kommunen framføre premieavvik i 
forhold til forventet langsiktig 
pensjonskostnad over 15 år.  
Rådmannen vil påpeke at dagens 
bokføringsregler påfører kommunen 
en likviditetsbelastning når årets 
premie overstiger langsiktig kostnad.  
Denne belastningen kan ikke 
lånefinansieres.  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.   

• Kommunebudsjettet er saldert med 
forventet innsparing ved vakanser på 
6 millioner kroner årlig.  

 
Arbeidsgivers pensjonskostnad er 
innarbeidet i sektorenes budsjettrammer med 
et nivå på 17,64 % for Vital, 12,41 % for 
statens pensjonskasse og 16,94 % for 
sykepleieordningen i KLP.  I tillegg er det ut 
fra budsjett fra pensjonsleverandørene 
forutsatt inntektsføring av premieavvik på ca 
19,5 millioner.  Denne inntekten er 
budsjettert i sektor 109 reserver. 
 
Budsjettet for 2011 - 2014 er satt opp ut fra 
en forutsetning om at man får avsluttet 
regnskapet for 2010 i ”teknisk” balanse. 
Regnskapsrapport for 3. kvartal signaliserer 
at dette er en svært krevende forutsetning.  
Et eventuelt netto merforbruk i forhold til 
budsjett i 2010 må dekkes inn over de neste 
2 år. 
 
Likestillingslovens krav om redegjørelse for 
likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det 
bli nærmere redegjort for i årsmelding 2010. 
 
For øvrig viser rådmannen til innstillingen 
og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det 
tekniske budsjettvedlegget.  
 
Rådmannens forslag til budsjett 2011 og 
økonomiplan 2011-14 er utarbeidet i faste 
2011 priser, og rådmannen forutsetter at 

staten kompenserer for den reelle lønns 
og prisvekst i økonomiplanperioden.  
Med andre ord: ingen skjulte 
effektiviseringskrav fra statens side 
gjennom underregulering av lønns og 
prisvekst. 

1.2 Investeringsbudsjett 
Rådmannen har fortsatt arbeidet med å legge 
investeringsbudsjettet om fra å være et 
finansieringsbudsjett til å være et 
forbruksbudsjett.  I budsjett 2011 og 
økonomiplan 2011-2014 er dette i hovedsak 
på plass, men det krever større grad av 
kontinuerlig oppfølging enn tidligere, og 
kommunestyret må årlig i oktober fatte 
vedtak om omprioritering mellom år for å 
fange opp at ulike prosjekter har forsert eller 
forsinket framdrift i forhold til opprinnelig 
vedtatt plan.  Rådmannens forslag til 
investeringsbudsjett for 2011-2014 viser kun 
de prosjekter som har bevilgning disse 
årene.  I tillegg til disse vil det også bli 
arbeidet med å fullføre en del prosjekter som 
er ferdig finansiert i 2010, men hvor noe 
arbeid gjenstår. 
 
I forhold til økonomiplan 2010-2013 øker 
volumet i investeringsbudsjettet fra 469,6 
millioner til 597,1 millioner.  Hovedkildene 
til økningen er rehabilitering av rådhuset, 
Elvebakken omsorgsboliger, økte 
selvkostinvesteringer og økt volum på 
avdrag startlån.  Det er ikke rom for å øke 
investeringsnivået ytterligere med mindre 
økningen realistisk kan finansieres med 
andre kilder enn økt låneopptak.  For å 
gjenvinne handlingsrommet i 
kommuneøkonomien bør vi ikke ta opp mer 
lån enn de avdrag vi betaler.  
 
En avdemping av investeringene i 
kommunens investeringsbudsjett betyr ikke 
nødvendigvis at de samlede investeringer i 
Altasamfunnet går ned.  Utenom 
kommunens investeringsbudsjett vil 
Nordlyskatedralen bli realisert i 
planperioden.  Alta har også mange 
livskraftige bedrifter som investerer, og som 
vil fortsette å gjøre dette. 
 
I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene 
2011-2014 må Altasamfunnet investere mer 
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enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal 
fortsette å ha en befolkningsvekst som er 
høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis 
vi skal ha realøkonomisk dekning for å 
investere mer enn en 
gjennomsnittskommune, så kan vi ikke 
samtidig forvente at den løpende 
kommunale tjenesteproduksjon skal ha både 

større omfang og høyere kvalitet enn i andre 
kommuner. 
 
For øvrig viser rådmannen til innstillingen, 
beskrivelsen av det enkelte 
investeringsprosjekt, og de vedtak 
kommunestyret allerede har fattet om de 
fleste av investeringsprosjektene. 

  

1.3 Budsjett 2011 Rådmannens kommentarer 
 
Prosessen med å utarbeide budsjett for 2011 
og økonomiplanperioden 2011 – 2014 startet 
gjennom Kommunestyrets behandling av 
Foreløpige budsjettrammer for 2011. 
 
I nevnte sak vedtok Kommunestyret 
følgende: 
 
1. Kommunestyret pålegger 

økonomiutvalget å iverksette og lede en 
politisk prosess med siktemål å omstille 
tjenesteproduksjonen i kommunen slik at 
det frigjøres 40 millioner kroner fra 
2011. 

2. Sektorer og hovedutvalg må starte 
arbeid med å finne strukturelle grep som 
erstatter de akutte tiltakene i budreg 
1/2010, og som gir ytterligere 
permanente innsparinger på 20 
millioner. 

3. Rådmannens ledergruppe samordner 
administrasjonens arbeid med 
omstillingen. 

 
Vurdert ut fra regnskapssituasjonen pr 3. 
kvartal 2010 og effekten av statsbudsjettet 
for 2011 er denne utfordringen ytterligere 
forsterket. Alta kommune har negativ 
realvekst fra anslag regnskap 2010 til 
budsjett 2011 på -0,5 %. Sammenlignet med 
fjoråret hvor vi fikk en realvekst på +5,6 % 
innebærer dette en ganske dramatisk 
innstramming. 
 
Alta kommune må ha stort fokus på 
omstillingsarbeid i 2011 og i 
økonomiplanperioden. Dersom det ikke 
allerede i 2011 gjennomføres 
omorganiseringer og strukturelle grep vil vi 
komme i en tvangssituasjon, hvor vi har 

mistet handlefriheten og står i fare for å 
komme under kontroll av Fylkesmannen. 
Vi har ennå mulighet til selv å ta noen grep 
som sikrer en bærekraftig økonomisk 
utvikling i økonomiplanperioden. Dette 
fordrer imidlertid at det blir fattet vedtak 
som gir reelle innsparinger allerede fra 
2011.  
 
Til grunn for budsjettarbeidet i sektorene er 
rammene etter budsjettregulering 1/2010. I 
tillegg er det foretatt innstramminger på 16 
mill i rådmannens budsjettprosess. Men, 
dersom kommunestyret skal ta inn over seg 
budsjettkommentarene fra sektorene vil vi 
mangle ytterligere 10-15 mill for å være i 
reell balanse. Dette er svært 
bekymringsfullt, og nødvendige tiltak må 
iverksettes. 
 
Til tross for at Alta kommune har hatt vekst 
i frie inntekter fram til 2010 har de 
økonomiske utsiktene for kommunen, på lik 
linje med mange andre kommuner, blitt 
stadig mer krevende. Økte behov i de store 
sektorene er betydelig høyere en 
kommunens totaløkonomi klarer å 
finansiere. Hovedkilden til kommunens 
økonomiske ubalanse er nye behov både i 
Barn og unge, og i Helse og sosial, samt et 
ønske om å øke innsatsen til vedlikehold av 
både bygninger og veier. I tillegg belaster 
driften av Nordlysbadet budsjettet for 2011 
med et betydelig beløp. Disse behovene går 
langt ut over forventet vekst i ressurser til 
kommunen. 
 
Hovedårsaken til at vi likevel den siste tiden 
har hatt mulighet til å finansiere nye tiltak er 
fallet i rentenivået. Men det lave rentenivået 
vi har i 2010, og kanskje i 2011 kan ikke 
forventes å vedvare. Mot slutten av 
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planperioden er det derfor sannsynlig at de 
ca 15 mill i rentebesparelse blir borte, og da 
har vi en omstillingsutfordring på ca samme 
nivå. 
 
For å gjenvinne den økonomiske 
handlefriheten i økonomplanperioden 2011 
– 2014 er følgende prosesser iverksatt 
(omstillingsprosjektet): 
 
• Ny politisk og administrativ 

organisering. 
o Hovedmålsettingen er å få på 

plass en mer helhetlig og effektiv 
organisering av kommunen 

o Mer effektiv utnyttelse og 
fordeling av kommunens 
administrative ressurser 

o Få på plass en flatere struktur, og 
mindre sektortenkning 

o Delegasjoner og 
beslutningsmyndighet nærmest 
mulig brukerne. 

• Skole- og barnehageorganisering, samt 
strukturelle grep 

o Det ligger allerede i rådmannens 
forslag til budsjett for 2011 
nedleggelse av 2 skoler, samt 
ytterligere strukturelle grep fra 
2012. 

o Påbygg på eksisterende 
kommunale barnehager for å 
oppnå full barnehagedekning. 

• Utarbeidelse av kommunedelplan for 
helse og sosialtjenestene 

o Her inngår både organisering og 
strukturelle grep. 

o Vurdert ut fra sektorens 
kommentarer til budsjett 2011 
bør det allerede nå startes en 
prosess som vurderer nedleggelse 
av ett av de minste 
sykehjemmene i kommunen. 

• Organisering av bygningsmessig drift 
o Fremtidig organisering og drift 

av kommunens tjenestebygg må 
på plass i løpet av 2011. 

o Et av alternativene er 
foretaksorganisering og innføring 
av husleieprinsipp. 

 

For nærmere detaljer vedrørende 
omstillingsprosjektet viser rådmannen til 
prosjektbeskrivelsen og utredningsvedtak fra 
styringsgruppa (Formannskapet). 
 
Det forutsettes at dette prosjektet gir 
økonomiske gevinster allerede i 2011, og 
med full effekt i 2012. 
Dersom kommunestyret ikke går for de 
foreslåtte strukturelle grepene i 2011, må det 
alternativt vises til andre reelle 
innsparingstiltak som gir effekt allerede 
neste år. 
Uten strukturelle grep må kommunen 
nedbemannes med ca 20 årsverk. 
 
Rådmannen har lagt frem et 
investeringsbudsjett som gjør at gjelda til 
kommunen totalt sett vil øke i 
økonomiplanperioden. Den lånefinansierte 
andelen som skal belastes driftsbudsjettet i 
form av renter og avdrag vil holde seg stabil. 
Dvs. at vi ikke reduserer gjeldsbelastningen. 
Rådmannen vil påpeke at det foreslåtte 
investeringsnivået er helt avhengig av at vi 
har kontroll på kommunens totaløkonomi, 
og ikke kommer ut regnskapsmessig med 
store merforbruk. 
 
Generelt har kommunene de siste årene hatt 
en investeringsboom. Fra 2005 til 2010 vil 
investeringene reelt sett ha økt med 50 %, 
mens inntektene øker med om lag 15 %. 
Også på driftssiden har det vært stor vekst, 
og dette har fortsatt inn i 2010. 
 
Mye av veksten i kommunesektoren skyldes 
bevisst politikk fra statens side. Kommunene 
fikk blant annet mer enn sin andel av den 
finanspolitiske tiltakspakken i 2009, og en 
større andel enn kommunesektoren i de 
fleste andre land. Også sterk 
befolkningsvekst har gitt behov for økt 
tjenestevolum og økte investeringer på bred 
front. Mye av veksten har imidlertid vært 
finansiert av økte låneopptak. 
 
De siste årene har nettogjelda som andel av 
inntektene i kommunesektoren vokst til 
rekordnivåer. Lave renter har gjort gjelda 
lett å bære. Den økte gjelda har i 
utgangspunktet gått til investeringer, men 
momsrefusjonen på investeringene kan også 
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ha muliggjort økt driftsaktivitet. I tillegg har 
kommunene svekket likviditeten kraftig, ved 
at regnskapsførte pensjonskostnader har 
vært lavere enn den faktisk betalte premien. 
 
All sterk lånefinansiert vekst vil ta en slutt. 
Det finnes det mange eksempler på 
internasjonalt, blant annet i USA. For 
kommunesektoren kan økt rente- og 
avdragsbelastning sammen med lavere 
inntektsvekst være det som vil bidra til 
omslag i økonomien; mye tyder på at gjelda 
som andel av inntektene nå er høyere enn 
hva kommunene vil ønske på lang sikt. 
 
En konsolidering vil kreve svakere realvekst 
i driftsutgiftene framover, og antakelig et 
lavere investeringsnivå. En oppgang til et 
mer normalt rentenivå dersom økonomien 
normaliserer seg, vil framskynde en slik 
tilpasning. Utfordringen blir å unngå at det 
går ut over kommunens evne til å yte 
velferdstjenester til befolkningen. 

 
For 2011 er det ikke grunnlag i 
totaløkonomien til Alta kommune som gjør 
at vi kan øke tjenesteproduksjonen. Det er 
imidlertid tatt høye for å få på plass full 
barnehagedekning neste år, planlegging av 
den nye helsereformen og tilretteleggelse for 
infrastrukturtiltak slik som; nye boligfelt og 
industriområder m.m. 
Styrking av tjenesteproduksjonen i 
økonomiplanperioden kan kun skje gjennom 
omorganiseringer og strukturelle grep. 
Rådmannen har signalisert at dette er mulig 
gjennom å etablere betydelig større 
driftsenheter innen barn/unge og 
Helse/sosial. 
Rådmannen vil videre påpeke at den 
pågående kommuneplanprosessen legger 
beslag på store administrative ressurser, og 
det samme kan sies om 
omorganiseringsprosjektet.  
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2 Vedtak årsbudsjett 2011 
 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 13.12.2010 
Sak: PS 97/10  
 
Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt 
 
Arkivsak: 10/3963 
Tittel: SP: BUDSJETT 2011  
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på 
økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 926,599 
millioner. 

 
2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: 

 
 

Rammer(T)  2011 
109 - RESERVER  -4 947
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER  71 642
114 - LÆRLINGER  2 438
210 - BARN OG UNGE  407 642
300 - HELSE- OG SOSIAL  297 058
440 - NÆRINGSFONDS  705
510 - KULTUR  26 779
600 - DRIFT- OG UTBYGGING  120 005
610 - SELVKOSTOMRÅDET  -5 985
730 - REVISJONEN  2 488
740 - HAVNEVESEN  1 663
750 - KIRKELIG FELLESRÅD  7 111
Netto drift  926 599
 

3. For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn.  Ved å vedta disse 
rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak: 

• Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra 1.1.2011. Bygningsmassen søkes 
avhendet. 

• Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012. Dersom det ikke tilkommer en markant 
økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012. 

• Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes 
• En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn 
• Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011 
• Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner 
• Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner 
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• Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekning som er 
innarbeidet i H/S sektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes 
forslag på altenative tiltak for kostnadskutt/ inntektsøkning tilsvarende effekten av 
nedleggelse av et sykehjem fra 2012. adm. bes i løpet av første halvår 2011 fremme 
forslag til altenative kutt/ inntektsøkning. 

 
4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til 

statsbudsjett.  Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling 
innarbeides ved budsjettregulering. 

 
5. Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond 

ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 
 

6. Det avsettes 7,170 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert 
momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 

 
7. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 160,017 mill.kr.  herav formidlingslån/ startlån 

på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 
millioner. 

 
8. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 
 
9. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 

0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v.   
 

10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: 
 
Årsavgift vann  10 % 
Tilknytningsavgift vann   0 % 
Årsavgift avløp    5 % 
Tilknytningsavgift avløp   0 % 
Renovasjon     6 % 
Årsavgift slam   5 % 
Feieavgift     0 % 
Leie vannmåler    2,8 % 
 

11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 
 

12. Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes 
til Parkeringsfondet. 

 
13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er 

fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2010. 
 

14. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger 
for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige 
sektorer. 

 
15. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de 

tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 
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16. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6.  Formannskapet får fullmakt til 
å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2011. 

 
17. Låneopptak. 

Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 160,017 mill.kr. 
delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,259 mill.kr.  I tillegg 
kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til 
selvkostinvesteringer med 31,0 millioner. 

18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med 
rådmannens merknader. 

 
19. Kommunestyret ser posetivt på ungdomsrådets initiativ for å engasjere ungdom i 

samfunnsspørsmål og demokratisk deltakelse. Det settes av kr 30.000 til 
prosjektet”demokratiske skattejegere”. Økonomiutvalget bes finne dekning for beløpet. 

 
20. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert 

press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse – og 
sosialsektoren.  

 
21. Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og 

butikk er nedlagt. 
    Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter.  

Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av 
brebånd/fiber. 
Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i 
hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011.  
 

22. Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for 
kommunebudsjettet 2012.  

Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012: 
a. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 

b. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011. 

c. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011.  

 
Driftsbudsjett: 
De ”ekte” driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som 
ordinære invisteringer med lån: 
2011 2012 2013 2014 Totalt 
-3720 32020 -1720 -1720 -9180 
 
Nye tiltak    2011 
     
1. Barnehagen i Kviby opprettholdes 0.6 mill 
 videreføres i økonomiplanen  
     
2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012  
 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i   
 elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill 
     
3. Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og  
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 styrkes med en stilling. H/S styrkes  
 Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill 
     
4. Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie   
 (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler  

 
etter 
søknad)  Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 

     
5.  Tilskudd kirkegårder  0.2 mill 
     
6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 
     

7. 
Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i 
Finnmarkshallen 0.07 mill 

     
8. Tilskudd til hall leie  0.1 mill 
     
9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 0.03 mill 
 7 og 8 videreføres i økonomiplanen  
     
 Totalt   2.90 mill 
     
 Udisponert   0.820 mill 
 
Invisteringsbudsjettet 

1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 
mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 

2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 

3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 

4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal 
Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 

5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ 
Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken 
fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 

6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to 
spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og 
andre fasiliteter. 

7. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. 
Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011. 

8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik 
snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 

9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med 
både fagspesifikk og teknisk kompetanse. 

 
Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 – 2014 justeres i henhold til 
dette. 

 
Verbale forslag: 
Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. 
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Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av 
pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor 
Skolefritidsordningen. 
Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene 
ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke 
eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. 
 
 
Kommunestyrets endringer av driftsbudsjettet er innarbeidet slik i forhold til rådmannens 
innstilling: 
 

Tiltak(T) 2011 2012 2013 2014
Opprettholde barnehagen i Kviby 489 000 489 000 489 000 489 000
Opprettholde Leirbotn skole til høst 2012 978 000 571 000 0 0
Sykkelstativ Sandfallet U-skule 100 000 0 0 0
Tilskudd Ungdomsrådet 30 000 30 000 30 000 30 000
210 - BARN OG UNGE 1 597 000 1 090 000 519 000 519 000
En stilling rus/psykiatri 500 000 500 000 500 000 500 000
Tilskudd SISA (husleie) 100 000 100 000 100 000 100 000
Momskomp utredning sykehusstruktur (100 000) 0 0 0
300 - HELSE- OG SOSIAL 500 000 600 000 600 000 600 000
Åpen dag borteboende elever 70 000 70 000 70 000 70 000
Tilskudd Halleie 100 000 100 000 100 000 100 000
510 - KULTUR 170 000 170 000 170 000 170 000
Opprettholde barnehagen i Kviby 111 000 111 000 111 000 111 000
Opprettholde Leirbotn skole til høst 2012 222 000 129 000 0 0
Momskomp av endret investering Rådhus 1 200 000 8 000 000 0 0
Momskomp av planlegging utbygging helsesenter (200 000) 0 0 0
Momskomp av ny idrettshall (200 000) 0 0 0
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 1 133 000 8 240 000 111 000 111 000
Tilskudd kirkegårder 200 000 0 0 0
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 200 000 0 0 0
Endret avsetning bufferfond 820 000 (80 000) 320 000 320 000
940 - FONDS 820 000 (80 000) 320 000 320 000
Momskomp utredning sykehusstruktur 100 000 0 0 0
Momskomp av endret investering Rådhus (1 200 000) (8 000 000) 0 0
Momskomp av planlegging utbygging helsesenter 200 000 0 0 0
Momskomp av ny idrettshall 200 000 0 0 0
Ta bort driftsmidler til investering (3 720 000) (2 020 000) (1 720 000) (1 720 000)
945 - DISP.FOND TIL INVESTERING (4 420 000) (10 020 000) (1 720 000) (1 720 000)

0,00 0,00 0,00 0,00  
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3 Vedtak økonomiplan 2011-2014 
 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 13.12.2010 
Sak: PS 98/10  
 
Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt 
 
Arkivsak: 10/3964 
Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
 
Kommunestyrets vedtak: 
Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen 
for 2011-14: 

1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 
1,1 % årlig i planperioden.  Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % 
årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet 
både i aldersgruppen 6-15 år og 80 - 89 år. 

2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden. 
3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over 2011. 
4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til 

vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. 
5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for 

Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP.  Premieavvik i forhold 
til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av 
pensjonskostnader. 

6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak 
både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial.  Veksten i kommunens tilgjengelige 
ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 

7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på 
nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån 2013-2014. Videre forutsettes det 0,5 % vekst i 
rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og ytterligere 
0,25 % fra 2013. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år.   

8. Investeringene i perioden 2011-2014 beløper seg til totalt 597,116 mill. kr.  Herav utlån 
og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner 
kroner. 

9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes 
til finansiering av investeringene.   

10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.  For 
omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige 
lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %. 

11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de 
tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 

12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med 
rådmannens merknader. 

13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser. 
 

 
Driftsbudsjettet. 
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De ”ekte” driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som 
ordinære invisteringer med lån: 
2011 2012 2013 2014 Totalt 
-3720 32020 -1720 -1720 -9180 
 
Nye tiltak    2011 
     
1. Barnehagen i Kviby opprettholdes 0.6 mill 
 videreføres i økonomiplanen  
     
2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012  
 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i   
 elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill 
     
3. Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og  
 styrkes med en stilling. H/S styrkes  
 Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill 
     
4. Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie   
 (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler  

 
etter 
søknad)  Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 

     
5.  Tilskudd kirkegårder  0.2 mill 
     
6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 
     

7. 
Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i 
Finnmarkshallen 0.07 mill 

     
8. Tilskudd til hall leie  0.1 mill 
     
9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 0.03 mill 
 7 og 8 videreføres i økonomiplanen  
     
 Totalt   2.90 mill 
     
 Udisponert   0.820 mill 
 
Invisteringsbudsjettet 

1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 
mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 

2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 

3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 

4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal 
Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 

5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ 
Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken 
fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 



19 
 

6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to 
spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og 
andre fasiliteter. 

7. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. 
Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011. 

8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik 
snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 

9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med 
både fagspesifikk og teknisk kompetanse. 

10. Kommunestyret ser posetivt på ungdomsrådets initiativ for å engasjere ungdom i 
samfunnsspørsmål og demokratisk deltakelse. Det settes av kr 30.000 til 
prosjektet”demokratiske skattejegere”. Økonomiutvalget bes finne dekning for beløpet. 

 
11. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert 

press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse – og 
sosialsektoren. 

12. Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og 
butikk er nedlagt. 

    Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter.  
Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av 
brebånd/fiber. 
Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i 
hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011.  

13. Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for 
kommunebudsjettet 2012.  

Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012: 
d. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 

e. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011. 

f. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011.  

 
Verbale vedtak: 
Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. 
Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekningen som er 
innarbeidet i H/Ssektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes forslag på 
alternative tiltak for kostnadskutt/inntektsøkning tilsvarende effekten av nedleggelse av et 
sykehjem fra 2012. Adm. Bes i løpet av første halvår 2011 fremm forslag til alternative 
kutt/inntektsøkning. 
Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av 
pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor 
Skolefritidsordningen. 
Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene 
ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke 
eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. 
Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 – 2014 justeres i henhold til 
dette. 

 
Ordføren tok så opp hele økonomiplan 2011-2014 til votering: 
Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 med vedtatte endringer/tillegg vedtatt med 22 
mot 12 stemmer  
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4 Leseveiledning til budsjett 
og økonomiplan 

Alta kommune presenterer årsbudsjett 2011 
og økonomiplan 2011-2014 i et samlet 
dokument der årsbudsjett 2011 utgjør første 
år i økonomiplanen. 
Kommunestyret behandler årsbudsjett og 
økonomiplan som separate saker.  Vedtak i 
årsbudsjettsaken er en bindende plan for 
pengebruken i kommunen.  Her kreves det 
også at budsjettet blir presentert i 
obligatorisk oppsatte skjemaer, både for 
drift og investering. 
 
Økonomiplanens utforming og innhold er 
friere, men planen skal være realistisk, 
oversiktlig satt opp, balansere mellom 
utgifter og inntekter, omfatte hele 
kommunens virksomhet samt være 
rullerende og omfatte de neste 4 år.  
 
I rådmannens innstilling til vedtak 
vedrørende budsjett 2011 og økonomiplan 
2011-2014 er noen budsjettposter som i de 
obligatoriske skjema hører hjemme under 
frie disponible inntekter, netto 
finansinntekter og netto fondsavsetninger, 
(skjema 1A) plassert i driftssektorenes 
rammer.  Eksempel på dette er avsetning av 
overskudd på parkeringsordningen som vi 
budsjetterer i drift og utbyggingssektoren, 
men som er gruppert som avsetninger på 
skjema 1A av staten.  
 
Det er derfor ikke fullstendig samsvar i 
fordelingen mellom på den ene siden det 
offisielle skjema 1A og på den andre siden 
rammene for sektorene 800-9XX.  Lesere 
som vil sammenlikne Alta kommune med 
andre kommuner må ta utgangspunkt i det 
offisielle skjema 1A.  Lesere som vil se 
budsjettet i sammenheng med kommunens 
egen organisasjons og ansvarsstruktur 
anbefales å ha hovedblikk på det 
sektorfordelte budsjettet. 
 
Kommunestyret vedtar kommunebudsjettet 
basert på kommunens ansvarsdimensjon 
(sektor).  I punkt 8.10 i dette dokument 
finner leseren de offisielle skjema 1A. 

Kommunens driftsbudsjett fordelt sektorvis 
finnes i punkt 8.11.    
 

4.1 Generelt om kommunens 
økonomistyring.  

Som tidligere vil rådmannens forslag til 
innstilling være utgangspunkt for partienes 
behandling av budsjettet.  Rådmannens 
saksframlegg og innstillinger som på mange 
måter blir en konklusjon av 
budsjettgjennomgangen legges derfor aller 
fremst i dette budsjettdokumentet. 
 
Formannskapets innstilling til 
årsbudsjettet/økonomiplan skal for øvrig 
legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til 
at allmennheten får anledning til reelt å 
vurdere de fremsatte forslag og senest 14 
dager før innstillingen behandles av 
kommunestyret. Det vedtatte årsbudsjett 
skal foreligge som et samlet dokument 
senest 15.1. i det året budsjettet gjelder for.  
Dokumentet skal deretter straks sendes 
departementet til orientering.  
 
Senere skal diverse økonomiske oversikter 
(på artsnivå) utarbeides og oversendes 
departementet snarest – senest 15.februar i 
det året budsjettet gjelder for. 
 
Planer som omfatter deler av virksomheten 
skal integreres i økonomiplanen (for 
eksempel sektorplaner, eller delplaner for å 
utløse statstilskudd). Kommunen står fritt til 
å avgjøre hvordan økonomiplanen skal 
samordnes med kommuneplanen.    
Økonomiplanen er for øvrig oppstilt slik at 
kommunens økonomisk handlefrihet tydelig 
framkommer, dvs. hva som står til 
disposisjon for nye tiltak etter at dagens 
driftsnivå og igangsatte vedtak er lagt inn i 
budsjettet.  
 
Det er anledning til å utarbeide årsbudsjett 
og økonomiplan i samme dokument, slik 
kommunen gjør i dag. Koblingen mellom 
økonomiplan og årsbudsjett er at 
årsbudsjettet er lik første året i 
økonomiplanperioden.  Plandokumentet skal 
tjene som grunnlag for beslutningsprosesser 
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i folkevalgte organer, og for en kritisk debatt 
i allmennheten.  
 

Det forutsettes av loven at det gis en 
orientering om prinsippene som er lagt til 
grunn for budsjettarbeidet.   Dette er opp 
til kommunen selv å avgjøre hva dette 
skulle være.  I Alta kommune kan dette 
trekkes fram: 
Alta kommune la fra og med budsjett 2008 
om fra bruttorammestyring til 
nettorammestyring.  Endringen innebærer at 
sektorene har anledning til å se merinntekter 
eller svikt i inntekter i sammenheng med 
merforbruk eller innsparing på utgifter. 
Kommunestyret gir en rundsumbevilgning 
til et nærmere definert budsjettområde 
(normalt en sektor) der rammen igjen kan 
tildeles et til underordnet organ 
(hovedutvalg o.a.) som etter fullmakt gitt av 
kommunestyret kan detaljere /gi innhold til 
bevilgningen på poster og senere disponere 
postene.   Detaljeringen skal skje etter de 
forutsetninger og intensjoner som er gitt av 
kommunestyret.  I tillegg til 

rammebevilgningen vil det følge med 
sektorvise budsjettkommentarer som 
rettledning.  Vedr.  rammeområder- se 
nedenfor. 
 
Delegasjon til underordnede organer har 
kommunestyret gitt i budsjettreglement og 
reglement for formannskap og hovedutvalg.   
Om kommunens budsjettreglement kan det 
kort sies at kommunestyret har eneansvaret 
for tiltak som binder kommunen ut over et 
budsjettår.  For eksempel har 
kommunestyret eneansvar for 
investeringsbudsjettet (bortsett fra i de 
tilfeller det konkret er delegert) og for 
opprettelse av nye stillinger og nye 
permanente tiltak, samt evt. nedleggelser av 
tiltak og inndragning av stillinger.    
 
For øvrig er budsjettet satt opp etter 
anordningsprinsippet (slik som regnskapet 
skal føres) dvs. enkelt sagt at utgifter og 
inntekter som tilhører året, er budsjettert på 
året.  Dessuten skal god kommunal 
regnskapsskikk være ledende prinsipp. 
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4.2  Rammeområder 
 
Budsjettet er delt opp i 12 hovedrammeområder.  Nedenfor er satt opp en oversikt over ramme-
områdene og hvor man finner dem i regnskapet.  
 
 

NAVN OG SEKTORNUMMER. 

HENVISN. TIL 
ANSVARSOMRÅDE I 
REGNSKAPET 

1. Sektor 109 - Reserver under kommunestyret. Ansvar 199*  

2. Sektor 110 – Sentrale styringsorganer og fellesutgifter  Hovedkap. 1 unntatt 
ansvar 199* og 182*. 

3. Sektor 114 - Lærlingeordningen Ansvar 18200 

4. Sektor 210 – Barn og unge sektor 
• Denne sektoren omfatter all grunnskoleundervisning inkl. voksenopplæring 

og skolefritidsordninger/SFO, barnehager og det meste av de tiltak overfor 
barn og unge som tidligere lå i helse og sosial.  

Ansvar 20000-29999 

5. Sektor 300 - Helse- og sosial sektor 
• Sektoren har følgende avdelinger: 

• Helseavdeling (legetjeneste, syke- og fødestue) 
• Omsorgsavdeling (Sykehjemmene, hjemmetjenesten) 
• Avd. for sosial  
• Rehabiliteringsavdeling 
• Bistandsavdeling 

Ansvar 30000-39999 

6. Sektor 440 - Diverse næringsfonds  Ansvar 47* 
7. Sektor 510 – Kultur og landbruks sektor 
• Omfatter kulturskole, bibliotek, svømmebasseng, driftstilskudd til Nordlysbadet 

Alta KF og Aurora kino IKS, og landbruk 

Ansvar 50000-59999 

8. Sektor 600 - Drift og utbyggingssektor 
• Omfatter avd. for vei, inkl. trafikkseksjonen, forvaltning drift og 

vedlikehold av kommunale bygg, brann og beredskap. 

Ansvar 60000-69999 
unntatt 
selvkostområdene. 

9.  Sektor 610 – Selvkostområdene 
• Omfatter vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing 

Ansvar 632*, 633*, 634* 
og 661* 

10. Sektor 730 - Revisjon Ansvar 73000 
11. Sektor 740 – Alta Havn KF Ansvar 74000 
12. Sektor 750 - Alta kirkelige Fellesråd  Ansvar 75000 
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5  Alta som samfunn 

5.1 Fakta om folk  
 
Folketallsutvikling 
Folketallet var pr 1.1.2010 på 18.680 
personer, pr 1.7.2010 var folketallet 18.831. 
Folkemengde 1995-2010 og framskrevet 
2011-2030 

 
 
Som figuren viser ventes Alta fortsatt å 
generere jevn, sterk vekst og inneha ca 
22.000 innbyggere i 2030. Grafen er basert 
på MMMM – Middels vekst. 
Befolkningsvekst i % 

Befolkningsveksten for 2009 var på 1,2 %, 
dvs. 216 personer i netto tilvekst. 
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Som grafen viser er det fødselsoverskuddet 
som bidrar til netto tilvekst. Inn- og 
utflytting varierer år for år, men viser netto 
innflytting siden 2003.  

 

Befolkningsstruktur i prosent 

 Alta Finnmark Norge 
Andel barn 
og unge 0-
17 år 26,8 23,4 22,7 
Andel 
eldre 80 år 
og over 2,7 3,7 4,5 
 
Andelen av barn og unge under 17 år er 
relativt høyt i forhold til 
landsgjennomsnittet, og det er en av Altas 
styrker – vi er en ung befolkning. Andelen 
eldre over 80 % er tilsvarende lavere enn 
landsgjennomsnittet. 
 
 
Befolkning etter kjønn og alder, pr 
1.1.2010 i prosent 
 

 
 
Alta har en nokså jevnt fordeling mellom 
kvinner og menn – i alle aldersgrupper. 
 
Likestilling 
Kommunene i Norge deles inn i fire grupper 
avhengig av hvor likestilt samfunnet er. Som 
kartet og fargekodene viser er Alta i den 
gruppen som rangeres som nest best på 
likestilling.  
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Alta oppnådde 0,686 på en skala fra 0 til 1, 
og er ikke langt fra den gruppen som skårer 
høyest. 
 
Alta kommune deltar i prosjektet Kvinner i 
Lokalpolitikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politikk 
 

Fordeling av representanter til Alta Kommunestyre 
2007

Frp: 8

H: 2

KrF: 2

Sp: 1

SV: 4

V: 2 A: 1

A: 15

 
 
I dag styres Alta kommune på bakgrunn av 
valgresultatet høsten 2007. AP og SV har 
flertall med 19 av 35 representanter. Geir 
Ove Bakken fra AP er valgt som ordfører. 
Nytt kommunevalg finner sted høsten 2011. 
 
 
 
Alle tall er hentet fra SSB. 
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6 Kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 

6.1 Realisering av Alta Vil 
I kommuneplanens samfunnsdel Alta Vil, 2004 – 2015 har 
kommunestyret definert seks langsiktige mål for lokalsamfunnet i 
Alta. 
 

• Arbeid og entreprenørskap 
• Miljø og bærekraftig utvikling 
• Livskvalitet og velferd 
• Kunnskap og kompetanse 
• Nettverk og naboskap 
• En endringsvillig organisasjon 

 
Kommuneplanens Handlingsdel skal bidra til å konkretisere disse målene ved å definere hva som skal 
ha politisk og administrativ fokus de fire kommende år. Handlingsplanen rulleres hvert år sammen 
med økonomiplanen. 

6.2 Fokusområder i kommuneplanens handlingsdel 
I tabellen nedenfor er fokusområder som er valgt for planperioden 2011-2014. Disse er noe endret fra 
forrige planperiode, etter prosess i administrasjonen. 
 
 
Samfunns‐

delen 
 

Hovedmål 
2004‐2015 

Handlingsdelen 
 

Fokusområder 
2011‐2014 

Virksomhets‐ 
planen 

 
Tiltak 

Hovedansvar 
Arbeid og 
entreprenør 
skap 
 

1) Tilrettelegge for entreprenørskap 
a. Skape arenaer for entreprenører, nye og 

gamle 
 

2) Arbeide for bedre infrastruktur 
a. Samferdsel (vei/fly/sjø) 
b. Kollektivtransport 

 
3) Styrke Nordområdeperspektivet 

a. Energi 
b. Mineraler 
c. Miljø/bærekraft 
d. Kunnskap 
 

Avd. for  
Samfunnsutvikling

 
Avd. for  

Samfunnsutvikling
 
 
 

Avd. for  
Samfunnsutvikling 

Miljø og 
bærekraftig 
utvikling 
 

4) Alta som miljøforbilde 
a. Offentlige uteområder  
b. Forurensing 
c. Kildesortering 
d. Fokus på egen organisasjon 
e. Miljøfyrtårn 

 
5) Fremtidsrettet areal og sentrumsutvikling  

Drift og utbygging 
 
 

 
 
 
 

Avd. for  
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a. Boligområder 
b. Industri/næringsareal 
c. Sentrumsstruktur 

 

Samfunnsutvikling 

Livskvalitet og 
velferd 
 

6) God barndom i Alta 
a. Samordnede og helhetlige tjenester til barn 

og unge 
b. Barnehager med barnets utvikling og trivsel i 

fokus 
c. Skoler med rom for alle og blikk for den 

enkelte 
 

7)  Folkehelse i fokus 
a. I tråd med igangsatt partnerskapsavtale 
b. I tråd med samhandlingsreformen og krav til 

forebygging 
c. Alta som sykkelby 

 
8) Videreutvikling av ”Altamodellen” 

a. Gjennomføre hovedprosjekt 
b. Kommunedelplan Helse og sosial 
c. Boligsosiale utfordringer 

 
9) Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert 

samfunn 
a. Positivt fokus på Alta som et flerkulturelt 

samfunn 
b. Fokus på mobbing som samfunnsproblem 
c. Universell utforming 

 
10)  Kulturopplevelser som attraksjon for innbyggere og 

gjester 
a. Styrke og koordinere eksisterende 

kulturarrangement slik at de blir en 
”merkevare” for Alta (Aronnesrocken, 
Borealis, Finnmarksløpet, Altaturneringen, 
Alta S&B m. m.) 

 

Barn og unge 
 
 
 
 

 
 

 
Helse og sosial 

 
 
 
 

 
Helse og sosial 

 
 
 

 
Rådmannens Stab

 
 
 
 

 
 

Kultur og  
landbruk 

 
 

Kunnskap og 
kompetanse 
 

11)  Alta som kompetanseby 
a. Helhetlig utdanningstilbud 
b. Tiltrekke kompetanse 

 

Rådmannens stab 

Nettverk og 
naboskap 
 

12)  Strategiske møtearenaer 
a. Tilstedeværelse i utviklingen av 

Nordområdene 
b. Nettverk og allianser 
c. Definere viktige arenaer 
d. Lange linjer, store saker, viktige beslutninger 

 

Avd. for  
Samfunnsutvikling 

En 
endringsvillig 
organisasjon 

13)  Service og kvalitetssikring  
a. Helhetlige styringssystemer  
b. Fokus på kvalitet 

Rådmannens stab 
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  c. HMS og økt nærvær 
d. Omdømmebygging 

 
14)  Omstillingsprosjekt Alta kommune  

a. Forbedret helhetstenkning 
b. Fremtidsrettet politisk og administrativ 

organisering 
c. Bærekraftig drift 
 

 
 
 
Rådmannens stab 

 

 

6.3 Virksomhetsplan 2011 
Med utgangspunkt i fokusområder valgt for perioden vil administrasjonen utarbeide virksomhetsplan 
for 2011. Disse vil bli fremlagt hovedutvalg og formannskap. 
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7 Kommunens økonomiske utgangspunkt 
 
Det er mye som mangler på at kommunen(e) 
kan drive en rasjonell, mer langsiktig 
planlegging i forhold til å løse kommunens 
samfunnsoppgaver og ivareta en god 
økonomiforvaltning.   De noenlunde sikre 
statlige pengeoverføringsløftene får 
kommunene i dag bare ett og ett år ad 
gangen – og disse kommer i hvert års 
statsbudsjett i oktober.   
 
Om våren kommer Revidert 
Nasjonalbudsjett (RNB) der inneværende 
års statsbudsjett blir justert.  Samtidig 
kommer en kommuneøkonomiproposisjon 
som bl.a. omtaler endringer som vil komme 
neste år.  I dagens situasjon med en 
flertallsregjering gir dette noe større 
forutsigbarhet for at signalene fra RNB blir 
fulgt opp. 
 
Utfordringen for kommunen(e) framover er 
bl.a. å arbeide for å få større forutsigbarhet i 
statens rammebetingelser – både mht. 
økonomiske overføringer, reformer og 
lovgivning.  Dagens konsultasjonsordning 
med staten via Kommunenes Sentralforbund 
(KS) er et skritt i den retningen.   I tillegg 
burde staten selv sette opp 4-års 
økonomiplaner, slik det kreves at 
kommunene skal gjøre, som kunne gi 
retningsgivende planleggingsrammer for 
kommunene. 
 
Forøvrig ser en i dag at offentlig sektor er 
under sterkt press både mht. økonomi og 
hvilke oppgaver som skal utføres i offentlig 
regi vs. privat regi.   Dette vil bl.a. utfordre 
kommunen(e) på omstillingsevne og 
oppfinnsomhet mht. å finne nye løsninger og 
hele tiden opprettholde et visst økonomisk 
handlingsrom.  For Alta kommune var 
situasjonen denne før høstens budsjettarbeid 
tok til:   
 
- Aktiva (boliger og aksjer) er tidligere 

solgt. 
- Avdragstid på lån er forlenget til 30 år. 

- De fleste kommunale tjenester med 
brukerbetaling er i dag priset til omkring 
selvkost. 

- Fondsreservene (de som er frie) er på et 
minimum. 

- Eiendomsskatt er innført i hele 
kommunen, og forventes å gi 47,85 
mill.kr. hvert år i planperioden.   

- På plussiden er at kommunen ikke har 
gamle underskudd å dekke inn, men 
utsiktene for 2010 kan medføre st vi i 
tillegg til forutsetningene i rådmannens 
budsjettforslag må dekke opp et 
merforbruk opp mot 20 millioner fra 
2010 i de neste to år.   

- I de senere år har all den kjøpekraft vi 
har hentet ved fall i rentenivået blitt 
brukt til å finansiere nye permanente 
kostnader. 

- Etter mange år med vekst i offentlige 
utgifter signaliserer både finansminister 
og Norges Bank at det er behov for å 
redusere bruken av oljepenger.  Dette vil 
trolig gi lavere vekst i 
kommunesektoren, samtidig som vi får 
flere innbyggere både i skolepliktig alder 
og i aldersgruppen fra 67 år og oppover.  
Dette vil kreve vanskelige prioriteringer 
i årene som kommer. 

- På den positive siden har Alta kommune 
klart å frigjøre seg fra bruk av 
momskompensasjon fra investeringer til 
finansiering av drift, og vi vil i 
kommende planperiode redusere den 
gjelden som må finansieres med frie 
inntekter.  Dette setter Alta kommune 
bedre i stand til å møte disse 
utfordringene enn mange andre 
kommuner. 

- Alta kommune har i hovedsak en 
moderne bygningsmasse med kapasitet 
til å huse forventet utvikling både for 
barnehager, skoler og institusjoner for 
eldre og funksjonshemmede.  
Utfordringen her kan være at redusert 
elevtall og strammere kommuneøkonomi 
kan medføre at virksomheter blir 
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nedlagt, og at vi da får bygningsmasse 
som det kan bli krevende å få avhendet. 

 
Som nevnt ovenfor er det fortsatt liten 
forutsigbarhet i statens rammeoverføringer. 
For den enkelte kommune spiller 
befolkningsutviklingen i tillegg også inn.  

Det er utviklingen i de ulike årsgruppene 
sammenlignet med landet som gir virkning.  
Dette vil særlig gjelde for den delen av 
rammetilskuddet som skal utjevne 
utgiftsforskjellene mellom kommunene 
(utgiftsutjevningen).  
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8 Kommunens driftsbudsjett  

8.1 Sektor 109 Reserver 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000
Totalt Prisjustering 1 724 000 2 122 000 1 735 000 3 127 000
Totalt Tekniske justeringer -1 352 000 -1 352 000 -1 352 000 -1 352 000
Totalt Politiske vedtak 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Totalt 109 - RESERVER -4 947 000 -4 549 000 -4 936 000 -3 544 000  
 

8.1.1 Alta Vil 
Det er avsatt 0,5 mill på egen post til Alta 
Vil. 

8.1.2 Endringer i reserver fra 
opprinnelig budsjett 2010 

 
• Det tas høyde for en samlet 

lønnsvekst på 3,25 % fra 2010 til 
2011.  Overhenget, som er lagt inn i 
sektorenes rammer er beregnet til 
1,7 %, slik at det avsettes 1,55 % til 
å fordele i forbindelse med 
lønnsoppgjøret våren 2011. 1,55 % 
av ca 812 millioner blir 12,6 mill. I 
tillegg er det avsatt 4,1 millioner til å 
dekke helårsvirkningen av de lokale 

forhandlingene i kapittel 3,4, og 5.  
Den nøyaktige fordelingen av disse 
midlene var ikke avklart da 
rådmannen avsluttet arbeidet med 
budsjett 2011. 

• Forventet inntekt fra premieavvik 
pensjon, 19,5 mill er lagt inn som 
inntekt i sektor 109.   

• Det er forutsatt at kommunen 
realiserer innsparinger ved vakanser 
på 6 millioner årlig i planperioden.  
Dette er en krevende forutsetning.  
Over tid må innsparingene ved 
vakanser erstattes med konkrete 
stillingsreduksjoner. 

 

8.2 Sektor 110 Sentrale styringsorganer 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 67 816 000 67 816 000 67 816 000 67 816 000
Totalt Prisjustering 645 000 645 000 645 000 645 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 980 000 380 000 980 000 380 000
Totalt Tekniske justeringer 489 000 489 000 489 000 489 000
Totalt Politiske vedtak 2 235 000 2 235 000 2 235 000 2 235 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -523 000 -843 000 -843 000 -843 000
Totalt 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 71 642 000 70 722 000 71 322 000 70 722 000  
 

8.2.1 Staben 

8.2.1.1 Alta Vil 
Staben har hovedansvaret for 
gjennomføringen av hovedmål 6: 
Alta vil at kommunen skal ha en 
omstillingsdyktig organisasjon som møter 
brukerne på en positiv måte. 
 
Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig 
prosess som følges opp årlig, også i staben. I 

2011 vil omstillingsprosjektet for Alta 
kommune få hovedfokuset.  
 
Kommunestyret vedtok arbeidsgiverpolitisk 
dokument for Alta kommune 26. juni 2006 
for perioden 2006 – 2009 (arbeidet med 
rullering er startet opp i 2010). Med 
arbeidsgiverpolitikk menes de holdninger og 
handlinger Alta kommune skal ha overfor 
våre arbeidstakere i hele organisasjon. Her 
er vårt verdigrunnlag som er åpenhet, 
trygghet og respekt nedfelt.  
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I 2010 er det gjennomført trivselsmålinger 
for hele organisasjon, rapport fra dette 
arbeidet er fremlagt for kommunestyret. 
Nærværsprosjektet og 
kvalitetskommuneprosjektene er 
gjennomført i hht tidsplan, evaluering 
gjennomført og sluttrapporter fremlagt. 
 
Lønn/personal og økonomisystemet Agresso 
ble løftet til ny ”plattform/versjon” i 2008. 
Vi erfarer at den nye versjon er et bedre 
styringsverktøy for alle nivå i organisasjon.  
I 2009 og 2010 har vi videre utviklet 
webløsninger og implementert bla 
månedsrapportering på regnskap, ny 
budsjettmodul, månedsrapportering på 
nærvær, ny forhandlingsmodul og 
kompetansekartlegging 
 
For 2011 vil staben ha følgende 
fokusområder, jfr. virksomhetsplan: 
 

 Alta som kompetanseby 
 Strategiske møtearenaer 
 Service og kvalitetssikring 
 Omstillingsprosjekt Alta kommune 

 

8.2.1.2 Stabens overordnede målsetting 
For å kunne levere de beste tjenestene, må 
Alta kommune ha fokus på omstilling, 
strategisk samarbeid med andre kommuner – 
spesielt kommunene i Vest Finnmark, 
arbeidsgiverpolitikk, service og 
kvalitetssikring og profilering av egen 
kommune for å gjøre oss attraktiv som 
arbeidsgiver. 
 
Staben utfører sektorovergripende tiltak, 
støttefunksjoner for sektorene og de 
folkevalgte, saksbehandling og service 
ovenfor våre innbyggere. 
 
Stabens samlede driftsbudsjett er svært 
stramt, av den grunn må vi til tider holde 
stillinger vakant, slik at totalrammen ikke 
overskrides. Dette er en uheldig situasjon, 
som bidrar til økt belastning på de 
resterende medarbeiderne, som igjen kan slå 
ut i redusert nærvær. Alta kommune har 
over mange år hatt lavere 
administrasjonskostnader enn 
gjennomsnittet, iflg. Kostra rapporteringen.  

 
Realismen i prioriteringene i 2011 er 
betinget av at det bevilges budsjettmidler for 
å gjennomføre tiltakene. 
 

8.2.1.3 Stabens hovedprioritering 2011. 
 

 Omstillingsprosjektet 
 Arbeidsgiverpolitikk 
 Nærværsarbeid, herunder HMS 
 Lederutvikling 
 Videreutvikle og implementere web 

løsningene i Agresso - i hele 
organisasjon 

 Etablere og implementere egen 
innkjøpsfunksjon for kommunen   

 E-kommunestrategi – utarbeidelse og 
implementering 

 Fortsette arbeidet med 
tjenestebeskrivelser – fokus på 
kvalitet  

 Regionalt samarbeid innen IKT 
 Regionalt samarbeid innen 

Skatteområdet 
 Implementere 

saksbehandlingssystemet EDB-
sak/arkiv. 

 Arkivplanarbeid 
 Lansere ny hjemmeside og 

intranettløsning  
 Profilering 

8.2.1.4 Stabens hovedprioriteringer 2012 -
2014 

 
 Omstillingsarbeidet for Alta 

kommune 
 Lederutvikling – ”Vi i Alta 

kommune” 
 Jobbe videre med service- og 

kvalitetssikring 

8.2.1.5 Kostra nøkkeltall 
Av tabellen nedenfor framgår det at Alta 
kommune etter de fleste måltall bruker 
forholdsmessig mindre ressurser til 
administrasjon, styring og fellesutgifter enn 
landsgjennomsnittet og gjennomsnittet av 
kommuner i Finnmark.  
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8.2.1.6 Kostra nøkkeltall 
Av tabellen nedenfor framgår det at Alta kommune i 2009 brukte en forholdsmessig mindre 
andel av ressursene til administrasjon, styring og fellesutgifter enn landsgjennomsnittet, våre 
sammenligningskommuner, gjennomsnittet i Finnmark og de to andre større kommunene i 
fylket.  Vi ligger mellom Bodø og Tromsø, og bruker mer enn Narvik og Harstad.  
Organisasjonsstruktur er medvirkende årsak til nøkkeltallene.  Kommuner som har 3 nivå modell 
skal rapportere kostnader som administrasjon, som i en to nivå modell er definert som 
tjenesteproduksjon. 
 

Brutto driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot brutto driftsutg 2009.
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Hvis vi måler per innbygger, har også Alta lavere kostnader til administrasjon enn snittet i vår 
kostragruppe, snittet i Finnmark, og snittet i landet. Vi er litt høyere enn Bodø, mens Narvik 
Harstad og Tromsø ligger nokså mye lavere. 
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8.2.2 Avdeling for samfunnsutvikling  
Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) ble opprettet som en egen avdeling i Rådmannens stab i 
2008. 
 

8.2.2.1 Mål for ASU 
 

ASU skal være et redskap 
o for utvikling og vekst i Altasamfunnet 
o for politisk og administrativ  

ledelse i strategiske og overordna saker 
 

ASU skal være innovatør 
o i Altasamfunnet 
o internt i organisasjonen 

 
 

8.2.2.2 Prioriterte arbeidsoppgaver for ASU i 2011 
 

Planoppgaver: 
o Vedtatt kommuneplanens arealdel 
o Områdeplan for Bukta som trafikknutepunkt 
o Områdeplan for Bossekop 
o Reguleringsplaner for boligbygging: 

- Ressebakken i Talvik 
- Øvre-Alta 
- Storbakken i Kåfjord 
- Sagali? 

o Reguleringsplaner for industri: 
- Sjørettet 
- Landbasert 

 
Samfunns- og næringsutvikling: 
o Rullering Handlingsplan for Kulturnæringer 
o Tettere allianser og nettverk i Finnmark og Troms 
o Oppfølging næringssamarbeid med Oulu 

 
Større prosjekter: 
o Reiselivsprosjektet ”Destinasjon Nordlysbyen” 
o Arbeid og entreprenørskap 

Samfunns 
utvikling 

Nærings- 
utvikling

Grunnerverv/ 
utbygn.avt. 

Kommune- 
planer
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8.3 Sektor 114 Lærlinger 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 2 336 000 2 336 000 2 336 000 2 336 000
Totalt Prisjustering 115 000 115 000 115 000 115 000
Totalt Politiske vedtak -13 000 -13 000 -13 000 -13 000
Totalt 114 - LÆRLINGER 2 438 000 2 438 000 2 438 000 2 438 000  
 

8.3.1 Alta Vil 
Vest-Finnmark kompetanseforum oppsøker videregående skole (VK1) for å markedsføre 
lærlingeplasser i Alta kommune innenfor de fagområder som kommunen kan gi opplæring i. 
Alta kommune stiller 11 lærlingeplasser til rådighet hvert år.  
 

8.3.2 Sektorens overordnede målsetting 
Formannskapet vedtok i 1997 at Alta kommune skal ta inn inntil 11 lærlinger i året. 

8.3.3 Sektorens hovedprioritering 2011-2014 
Fortsette arbeidet med å ta inn inntil 11 lærlinger i året. 

8.3.4 Kostra nøkkeltall 
Det er ingen relevante kostra nøkkeltall for sektoren. 
 
 

8.4 Sektor 210 Barn og unge 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 306 303 000 306 303 000 306 303 000 306 303 000
Totalt Prisjustering 12 912 000 12 912 000 12 912 000 12 912 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 3 643 000 8 358 000 9 743 000 9 743 000
Totalt Tekniske justeringer 710 000 710 000 710 000 710 000
Totalt Politiske vedtak -5 772 000 -5 772 000 -5 772 000 -5 772 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak 88 249 000 86 749 000 86 749 000 86 749 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 1 597 000 1 090 000 519 000 519 000
Totalt 210 BARN OG UNGE 407 642 000 410 350 000 411 164 000 411 164 000  
 

8.4.1 Status 2011 
Barn og unge sektoren legger stor vekt på å utvikle helhet og sammenheng i tilbud til barn og 
unge og deres familier. Sentralt mål for sektoren er å realisere en tenkning om en dør inn til 
kommunen for våre innbyggere. Barn og unge sektoren skal ha sterkt fokus på forebygging, og 
det er igangsatt tiltak som skal sikre tidlig innsats slik at vi når barn med særlige behov tidligst 
mulig. Dette vil muliggjøre samlede og helhetlige tiltak overfor barn og deres familier. 
Hensikten er forebygging og effektive tiltak. Denne type organisering er svært krevende både 
organisatorisk og innholdsmessig fordi det krever en reell omlegging i tankemønstre og 
arbeidsmønstre. Tjenestene som sektoren har ansvar for var tidligere – i størst grad – innrettet 
mot tiltak når det var oppstått forhold som fylte lovkrav for tiltak med hjemmel i ulike 
lovbestemmelser. Den nye organisasjonen sikter mot tidlig innsats og forebygging som den 
dominerende strategi.  
 
Sektoren dekker følgende tjenesteområder fordelt på 33 virksomheter: 

• Skoler (18) 
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o skolefritidsordninger 
• Barnehager (13) 
• Ungdommens hus 
• Barn og unge tjenester 

o Barnevernstjenester 
o Helsesøstertjenester 
o Habiliteringstjenester 

 Barneavlastning - heldøgnsdrevet 
 Tiltaksbase - heldøgnsdrevet 

o PP-tjenester 
 
En barn og unge sektor gjør det mulig med samordning og sammenheng i tjenester til barn.  
Barn og unge sektoren gir i all hovedsak direkte tjenesteproduksjon overfor innbyggerne i form 
av skoletilbud, helsesøstertjenester, barnevernstjenester, barnehagetjenester, bistand til familier 
med barn med ekstra behov for bistand og skoletjenester.  

8.4.2 Barnetall og elevtall 
Utviklingen i barne- og elevtall for Alta kommune er en av planforutsetningene for våre 
virksomheter. 
Fødselstallene de siste årene er slik: 

 2005 - 246 fødte 
 2006 - 279 fødte 
 2007 - 245 fødte 
 2008 - 255 fødte 
 2009 - 275 fødte 

 
Den samlede elevtallsutviklingen framover ser ut til å bli slik ut fra kjente data: 

 2010/11: 2810 elever  
 2011/12: 2805 elever 
 2012/13: 2786 elever 
 2013/14 2724 elever 

Dette er justeringer av elevtall med basis i fødselstall. Her må det understrekes at elevtall samlet 
for Alta skolen også påvirkes av inn- og utflytting i tillegg slik at faktisk elevtall i skolen årlig 
avviker en hel del i forhold til framskriving basert på fødselstall. 
Fødselstallene for de siste årene varierer, men gjennomsnittlig fødselstall 2005 – 2009 er 260 
fødte barn. Alta har fortsatt en stor andel av befolkningen i aldersgruppen 6-19 år. 
 
Fødselstall fordelt på skolekretser viser at det svært liten tilvekst i noen skolekretser. 
Det innebærer at disse boområdene gradvis får svekket grunnlaget for egen skole fordi det 
kommer til få barn eller ikke kommer til barn i det hele tatt.  
Disse stedenes elevtall må vies oppmerksomhet fordi disse skolene etter hvert vil bli meget små, 
og det må av den grunn vurderes hvordan et faglig forsvarlig skoletilbud kan ivaretas. 
Hovedutvalg for barn og unge har vedtatt at følgende skolekretser skal vurderes nærmere som 
følge av barnetallsutviklingen: 

 Leirbotn skole 
 Langfjordbotn skole 
 Skoleavdelingen på Altnes (en del av Kvalfjord skole) 

Hovedutvalget har bestilt en omfattende utredning der flere vesentlige spørsmål skal søkes belyst 
som grunnlag for en beslutning: 

 Skolens betydning for lokalsamfunnet 
 Skolens mulighet til å gi en faglig forsvarlig opplæring 
 Skolens betydning for elevens samlede læringsmiljø 
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Sektoradministrasjonen vil i løpet av høsten 2010 forelegge saken for hovedutvalget. Etter 
behandling i hovedutvalget vil sak vedrørende skolemønster bli sendt berørte skolekretser til 
høring før saken fremmes for endelig vedtak i hovedutvalg og evt kommunestyre.  

8.4.3 Sektorens utfordringer i 2011: 
 
Et høyt antall barn og unge. 
Alta en stor prosentandel barn og unge sammenlignet med andre kommuner.  I Alta kommune 
bor det 5776 personer i aldersgruppen 0-19 år pr 01.01.10. 
Under gjengis andel 0-19 åringer i en noen kommuner: 

kommune % andel av befolkningen i 
aldersgruppe 0 – 19 år 

Alta 29,9 % 
Hammerfest 25,7 % 
Harstad 25,6 % 
Narvik 24,5 % 
Steinkjer 25,3 % 
landet 25,5 % 

 
Andelen av befolkningen i aldersgruppen 0-19 år er på ca 29,9 % mens gjennomsnittet for landet 
er 25,5 %. Det betyr at Alta har 821 flere innbyggere i denne aldersgruppen enn om vi hadde en 
befolkningssammensetning tilsvarende gjennomsnittet i landet.  
Alta kommune, og kommunen må derfor dimensjonere tjenestetilbudet til barn og unge på et 
vesentlig høyere nivå enn mange andre kommuner. 
Konkret betyr det at Alta har behov for flere barnehageplasser, flere skoleplasser og flere ansatte 
til å betjene det samlede tjenestetilbudet til barn og unge. 
Det samlede elevtallet i kommunen er relativt stabilt på 2800-2900. 
Det store antallet barn og unge er samtidig en av de viktige forutsetningene for videre 
befolkningsvekst og for videre økonomisk vekst i Alta samfunnet. En ung befolkning gir 
grunnlag for bedre framtidig vekst både når det gjelder folketall og vekst i Alta kommune sitt 
næringsliv. 
 
Budsjettregulering 1/2010 – konsekvenser for 2011 
Kommunestyret fattet i budreg 1/2010 vedtak som innebærer at sektorens samlede rammer 
reduseres med 5,77 millioner. I det alt vesentlige har sektoren for 2011 og videre i 
økonomiplanperioden videreført de innstramminger som lå til grunn for kommunestyrets vedtak. 
I tillegg kommer inndekning av 1 mill kr til læremidler der sektoren har forelagt 
salderingsforslag for hovedutvalget samt inndekning av kr 1 275 000 som sektorens andel av 
kostnadene ved etablering av nærværsteamet.  
Rådmannen har videre lagt til grunn et generelt kutt i sektorens ramme for 2011 og videre i 
økonomiplanperioden med 2 millioner kr.  
Rådmannen har videre lagt til grunn at strukturelle tiltak knyttet til videre drift av Leirbotn 
oppvekstsenter og Kvalfjord skole sin avdeling på Altnes gjennom nedlegging skal føre til 
innsparinger på til sammen 1,9 millioner i Barn og ungesektoren. 
Disse innstrammingene er foreslått inndekket i sektorens forslag til driftsbudsjett for 2011 og i 
de øvrige årene i økonomiplanperioden. 
Konkret er følgende innsparinger foreslått i sektorens rammer og i detaljering: 

o Videreføring av tiltak i budreg 1/2010 med unntak av kutt i bevilgning til 
læremidler med 1 million kr er videreført i 2011 og i økonomiplanen. 

o Bevilgning til læremidler med kr 1 million er gitt særskilt inndekking i henhold til 
vedtak i Hovedutvalg for barn og unge i 2010 og 2011 og er deretter dekket inn i 
økonomiplanen videre 
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o Sektorens andel av finansieringen av nærværsteamet med 1,275 mill. er fordelt på 
virksomhetene i forhold til refunderte sykepenger i 2009.  For skolenes del er 
inndekningen belastet fastlønn og vikarbudsjettet.  Begrunnelsen for å belaste 
fastlønn er at en god del vikartjeneste ligger inne i den enkelte lærers stilling.  For 
de øvrige virksomheten er vikarbudsjettet redusert. Det forutsettes at 
nærværsteamets arbeid fører til reduserte kostnader knyttet til sykefravær slik at 
det ikke forutsettes kutt i sektorens aktivitet og tjenesteproduksjon. 

o Inndekking av redusert ramme med 2 mill kr for sektoren dekkes inn gjennom 
følgende tiltak (tall i parentes er effekter i 2011): 

 kutt i stilling på barnehageområdet (385’),  
 endring i barnehagetilbud i distriktet (150’),  
 økte inntekter knyttet til elever fra andre kommuner som får skoletilbud i 

Alta (900’),  
 forsinket oppstart av nye barnehagetilbud (853’),  
 særskilt støtte til samisk klasse fra fylkesmannen (212’) 
 manglende overføring av andel av merinntekter integreringstilskudd fører 

til inntektstap på kr 500’ 
o Inndekking av strukturelle tiltak knyttet til Leirbotn og Altnes med kr 1,9 mill for 

Barn og unge sektoren i 2011 er søkt kvalitetssikret. Her vil følgende faktorer 
være avgjørende: 

 Tidspunkt for iverksetting av tiltakene. Her arbeider sektoren parallelt 
med løsninger basert på avtaler/frivillighet og løsning knyttet til formell 
endring av skolestrukturen. 

 Barnehagetilbud knyttet til barn i Leirbotn 
 Overføring av barn og ansatte til nye virksomheter skal gjennomføres uten 

oppsigelser, og vi må derfor hente ut økonomiske gevinster ved disse 
overføringene på andre måter.  

 
Ny finansieringsmodell for private barnehager. 
Fra 2011 er tilskudd til barnehagedrift lagt inn i kommunens rammer. Det innebærer at 
øremerket overføring til drift av private og kommunale barnehager opphører. Denne endringen 
medfører at kommunen ikke får styrket sitt budsjett for drift av barnehager når kapasiteten 
utvides. Kostnader ved utvidelse av driften må heretter dekkes innenfor den rammeoverføring 
kommunen er tildelt. 
Sektoren vil sterkt understreke at det er usikkerhet knyttet til budsjettrammer til finansiering av 
tilskudd til private barnehager. I henhold til rådmannens beregninger skal underfinansieringen 
med ca 2,7 millioner i 2010 være inndekket i 2011. Usikkerheten er knyttet til at 
beregningsmodeller og lov/forskrift på området er i endring, og det er ikke mulig å foreta 
prøvinger av beregningsmodell mot budsjett før alle forhold er avklart av sentrale myndigheter. I 
tillegg vil vi i 2011 få etablert nye barnehagetilbud – både offentlige og private, og det er 
usikkerhet knyttet til de budsjettmessige konsekvensene av disse nye tilbudene. 
Det vises i denne sammenheng til kommentarene i pkt. 1.3.7 Ny finansieringsmodell for 
private barnehager. 

8.4.3.1 Omstillingsprosjektet 
Gjennom særskilt vedtak er der etablert et omstillingsprosjekt som særskilt skal vurdere hvordan 
Alta kommune kan gjennomføre omlegginger som medfører en varig endring i kommunale 
utgifter i størrelsesorden 20 millioner. For barn og unge sektoren er det særskilt pekt på 
skolestrukturen som et område for utredning og vurdering. 
Sektoren vil legge fram utredninger knyttet til følgende områder som et ledd i prosjektet: 

 Skolestruktur 
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Alta har i dag 18 skoler. Det er allerede igangsatt utredningsarbeid knyttet til Leirbotn 
Oppvekstsenter, Langfjordbotn skole og skoleavdelingen på Altnes. Videre utredning vil 
vurdere  

o Antall skoler i sentral Alta   
o Skolemønster der vi har  

 2 skoler med 1.-4. trinn 
 8 skoler med 1.-7.trinn 
 5 skoler med 1.-10.trinn 
 2 skoler med 8.-10.trinn 
 1 skole for voksenopplæring 

o Alternativt skolemønster for Alta og nærområdene  
 Barnehagekapasitet og barnehagestruktur 

Sektoren vil legge fram alternativer knyttet til økning av antall barnehageplasser i 
kommunen ved å utvide kapasiteten i eksisterende barnehager. Slik utvidelse av kapasitet 
kan kommunen gjennomføre i egne barnehager, mens en utvidelse av kapasitet i private 
vil komme som følge av samarbeidsløsning mellom kommunen og private barnehager. 

 Etablering av ny samlokalisert døgnenhet. 
Samlokalisering av døgndrevet avlastningstilbud for familier ved at barneavlastning og 
tiltaksbase samlokaliseres i et nytt bygg. Dagens enheter drives som to ulike 
virksomheter i dag. Vi har en betydelig etterspørsel etter avlastning. Slik avlastning er 
hjemlet i Lov om sosiale tjenester. En samlokalisering kan gi stordriftsfordeler samtidig 
som vi kan sikre barn bedre lokale. Plangruppe for utredning av tiltaket e nedsatt. 

 Antall virksomheter 
Det er vedtatt at antall virksomheter skal vurderes. Her vil det være nødvendig å vurdere 
ledelsesstruktur og størrelse på virksomheter.  

8.4.3.2 Barn og unge tjenesten 
Organisasjonen ”Barn og unge tjenesten” har vært samlokalisert to år.  
I løpet av 2010 har vi inngått leieavtaler for å utvide antall arbeidsplasser og 
møterom/samtalerom i tilknytning til Markveien 26 fordi lokalene har vist seg å være trange for 
ca 55 ansatte. 
Daglig arbeides det med å endre og forbedre praksis med sikte på å skape helhet og sammenheng 
i tilbud. Det arbeides med nye samarbeidsmønster der det legges vekt på å utvikle og utnytte 
potensialet i en flerfaglig organisasjon.  
Samtidig søkes det vektlagt veiledning og faglig rådgivning til skoler og barnehager for å gjøre 
disse virksomhetene bedre rustet til å løse utfordringer og til å iverksette tidlige tiltak for å 
forebygge vansker hos barn. 
Det arbeides med å lage gode samhandlingsløsninger og gode organisatoriske løsninger. Det 
gjennomgående perspektivet er forebygging, tidlig innsats og samordning. 
Barn- og ungetjenesten består av flere, tidligere selvstendige enheter der virksomheten reguleres 
av særskilt lovverk slik som barnevernstjenester, helsesøstertjenester, habiliteringstjenester og 
PP-tjenester. Det å samhandle byr på utfordringer fordi disse virksomhetene hver for seg er 
fundert på egen utdanning, egen kultur og etablerte arbeidsmønster. Det å endre slike strukturer 
tar tid, og endringene må samtidig ha for øye at kvalitetene i tjenestene ikke skal forringes. Det 
nye skal ikke føre til at de sterke sidene i de tidligere tjenestene blir borte, men til et samarbeid 
der det skapes synergier til beste for barn og familier. Barn og ungetjenesten skal ta vare på de 
faglige styrker, men samtidig utvikle nye og tverrfaglige styrker og tiltak. Denne type 
endringsprosesser tar tid, og det må påregnes at endringsarbeidet vil pågå over flere år. 
Høsten 2010 har vi fått på plass en samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune/Alta 
videregående skole slik at det etableres en felles innsats som vil gi elevene på Alta videregående 
skole et godt helsesøstertilbud som ledd i et helhetlig sosialpedagogisk tilbud ved skolen. 
I budsjettet for 2011 er det foreslått å forsterke bemanningen for helsesøstre for å dekke opp 
denne aktivitetsveksten. 
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I samsvar med regjeringens mål og kommunestyrets vedtak har sektoren foreslått å styrke 
barnevernet med 1 ny fast stilling samt at vi innenfor mulighetsrammer i økonomien vil 
videreføre midlertidig styrking av tjenesten for å sikre best mulig tjenester til innbyggerne. 
Sektoren overvåker utviklingen innenfor dette fagfeltet med vekt på at vi skal sikre barn i Alta 
tilstrekkelige tjenester. Det innebærer at sektoren vil komme tilbake til evt behov for ytterligere 
styrking av innsatsen knyttet til barnevernstjenester i kommunen i 2011. 
 
Vi opplever en økning i etterspørselen etter avlastningstilbud for familier. Dette gjelder 
avlastning for familier som har barn med særskilte behov. Disse familiene har krav på et 
kommunalt tilbud i medhold av sosialtjenesteloven, og sektoren opplever at vi i dag ikke har 
tilstrekkelig kapasitet til å møte den økte etterspørselen. Det er samtidig slik at økning i tilbud 
medfører sterkt økonomisk press på budsjettet for Barn og unge tjenesten. Foreløpig ser det ut til 
at vi i 2010 vil få et overforbruk som i all hovedsak kan knyttes til disse tilbudene med ca 3 mill 
kr. 
 
Modellutprøving – psykolog i Barn-ungetjenesten. 
Barm-og ungetjenesten fikk etter søknad bevilget tilskudd til modellutprøving av 
psykologstilling over en periode på 4 år.  Det er nå foretatt tilsetting av psykolog, og hun vil 
starte sitt arbeid i Barn-ungetjenesten i november 2010.  Alta kommune vil få en etterlengtet 
kompetanse på området psykiske lidelser som blant annet skal brukes i forhold til 
kursing/veiledning av personale i skoler og barnehager. Dette tjenestetilbudet vil forsterke 
kommunens innsats knyttet til barn med psykiske lidelser. 
 

8.4.3.3 Etablering av tilbud til mindreårige flyktninger 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak – PS 30/10 – har Barn-og unge fått ansvar for å bosette 
inntil 10 mindreårige flyktninger. 
Stiftelsen Utleieboliger har påtatt seg å skaffe bolig til inntil 10 mindreårige flyktninger. Vi 
planlegger ut fra oppstart månedsskiftet desember/januar.   
I samsvar med kommunestyrets vedtak etableres dette tilbudet i samarbeid med IMDI, og 
kommunens bosetting hjemles i lov om barnevernstjenester. 
Det er foretatt tilsetting av flyktningekonsulent som skal medvirke til at det bygges opp en 
organisasjon med formål å bidra til å yte tjenester til disse innbyggerne ut fra den enkeltes 
behov. Konsulenten vil begynne i jobben i løpet av november måned. 
Dersom vi bosetter 10 mindreårige flyktninger, viser beregninger at det vil bety mellom 5-6 
arbeidsplasser i Alta kommune. Det tas sikte på at driften av dette prosjektet vil kunne starte opp 
i begynnelsen av januar 2011. 
 

8.4.3.4 Tidlig innsats 
Sektoren gjennomfører et omfattende program knyttet til å avdekke utfordringer og vansker hos 
barn i Alta tidlig. Når det avdekkes vansker skal vi også sikre at det iverksettes tiltak for å 
avhjelpe utfordringen/vansken. 
I dette arbeidet fases alle skoler og barnehager gradvis inn med siktemål at alle skal være inne i 
denne arbeidsformen fra 2013. 
Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på de første trinn på skolene gjøres 
observasjoner av barn/elever i lek og læring. Observasjoner gjøres av de ansatte i virksomhetene 
sammen med en flerfaglig gruppe fra Barn og ungetjenesten bestående av 1 person fra hvert av 
fagområdene barnevern, helsesøster, habilitering og PPT. På bakgrunn av felles observasjoner 
drøftes utfordringer, og der foreslås tiltak for enkeltbarn og grupper av barn. For noen barn 
konkluderes det med at de foresatte anmodes om å sende en særskilt henvisning til f. eks PPT for 
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nærmere utredning. En slik flerfaglig observasjonsmetode har dokumentert en treffprosent på ca 
80 i å avdekke vansker, mens tradisjonelle metoder har ca 20 % dokumentert treff på å avdekke 
barn med særlige behov.  
Gjennom dette programmet skal vi sikre at barn blir sett, og vi skal sikre at vi setter inn tiltak 
som hjelper barn tidlig. Dette betyr at vi er inne i en omfattende forebyggende arbeidsform. 
Denne er ressurskrevende, og det er særlig utfordrende å gjennomføre denne fordi der samtidig 
er en forventning at alle andre tilbud skal være tilgjengelig samtidig. I denne overgangsperioden 
vil alle tjenesteområdene oppleve vansker med å levere alle de tjenester som er forventet av 
innbyggerne, og det kan lett oppstå frustrasjoner både i og utenfor den nye organisasjonen.  
Det er avgjørende at vi har styringsevne til å sikre utviklingsarbeidet og omorganiseringen slik at 
strategien om tidlig innsats ivaretas. Barn og unge tjenesten, skoler og barnehager legger ned en 
formidabel innsats for å realisere tidlig innsats. 
Alta kommune er med dette programmet i første rekke når det gjelder tidlig innsats og flerfaglig 
arbeid. Resultatene av denne innsatsen forventes å bli flere barn som får tidlig hjelp, mer 
forebygging og mindre reparasjonsarbeid seinere. Denne strategien er vesentlig i arbeidet med å 
realisere visjonen om ”God barndom i Alta”. 
For å gjennomføre programmet er det behov for å forsterke bemanningen i Barn og unge 
tjenestene innenfor helsesøstre, barnevern, PPT og habilitering for å sikre at vi klarer å utvikle 
programmet med tidlig innsats til å gjelde for alle barn og unge i Alta. En slik styrking vil være 
nødvendig i 4 - 5 år. Deretter må det forventes effekter av denne innsatsen. 
Vi innser samtidig at vi ikke klarer å styrke alle tjenesteområder samtidig, og det vil kunne føre 
til at gjennomføringstakten for ”Tidlig innsats” må justeres. 
 

8.4.3.5 Barnehagedekning 
Vi hadde full behovsdekning slik dette er definert av sentrale myndigheter ved hovedopptaket i 
2010, og vi har i tillegg tildelt en del plasser til barn som ikke hadde lovkrav på plass. 
Tallene for barnefødsler varierer en del, og 2009 tallene gir et kull på 275 0-åringer. Vi har i 
økende grad større etterspørsel etter småbarnsplasser i våre barnehager.  
I barnehageåret 2009/10 har 87 % av 1-5 åringene plass i barnehage i Alta. Alta kommune har en 
lavere andel 1-5 åringer i barnehager enn landsgjennomsnittet. 
Vi har ikke ledig kapasitet i løpet av barnehageåret slik at barn fortløpende kan tildeles plass. 
Kommunen oppfyller lovforpliktelse når det gjelder barnehagetilbud, men vi klarer ikke å møte 
innbyggernes behov for plass i løpet av barnehageåret. 
Kommunestyret har vedtatt følgende tiltak for å øke barnehagekapasiteten: 

- utvidelse av kapasiteten ved Tverrelvdalen barnehage 
- utvidelse av kapasiteten ved Saga barnehage 
- utvidelse av kapasiteten ved Sentrum barnehage 
- etablering av en ny stor barnehage på Breverud drevet av Betania 

Alle disse tiltakene vil gi oss et økt antall barnehageplasser i barnehageåret 2011/12. 
I tillegg til disse tiltakene vil Holmen gårdsbarnehage komme i full drift fra høsten 2010. 
Ut fra søkertall og den samlede utbygging foreslås det at vi i økonomiplanen utreder utvidelse av 
kapasiteten ved eksisterende barnehager framfor å bygge flere nye barnehager. Her vil det særlig 
være aktuelt å vurdere utvidelse av kapasiteten ved Midtbakken barnehage. 
 

8.4.3.6 Barnehagenes innhold 
På samme måte som vi har etablert baser ved skoler, arbeides det nå med en struktur med 
forsterkede barnehager. Tenkningen er knyttet til å bygge opp kompetanse i forhold til barn med 
særskilte behov ved noen barnehager. For mange barn handler dette om at vi har personale med 
tilstrekkelig faglig bakgrunn for å gi barn det beste tilbudet. Sektoren er foreløpig i gang med 
planlegging på dette feltet, men våre foreløpige konklusjoner går i retning av å utvikle et 
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spesialisert barnehagetilbud for ulike barnegrupper med særskilte behov. Her vil det være behov 
for personell med variert kompetanse ut fra barnas behov, og vi må etablere andre arbeidsformer 
i arbeidet med barn. Av hensyn til kvaliteten i tilbudene er det nødvendig med særskilt 
oppfølging av disse forsterkede barnehagene og de ansatte der. Her vil faglig veiledning gitt av 
habiliteringstjenesten og PP-tjenesten og andre være avgjørende for god kvalitet. Det er 
nødvendig å forsterke den faglige kompetansebyggingen for å sikre enda bedre kvalitative tilbud. 
Alta kommune sine tilbud med slike forsterkede barnehager vil være innrettet på brukernes 
behov. De forsterkede barnehagene vil representere et godt utviklet tilbud der kommunens 
tjeneste er organisert effektivt, og der vi gir tilbud av høy kvalitet. 
 
Gjennom brukerundersøkelser har vi fått tilbakemeldinger fra innbyggerne der det meddeles stor 
tilfredshet med barnehagetilbudet. Samtidig legges det betydelig sterkere føringer på å utvikle 
barnehagenes innhold fordi barnehagene vurderes som avgjørende for om barn får et best mulig 
grunnlag for egenutvikling. Alta kommune har i dag full dekning av førskolelærere i 
barnehagene, og vi har et stort antall fagarbeidere. Forsterket fokus på barnehagenes innhold 
krever at vi tar systematiske grep i utvikling av barnehagetilbudet gjennom: 

- Felles strategier og tiltak for utvikling av barnehagene i samsvar med rammeplanens 
fagområder 

- Systematisk etter- og videreutdanning av personalet i barnehagene 
- Systematisk oppfølging av spesifikke faglige områder som språkutvikling, 

begrepsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter. 
For Alta kommune vil felles innsats kanaliseres gjennom sektorens arbeid og gjennom 
samhandling i regi av RSK Vest-Finnmark. 
 

8.4.3.7 Ny finansieringsmodell for private barnehager 
Stortinget vedtok 16. juni 2009 forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor. Stortingets vedtak er basert på Ot.prp. nr. 57 (2007-
2008) om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager) og 
innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i Innst. O. nr. 103 (2008-2009). 
Regjeringen planlegger rammefinansiering av barnehagesektoren fra 1. januar 2011. 
 
Ved stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) våren 2009 sa regjeringen at den tar 
sikte på å oppnå likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager gjennom 
en opptrappingsplan i løpet av en periode på inntil fem år.  Forslaget til overgangsregler 
innebærer at mange av kommunene må legge om sine rutiner for beregning av tilskudd i en 
overgangsfase på 5 år. Det vil i en periode medføre økte administrative kostnader for 
kommunene.   
 
En viktig målsetting for det nye finansieringssystemet for ikke-kommunale barnehager er at det 
må være rasjonelt, forutsigbart og enkelt for kommunene å behandle, samtidig som det sikrer en 
reell økonomisk likeverdig behandling i forhold til offentlige barnehager.  Likeverdig 
behandling defineres som at ikke-kommunale barnehager får 100 pst. av det tilsvarende 
kommunale barnehager i den aktuelle kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd (per 
heltidsplass). 
 
Vedtak om kommunalt tilskudd til de private barnehagene i 2010 utgjør et merforbruk i forhold 
til budsjett på ca. 4,5 mill. I et økonomisk perspektiv har sektoren derfor en betydelig utfordring 
fra 2011 og videre utover dersom sektorrammen ikke justeres for dette forholdet.  Det er ennå 
ikke fattet endelig vedtak om hvordan den nye finansieringsmodellen skal se ut.  
Opptrappingsplanen på inntil 5 år betyr høyst sannsynlig en gradvis økning av det kommunale 
tilskuddet over samme periode.   
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I tillegg kommer kommunalt tilskudd til Holmen gårds- og naturbarnehage og den nye 
barnehagen på Breverud samt kostnader for de kommunale utvidelsene. Kommunen er forpliktet 
til å sikre disse private barnehagene økonomiske rammer på linje med øvrige barnehager. 
Nettokostnadene for drift av disse barnehagene og derved disse barnehagenes fordring på 
kommunen er ikke beregnet, men her nevnes det at en 2 avdelings barnehage har en netto 
kostnad (kostnad eksklusive foreldrebetaling og kost) på ca 2,9 millioner og en 4-
avdelingsbarnehage har en netto driftskostnad på 6,5 millioner kr. Det er usikkert om disse 
kostnadene er medtatt i den overføring til barnehagedrift for Alta kommune som er forelått i 
statsbudsjettet. Sektoren må derfor forutsette at sektorrammen oppjusteres i samsvar med disse 
økte kostnadene. Hvis ikke vil dette bety en reduksjon i tjenestetilbudet på andre områder. 
Sektoren må derfor komme tilbake med redegjørelse knyttet til konsekvensene av den nye 
finansieringsordningen når alle vedtak er fattet samt at vi kan gi kvalifiserte beregninger knyttet 
til kostnadene ved utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen. 
 

8.4.3.8 Skolebøker og annet læremateriell 
Kostnaden ved innkjøp av læreverk ligger på mellom 1,5 og 3 millioner for et fag.  
Det å sikre elevene våre lærebøker innebærer et tiltak for å heve kvaliteten i skolen. 
Vi har tatt noen steg de siste årene, men det er fortsatt behov som må dekkes inn gjennom 
særskilt prioritering. Driftsbudsjettene for skolene har ikke rom for denne type innkjøp. Det vil 
være nødvendig å sikre tilførsel av ca 1-2 millioner hvert år i økonomiplanperioden for å foreta 
innkjøp av lærebøker til elevene i Alta skolen. 
Nye lærebøker innebærer samtidig store utfordringer for årlige driftsbudsjett fordi elevene på de 
laveste trinnene bruker noen engangsbøker. Det betyr at det må kjøpes inn bøker hvert år i noen 
fag til elevene på de laveste trinnene. Det betyr at det er behov for en særskilt styrking av 
skolenes budsjetter for å dekke slike innkjøp. 
 
Alta kommune har de siste 3 årene kjøpt inn felles læreverk i matematikk, engelsk og norsk. I 
løpet av høsten 2010 blir det kjøpt inn felles lærebøker i naturfag, og vi vil videre prioritere 
innkjøp av felles lærebøker i samfunnsfag og RLE (Religion, livssyn og etikk). Deretter gjenstår 
innkjøp innenfor faglige områder på ungdomstrinnet, og et krav om vedlikehold og supplering av 
de innkjøpte lærebøker. Det innebærer at kommunen vil ha på plass nye felles læreverk i alle fag 
forutsatt at bevilgning til formålet sikres. Det betyr at kommunen i løpet av kort tid har 
gjennomført en betydelig innsats med å skaffe nye og tidsriktige lærebøker til alle elever i de 
fleste fag. 

8.4.3.9 Skoleinventar og læremidler 
Vi har flere skoler som er nybygde eller betydelig modernisert. Noen skoler har ikke vært en del 
av denne prioriteringen, og disse skolene har derved fått et etterslep når det gjelder fornying av 
inventar (pulter, stoler etc) og læremidler. 
Gjennom anvendelse av midler knyttet til inventar på kapitalbudsjettet er der foretatt en del 
innkjøp som har kommet disse skolene til del, men disse tiltakene har ikke vært tilstrekkelige. 
De forskjeller som er mellom skoler når det gjelder inventar og læremidler innebærer en forskjell 
i rammevilkårene for undervisning mellom skoler og elever. Slike forskjeller er ikke ønskelige. 
Sektoren vil utrede disse forskjellene og komme tilbake med forslag til en tiltaksplan for å sikre 
større likhet mellom skoler knyttet til disse rammevilkårene. 
 

8.4.3.10 Økende antall barn med behov for forsterkede tiltak 
Alta kommune har etablert 5 skolebaser der vi gir tilbud til barn om opplæring og om omsorg: 

 Elvebakken skole 
 Komsa skole 
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 Alta ungdomsskole 
 Øvre Alta skole  
 Gakori skole 

Elevene får sitt tilbud delvis i basene og delvis sammen med elever i den klassen de tilhører. 
Basene gir tilbud i medhold av opplæringsloven og sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven 
hjemler omsorgstilbud til barn, og våre skolebaser gir tilbud til elevene hele året. Det innebærer 
at basene er åpne som omsorgstilbud når skolene er stengt. Basene drives 52 uker i året med en 
åpningstid fra kl 07.30 til kl 17.00. 
I dette skoleåret har 29 elever tilbud i baser, og det er i alt drøye 30 årsverk som anvendes til å gi 
dette tilbudet. 
I Alta har vi et større antall barn som vil ha stor nytte av et basetilbud enn det vi forventer ut fra 
folketall.   
Vi har et økende antall barn med behov som går utover rammene for de tilbud vi gir i 
barnehager, skoler og på fritid. De har behov for viktige voksne i sine liv. De har behov for 
voksne som skaper stabile rammer i hverdagen, og mange av disse har behov for oppfølging på 
alle arenaer: på skolen/i barnehagen, hjemme og i fritiden. 
Det er behov for viktige voksne som: 

 Kan møte barnas behov for voksenkontakt på alle arenaer 
 Kan ivareta barn som av ulike grunner ikke går inn i et rimelig standardisert 

system i barnehagen, i skolen eller på fritiden 
 Kan ivareta barn som i stor grad sliter slik at de i en eller annen form har 

atferd som forstyrrer barnet selv eller omgivelsene 
Det er behov for å forsterke stillingsgrupper med annen kompetanse og andre arbeidsformer i 
arbeidet med barn. Av hensyn til kvaliteten i tilbudene er det nødvendig med særskilt oppfølging 
av skolebasene og de ansatte der. Disse er ansatt ved den enkelte skole, men faglig veiledning 
gis av habiliteringstjenesten og PP-tjenesten. Det er nødvendig å forsterke den faglige 
kompetansebyggingen for å sikre enda bedre kvalitative tilbud. Alta kommune sine tilbud med 
disse skolebasene er innrettet på brukernes behov, og vi møter samtidig foresattes behov for 
avlastning på en effektiv og forsvarlig måte. Basene representerer et godt utviklet tilbud der 
kommunens tjeneste er organisert effektivt, og der vi gir tilbud av høy kvalitet. 
Det er behov for videreutvikling av disse tilbudene.  

8.4.3.11 Tidlig innsats i skolefag – nasjonalt pålegg 
Stortinget har vedtatt en bestemmelse i Opplæringsloven med slik ordlyd: 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  
            ------ 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 
samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta 
mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.  

            ------  
Kostnadene for denne lovendringen er lagt inn i budsjettet for 2011 i samsvar med nasjonale 
myndigheters bestemmelse og kommunestyrets vedtak. 
Lovbestemmelsen innebærer at det skal satses systematisk på tidlige tiltak og forsterket innsats 
knyttet til lesing/skriving og regning de første skoleårene (1.-4.trinn). 
Målrettet har sektoren etablert stillinger for å yte slik forsterket innsats i form av: 

 strukturerte leseopplegg i form av dedikerte treningsprogram/opplegg 
 strukturerte opplegg for arbeid med tall og telleforståelse organisert som regnekurs 

Det forventes at tiltakene vil føre til bedre lese- og regneferdighet hos elevene fordi vi sikrer at 
elever som sliter raskt får et tilbud som skal hjelpe de med vanskene de har. 
Denne innsatsen skal føre til at elever får tidlig hjelp i å mestre disse grunnleggende 
ferdighetene, og systemet skal være dynamisk og sikre at det settes inn tiltak overfor de lever 
som det gjennom kartlegging er dokumentert har behov for et forsterket faglig opplegg. 
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8.4.3.12 Skoleresultater og videreutdanning for lærere 
Kommunestyret har vedtatt ambisiøse mål for kvaliteten i skolene målt ved resultater på 
nasjonale prøver og ved avgangskarakterer. 
Forskning viser at elevenes faglige prestasjoner er nært knyttet til lærernes kvalifikasjoner. Det 
betyr at vi må sikre videreutdanning for mange lærere i de såkalte kjernefagene. Vi har i dag 
fastsatte kompetansekrav for å tilsetting i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i fagene 
norsk, matematikk og engelsk. En tilsvarende tenkning er varslet også for barnetrinnet. 
Forsterkning av faglig kompetanse i skolen betinger en betydelig innsats knyttet til 
kompetanseheving for lærere. Dette behovet forsterkes av ny nasjonal forskrift som forutsetter at 
ungdomstrinnslærere skal ha en årsenhet i fagene norsk, matematikk og engelsk for å undervise. 
Det nasjonale programmet for slik kompetanseheving ga Alta 2 studieplasser for lærere i 
2010/11. De to lærerne som fikk slik studiehjemmel følger et studium knyttet til leseopplæring. 
Alta har ca 370 lærere, og det er åpenbart at den nasjonale satsingen vil være utilstrekkelig for å 
sikre at Alta skolen får den kompetanse som trengs. 
Alta kommune må i de nærmeste årene sikre en strategi for videreutdanning av lærere innenfor 
kjernefagene norsk, matematikk og engelsk for at vi skal få på plass den kompetansen som er 
nødvendig for å nå de mål som kommunestyret har fastsatt. Alta kommune har foretatt en 
kartlegging av ansattes kompetanse som kan danne grunnlag for en plan for slike 
videreutdanningstiltak.  
For Alta kommune vil det være hensiktsmessig å sikre slike videreutdanningstilbud gjennom det 
interkommunale samarbeidsorganet RSK Vest-Finnmark. En slik satsing må føre til at 
kommunen prioriterer midler til en slik satsing de nærmeste årene. 
 
Skolene har store utfordringer knyttet til et godt skoletilbud for elever med lav motivasjon og 
med sammensatte vansker. Vi har etablert flere spesialiserte undervisningstilbud for grupper av 
elever, og det er sannsynlig at denne strategien må videreutvikles for å sikre læringsmiljø og 
læringsresultater i Alta skolen.  
 
Fokus på resultater ved nasjonale prøver krever systematisk oppfølging og læring. Dette området 
vil sammen med struktur i opplæringa være områder der skolen vil bli fulgt opp av sektoren. 

8.4.3.13 Elevenes læringsmiljø 
Elevenes læringsmiljø er avgjørende for læring. Viktige elementer i læringsmiljøet er: 

 Relasjon mellom elev og lærer 
 Klasseledelse 
 Relasjoner mellom elevene 
 Bruk og håndhevelse av regler 
 Forventninger til elevene 
 Samarbeid mellom hjem og skole 

 
Sikring av elevenes læringsmiljø er avgjørende for elevenes trivsel og læring. Gjennom 
opplæringsloven er visse sider ved elevenes læringsmiljø særskilt bestemt: 
 
Fysisk læringsmiljø 
Elevenes rettigheter i kapittel 9a er knyttet til skolens fysiske miljø gjennom paragraf 9a-2 der 
det heter at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, 
trivsel og læring hos elevene. Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan både ute- og 
inneområdene er utformet. Det fysiske miljøet skal gi muligheter til fysisk aktivitet, 
undervisningsrommene skal ha gode lysforhold, riktig temperatur, god ventilasjon og det skal 
være WC, sanitærrom og drikkevann med god kvalitet. Skolelederen har et særlig ansvar for å 
følge opp det fysiske miljøet på skolen, og det skal eksistere en internkontroll som registrerer når 
det fysiske miljøet er for dårlig. 
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Psykososialt læringsmiljø 
Opplæringslovens paragraf 9a-3 konkretiserer hva et godt psykososialt læringsmiljø er. Dette 
handler primært om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre, og hvilke 
erfaringer, opplevelser og utvikling elevene får på de sosiale og personlige områdene gjennom 
ulike betingelser i skolens læringsmiljø. I loven heter det at ingen elever skal bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestengelse eller vold. 
Videre understrekes det at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ingen elever blir 
utsatt for slike ord og handlinger gjennom å gripe inn eller ved snarest å undersøke saken og 
varsle skolens ledelse. 
Dette gir elevene sterke rettigheter relatert til læringsmiljøet og den personlige og sosiale 
utviklingen på skolen, og det gir ansatte på skolen og skolens ledelse tilsvarende sterke plikter 
og ansvar. På mange måter uttrykker retten til et godt psykososialt læringsmiljø at alle elevene 
skal oppleve å bli godt likt av lærere og andre ansatte på skolen. 
 
For sektoren vil det bli lagt opp til et økt fokus på læringsmiljøet i skolene. Her vil det bli initiert 
tiltak knyttet til bruk av LP-modellen (læreplan og pedagogisk analyse), forsterkning av 
samarbeidet skole – hjem og økt fokus på struktur i skolen samt klasseledelse. Disse faglige 
områdene vil bli prioritert i etterutdanningstiltak. 
 

8.4.3.14 Tiltak for å bedre innemiljø og fysiske forhold i skoler og barnehager 
Alta kommune arbeider systematisk med godkjenning av skoler og barnehager med hjemmel i 
”Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.” For flere virksomheter er der 
merknader og avvik knyttet til ventilasjon, støy og mangelfull/feil temperaturregulering. 
Dårlig luft er uheldig for barn og for ansatte, lave/høye temperaturer er uheldig og støy er 
helsefarlig. 
Bedring av luftkvaliteten må sikres gjennom: 

 Å skifte/reparere gamle/utilstrekkelige ventilasjonsanlegg 
 evt gjennom rutiner for lufting 

Støy skapes av mennesker og maskiner. På mange områder må barn og voksne arbeide 
systematisk med å redusere den menneskeskapte støyen, og sektoren har iverksatt 
kartlegginger/målinger for å bevisstgjøre både barn og voksne om støynivå. I oppfølgingen har 
vi søkt å høyne ansatte bevissthet og kompetanse om støy som en kilde til helseskade. Dette er et 
arbeid sektoren må drive kontinuerlig. 
Maskinstøy i våre virksomheter kommer i hovedsak fra ventilasjonsanlegg. 
Bedring av støy må sikres gjennom: 

 kompetanse og bevisstgjøring 
 reparasjon/utskifting av ventilasjonsanlegg som ikke holder god standard 

Bedring av temperaturregulering i skoler og barnehager sikres gjennom: 
 bygningsmessige tiltak (isolasjon, vinduer etc.) 
 bedre styringssystemer for varme 

Sektoren ber om at det foretas en gjennomgang av alle våre virksomheter som har registrerte 
avvik knyttet til luftkvalitet, støy og mangelfull/ustabil temperatur regulering med sikte på å 
beskrive løsninger og utvikle en tiltaksplan for utbedring. 
 
 

8.4.3.15 Bygningsmessige tiltak 
Barneavlastning og tiltaksbase: 
I dag har vi to institusjoner som drives på døgnbasis i barn og unge sektoren,- tiltaksbasen og 
barneavlastningen. Det er behov for samordning av disse tilbudene, og det bør derfor iverksettes 
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planarbeid for å få bedre lokaler der vi i større grad kan sikre at barna får et tilbud i samsvar med 
behov. Fylkesmannen peker i sitt tilsyn på at våre lokaler i for liten grad ser ut til å gi brukerne 
en opplevelse av privathet i tilbudet. 
Samlokalisering vil gi muligheter for et bedre tilbud til brukerne og mer effektiv drift. 
 

 Nybygg – om/utbygging som samlokaliserer tilbudene.  
 Tilbudet det bør planlegges for vil være  

o En avdeling med 10 – 12 plasser for ungdom 
o En avdeling med 10-12 plasser for barn 
o En egen hybel- og botreningsavdeling der vi både kan møte midlertidige bobehov 

og vi kan trene ungdom i det å bo i egen leilighet. 
Her må det tas standpunkt til lokalisering, og vi må etablere faglige og 

bemanningsmessige strukturer som møter de krav våre innbyggere har. 
 
Barnehager: 
Noen barnehager har et behov for modernisering og bygningsmessig oppgradering. 
Dette gjelder særlig Aronnes barnehage og Gakori barnehage. Her må det iverksettes utredning 
med sikte på å avklare behov for bygningsmessig oppgradering som sikrer barn og ansatte bedre 
fysisk arbeidsmiljø.  
Vi har ikke sikret alle barnehager vognskur. Dette må prioriteres. 
Det er budsjettert midler til utvidelse av følgende barnehager: 

 Tverrelvdalen barnehage 
 Saga barnehage 
 Sentrum barnehage 

Disse utvidelsene vil være gjennomført slik at de nye avdelingene kan tas i bruk barnehageåret 
2011/12. 
 
Skoler: 
Arbeidet med å renovere Øvre Alta skole vil bli fullført i 2010, og Bossekop skole har samtidig 
fått ferdigstilt bygging av toaletter og et nytt kontorlokale. 
 
I økonomiplanen er Komsa skole inntatt med innsats i 2011 og 2012. Innsatsen ble utredet i 2006 
av Paulsen RI, men etter at denne utredningen ble gjort er der gjort endringer i lov- og regelverk 
som gjør at den utredningen ikke er tilstrekkelig for de tiltak som må iverksettes. Det arbeides nå 
med en beskrivelse av de tiltak som er nødvendig for å møte lovkrav, men det er avklart at den 
avsatte bevilgning ikke vil gi en renovert Komsa skole. 
 
I forbindelse med innføring av kildesortering av avfall vil det være behov for tiltak knyttet til 
søppelrom som muliggjør slik kildesortering.  

8.4.3.16 IKT i skoler og barnehager: 
I 2011 vil det være behov for å forsterke innsatsen innenfor IKT i barnehagene. Vi har i løpet av 
2010 sikret at barnehager er knyttet til nettet gjennom bredbånd/bredbåndslignende løsninger. Vi 
må nå sikre at våre barnehager får tilgang til datamaskiner og kompetanse som gjør at ansatte 
kan bruke dataverktøy i planlegging og evaluering. Og vi må sikre at barn i barnehager møter 
digitale verktøy i læringsarbeid. 
På mange områder brukes data til pedagogiske spill og til tekstproduksjon. Det er derfor 
nødvendig å avsette økonomiske ressurser hvert år for å sikre barnehagene en ønsket utvikling. 
Gjennom en kombinasjon av nytt og brukt utstyr vil vi kunne etablere en rimelig dekning for 
disse virksomhetene. 
 
Gjennom leasingavtaler har vi sikret en rimelig utskifting av datamaskiner for skolene. Vi har et 
vedvarende behov for utskifting av maskinparken med ca 200 maskiner pr år. Sektoren prøver ut 
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såkalte minimaskiner for å vurdere om disse med modifisering kan brukes av skolene. Fordelen 
med slike maskiner er anskaffelsesprisen. 
Vi har fortsatt utfordringer knyttet til nettet for noen skoler, men det arbeides systematisk med å 
sikre alle skoler tilstrekkelig nettforbindelse og intern tilgjengelighet gjennom kabling og bruk 
av trådløse nett. 
Sektoren vil fortsette utbygging av sikre trådløse nett ved skoler. 
  

8.4.4 Alta Vil 
Kommuneplanen peker på at barn og unge er Alta sin viktigste ressurs.  
Med bakgrunn i kommuneplanen vil sektoren ha ”God barndom i Alta” som hovedfokus med 
følgende fokusområder i planperioden: 
 
A. Gode og helhetlige tjenester til barn og unge. 

 Tiltak skal sikre læring, trivsel og utvikling 
 Samordnede tiltak på alle arenaer (hjem, fritid, skole/barnehage) 
 Fritidstilbud til barn og unge 

 
B. Barnehager med fokus på kvalitet 

 Tidlig innsats skal sikre barn god og riktig hjelp 
 Systematisk trening i språklige ferdigheter  
 Fokus på aktive barn i lek og læring 
 Gode barnehager med høy faglig kompetanse 

 
C. Skoler med rom for alle og blikk for den enkelte 

 Forbedring av resultater målt med nasjonale prøver 
 Tidlig innsats i lesing, skriving og regning for elever som har vansker. 
 Det viktigste i alle elevers læringsarbeid er de grunnleggende ferdighetene å lese, å 

skrive og å regne. Dette er hovedmål i skolens arbeid der elever skal oppleve mestring. 
 Læringsresultater målt med karakterer  
 Læringsmiljø med vekt på vurdering for læring og elevmedvirkning. 
 Fokus på fysisk aktivitet 

 
D. Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert lokalsamfunn. 

 Skoler og barnehager skal være arenaer for flerkulturelt samspill. 
 Fokus på gode læringsmiljø som fremmer inkludering, tilhørighet og vennskap der  

mobbing og vold systematisk bekjempes. 
 Felles strategi for å sikre inkludering av bosatte mindreårige flyktninger. 

8.4.5 Sektorens hovedprioriteringer 2011 - 2014 
 Gode tilbud til innbyggerne innenfor sektorens tjenesteområder 
 Realisering av målet om én dør inn til kommunens hjelpeapparat for barn og unge 

og deres familier 
 Samhandling mellom virksomheter i sektoren med vekt på å skape helhet og 

sammenheng i tjenester og tilbud 
 Iverksetting av tidlig innsats i alle skoler og alle barnehager 
 Fokus på forebyggende tiltak og strategier i arbeid med barn og unge og deres 

familier 
 Brukerundersøkelser som ledd i kvalitetssikring og brukermedvirkning 
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8.4.5.1 Skoler: 
 Gjennomføre systematisk vurdering av kvalitet i skolenes tilbud med vekt på 

læringsmiljø, læringsresultat, læringsstrategier og brukermedvirkning gjennom 
rapportering og kvalitetsdialog.  

 Sikre vurdering av og med elever slik at elevene vet hva de må gjøre for å bli bedre. 
 Kartlegge elevenes lese-, skrive-, regne og digitale ferdighet med sikte på å iverksette 

tiltak for barn som trenger særlig oppfølging. 
 Realisere trygg skolehverdag for alle elever. Nulltoleranse for vold og mobbing skal 

sikre elevene et skolemiljø som er trygt. 
 Gjennomføre årlige elevundersøkelser for alle elever på 5.-10.trinn 
 Sikre overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler for å sikre den 

enkeltes læring og utvikling. 
 Etablere Classfronter som felles kanal og plattform for elever, foresatte og lærere. 
 Elever på alle trinn skal delta i arbeid og prosjekt som fremmer entreprenøriell 

tenkning og handling. 

8.4.5.2 Barnehager: 
 Systematisere arbeid knyttet til kvalitetssikring og utvikling gjennom  

 Tilsyn og kvalitetsdialog 
 Oppfølging av rammeplanen og den enkelte barnehages årsplan 
 Kompetanseheving for personalet 

 Etablere systemer som sikrer at kunnskaper om barns styrker og ferdigheter følger 
barnet fra barnehage til skole slik at det enkelte barn kan få et tilpasset opplegg fra 
1.dag på skolen. 

 Gjennomføre satsing på bruk av digitale verktøy for barn i barnehagen 
 Systematisk overvåkning av markedet med sikte på å fange opp endringer i 

etterspørsel med sikte på tilpasning av tilbud. 
  og evt utbygging av nye tilbud 
 Forsterke og videreutvikle kvalitet i barnehagene med vekt på læring og utvikling for 

det enkelte barn. 
 Rekruttere flere menn til arbeid i barnehager. 

8.4.6 Kostra og andre indikatorer på kvalitet 
I det følgende presenteres en del bakgrunnsdata for å vurdere ressursinnsats i Barn og unge 
sektoren. Her er medtatt data fra kostra statistikk, og det er søkt gitt sammenligninger som er 
vurdert som relevante. 
 

8.4.6.1 Helsesøstertjenesten 
Kommunens helsesøstertjeneste er delt i en flyktninge/asylantdel og en del med øvrig 
helsesøsterarbeid. I tabellen under er det kommunens samlede helsesøstertilbud som vises. 
Tabellen under er Kostradata for 2009 og sammenligner helsestasjon- og skolehelsetjenester: 
 

  Narvik Harstad
Hammer-

fest Alta

Sør 
Var-
anger 

Gj.snitt 
kommune

gruppe 
12

Gj.snitt 
Finnmar

k 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. 
pr. innb 0-5 år 5877 3989 5274 1430 5478 5741 4540 5371 
Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. 
pr. innb 0-20 år 1496 1015 1572 376 1399 1463 1164 1446 
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Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst 55 78 61 54 98 78 71 80 
Andel spedbarn som har fullført 
helseundersøkelse innen utg. av 
8. leveuke 92 90 91 174 136 121 134 100 
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 2-3 års 
alder 101 94 95 96 93 100 110 97 
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 4 års 
alder 66 94 100 87 50 86 84 92 
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen 
utgangen av 1. skoletrinn 65 91 96 275 76 134 158 89 
Åpningstid ved helsestasjon for 
ungdom. Sum timer per uke. 4 5 6 4 3 .. .. .. 
Brutto driftsutgifter per 
innbygger 0 - 5 år. 
Helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste. 7251 4688 5728 4638 6356 7164 6373 5940 
Folkemengden i alt 18402 23257 9724 18680 9738 .. .. .. 
%-andel av barn 0 - 18 år 22,9 24 24,3 28,4 24,6 25 24,9 24,5 
antall barn/unge 0-18 år 4214 5582 2363 5305 2396      

 
Tabellen foran illustrerer at Alta kommune: 

 Bruker mindre penger enn andre kommuner til disse formål 
 Har en lavere kostnad og derved lavere bemanning til å løse disse oppgavene enn andre 

kommuner målt etter parametrene nyfødte, årsverk til forebygging eller timer pr uke av 
helsesøstre. 

En sammenligning av helsesøstertjenestens bemanning med de øvrige kommunene viser at vi har 
behov for å styrke denne tjenesten. 
 

8.4.6.2 Barnevernstjenester: 
Tabellen under sammenholder kommunale kostnader til barnevernstjenester. Alle data er Kostra 
data for 2009. 

  Narvik Harstad 
Hammer-

fest Alta
 Sør-

Varanger

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

12
Gj.snitt 

Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

Netto driftsutgifter til 
sammen pr. innbygger 
(kr) 708 1326 1163 1754 1402 1276 1492 1249 
Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten 3289 5918 5082 6551 6134 5426 6390 5379 
Netto driftsutgifter (f 
244, 251 og 252) pr. 
barn i barnevernet 59466 94883 58617 89773 84290 70169 76198 90053 
Andel netto driftsutgifter 
til saksbehandling (f. 
244), prosent 58,1 36,5 37,4 36,6 25,9 37 34,1 34,6 
Andel nto drutg til barn 
som bor i sin 
opprinnelige familie 
(funksjon 251), prosent 7,1 10 13,9 18,5 10,7 18,3 14,8 15,6 
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Andel nto drutg til barn 
som bor utenfor sin 
oppr. familie (funksjon 
252), pst 34,9 53,5 48,7 44,9 63,4 44,7 51,1 49,8 
  
Alta kommune bruker mer penger til slike tjenester både målt i kroner pr innbygger og kroner pr 
innbygger i aldersgruppen 0-17 år. 
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet er høyere i Alta enn i de øvrige kommunene med 
unntak av Harstad. Det er viktig å avklare hva som gjør at kostnadene hos oss er til dels vesentlig 
høyere enn i andre kommuner. 
Alta bruker en større andel av de samlede kostnadene til barnevernstiltak i opprinnelig hjem enn 
til barn utenfor opprinnelig hjem enn de øvrige kommunene i denne sammenligningen. 
 
Barnevernet i Alta mottar mange bekymringer, og det legges ned et stort arbeid i undersøkelser 
og iverksetting av tiltak for barn. Her er tallene for 2009 sammenholdt med noen aktuelle 
kommuner: 
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For å se tabellen foran i perspektiv gjengis under kommunenes folketall og andel av 
befolkningen i alderen 0-17 år. 

  Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Alta 
Sør-
Varanger 

Folkemengde i alt 21080 18402 23257 9724 18680 9738 
Antall 0-17 år 4715 3959 5211 2226 5002 2226 
 %andel 0-17 år 22 22 22 23 27 23 

 
Det høye antall meldinger og tiltak må ses i sammenheng med at Alta kommune har mange flere 
barn i aldersgruppen 0-17 år enn kommunene som det sammenlignes med. 
Grafen viser at Alta gjennomfører mange undersøkelser (242), avslutter mange undersøkelser 
(214) og iverksetter tiltak for mange (122). 
Et kvalitetstegn for barnevernet er å se på behandlingstid for undersøkelser. Tallene for 2009 
viser at Alta kun hadde 3 saker med behandlingstid over 3 mnd. 
Når tallene foran vurderes mot antall barn som får bistand fra barnevernstjenesten kan vi se at 
tjenestene i Alta er velutbygd og har høy effektivitet. 

  Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Alta 
Sør-
Varanger 

Barn med tiltak i opprinnelig 
familie (funksjon 251) 156 112 144 85 186 70 
Barn med tiltak utenfor 
opprinnelig familie (funksjon 89 32 66 38 79 32 
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252) 

Barn med tiltak per 31.12 164 80 166 84 190 75 
Barn med hjelpetiltak per 31.12 112 58 127 71 149 56 
Barn med omsorgstiltak per 
31.12 52 22 39 13 41 19 
Barn med tiltak per 31.12. med 
utarbeidet plan 107 70 122 38 184 69 

 
Tabellen viser at barnevernet i Alta setter inn tiltak for mange barn i opprinnelig hjem. En slik 
strategi er klok fordi det betyr at vi sikrer muligheten for hjelp til barn til lavere kostnad og med 
en lavere terskel.  
Tabellen foran viser at Alta har utviklet tiltaksplaner for det enkelte barn i samsvar med lovens 
krav for 184 av i alt 190 barn. Det innebærer at barnevernet i Alta følger opp lovkrav og sikrer 
barn gjennom forpliktende planer. 

En sammenligning av barnevernstjenestens bemanning med de øvrige kommunen viser at vi har 
behov for å styrke barnevernstjenesten. 

  Steinkjer Narvik Harstad Hammerfest Alta 
Sør-
Varanger 

Sum stillinger i alt 16,8 14 19 9,5 14 6,5 
Stillinger med 
fagutdanning 15,3 11 18 8,5 13 6,5 
Antall årsverk i 
barnevern i forhold 
til barnetall* 280,6 282,8 274,3 234,3 357,3 342,5 

* Antall barn 0-17 år dividert på antall ansatte. Et uttrykk for dimensjoneringen av tjenesten. 

8.4.6.3 Barnehager 
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 sikte på at endringer i rammevilkår 
fanges slik at barnehagedekningen 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. Etter at 
kapasiteten ble tatt noe ned i 2009 har vi i 2010 øket kapasiteten noe, men status er i dag at vi 
ikke kan tilby barnehageplass til de fleste barn som ikke fyller lovkravet om rett til 
barnehageplass. 
 

  Narvik Harstad
Hammer-

fest Alta

 Sør-
Var-

anger

Gj.snitt 
kommune

gruppe 
12

Gj.snitt 
Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 91,7 91,6 94,8 87 90,4 91,5 88,6 89,3 
Andel barn 0-5 år med 
barnehageplass 77 76,3 76,8 72,8 76,3 76,5 73,8 75,2 
Andel barn 0 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 0 år 7,1 2,6 4,5 6,6 6,2 4,7 5,5 4,8 
Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 81,3 78,5 90,3 79,2 84 83,6 80,9 78 
Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass i forhold til 99,3 100,4 97,9 92,1 95 96,6 93,7 96,7 
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innbyggere 3-5 år 

Andel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle 
barn i barnehage 54,2 70,2 74,7 49,3 88 80,2 72 52,2 
Andel barn i barnehage 
med kommunalt 
driftstilskudd i forhold til 
alle barn i barnehage 45,8 28,2 25,3 50,7 12 26,5 31,3 50,3 
Andel barn i barnehage 
med oppholdstid 33 timer 
eller mer per uke 93,8 96,6 98,3 91,5 97,1 88,4 93,4 89,6 
Andel barn i barnehage 
med oppholdstid 32 timer 
eller mindre per uke 6,2 3,4 1,7 8,5 2,9 11,6 6,6 10,4 
Andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage i forhold 
til innvandrerbarn 1-5 år 74,5 76,3 66,2 56,6 83,7 82,9 73,3 68,4 
Andel barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter med 
barnehageplass i forhold til 
alle barn med 
barnehageplass 3,9 4,8 7,4 2,9 7,2 6,4 5,4 7,4 
 
Dataene foran viser at vi har behov for nye barnehageplasser, og gjennom de vedtak som 
kommunestyret har gjort knyttet til utbygging vil vi øke tilbudet av plasser, og vi vil fra 
barnehageåret 2010/11 kunne gi innbyggerne et betydelig bedre tilbud. 
 
Barnehagene i Alta har god dekning av fagfolk, og det er foreløpig rimelig god rekruttering til 
stillingene. 

  Narvik Harstad
Hammer-

fest Alta

 Sør-
Var-

anger

Gj.snitt 
kommune
gruppe 12 

Gj.snitt 
Finnma

rk 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Andel ansatte med 
førskolelærerutdanning 31,3 35,5 25,9 38,8 25,6 31,4 30,7 32,6
Andel ansatte med annen 
pedagogisk utdanning 1 3,1 3 4,7 4 3,1 4,3 3,3
Andel styrere og pedagogiske 
ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 92,5 89,7 83,6 96,7 75 84,9 85 85,3
Andel pedagogiske ledere med 
annen pedagogisk utdanning 1,4 4,3 4,3 2,2 7,3 5,1 4,6 4,7
Andel assistenter med 
førskolelærerutd, fagutd, eller 
annen pedagogisk utdanning 29,6 26,3 15,1 34,5 9,9 30,3 27 25,3
Andel ansatte menn til 
basisvirksomhet i barnehagene 5,5 4,5 13,8 4,4 10,2 5,2 8,2 7,3
 
Alta kommune har en god faglig dekning i våre barnehager. Vi er foreløpig ikke rammet av den 
mangel på førskolelærere som preger markedet i landet, men vi er i en sterkere 
konkurransesituasjon om arbeidskraften enn tidligere. Dette kan føre til et betydelig press på 
økning i lønn for førskolelærere.  
Vi har en betydelig utfordring knyttet til andelen av menn i våre barnehager, og her vil det være 
nødvendig med særskilte grep. Sektoren vil utvikle et eget rekrutteringsprosjekt for å øke 
rekruttering av menn i våre barnehager.  
Barnehagedriften finansieres med foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt tilskudd. For 
2009 var fordelingen slik: 
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  Narvik Harstad
Hammer-

fest Alta

 Sør-
Var-

anger

Gj.snitt 
kommune
gruppe 12

Gj.snitt 
Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Fordeling av finansiering 
for kommunale plasser:           
Oppholdsbetaling 17,1 19 13,7 16,7 20,3 16,4 16 16,6
Statstilskudd 55,7 51,1 44 55,5 59,3 50,7 55,1 53,6
Kommunale driftsmidler 27,3 29,9 42,3 27,8 20,4 32,9 28,8 29,7
 
Finansiering og kostnader av barnehagedriften framgår av tabellen under: 

  Steinkjer Narvik Harstad 
Hammer-
fest Alta 

Sør-
Varanger 

Brutto investeringsutgifter til 
barnehagesektoren(1000) 172 385 31355 204 11492 2019
Kommunens egenfinansiering av 
barnehage(1000) 15673 18564 34974 28917 20615 10447
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
førskole, funksjon 201(1000) 31296 56215 94813 51323 62099 44537
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
styrket tilbud til førskolebarn, 
funksjon(1000) 7428 5575 11155 3969 5504 1885
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
førskolelokaler og skyss, funksjon 
221(1000) 4643 6324 10943 13125 6681 4821
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager(1000) 43367 68114 116911 68417 74284 51243
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren (1000) 12041 20371 19279 22926 7035 10373
 
Tabellen foran viser at Alta har en kostnadseffektiv barnehagesektor med lave kommunale 
nettoutgifter til formålet. 
Sammenligning med øvrige kommuner i forhold til antall ansatte og ansatte målt mot antall barn 
viser en god struktur på tilbudet. Kommunen har samtidig sikret et godt faglig tilbud fordi så å si 
alle stillinger som krever utdanning som førskolelærer er besatt med ansatte med slik 
kompetanse. 

8.4.6.4 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 skolemønster økonomisk effektivt. Tall 
som er hentet ut fra Kostra viser likevel at innenfor vedtatt skolestruktur driftes skolene i 
kommunene rimelig effektivt. 
 

 Driftskostnader 2009 Narvik Harstad 
Hammer-

fest Alta
 Sør-

Varanger

Gj.snitt 
kommuneg

ruppe 12
Gj.snitt 

Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning 
(202), per innbygger 8487 8644 10065 11097 10540 10706 10674 8666
Netto driftsutgifter til 
skolelokaler og skyss 
(222, 223), per 1699 1874 3767 3566 3014 2662 3229 1985
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innbygger 

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning 
(202), per innbygger 6-
15 år 70194 68053 85184 71164 79811 78685 79350 66043
Netto driftsutgifter til 
skolelokaler og skyss 
(222, 223), per 
innbygger 6-15 år 14054 14756 31883 22868 22820 19566 24004 15125
Utgifter til skoleskyss 
(223), per innbygger 6-
15 år 1269 1568 933 1956 3455 2111 1863 1592
Alta kommune har et stort antall skoler, og tallene foran viser at kostnader pr elev er noe høyere 
enn i Narvik, Harstad og gjennomsnitt for landet, men lavere enn for de øvrige kommunene som 
er med i sammenligningen. 
 

 skoleskyss 2008 Steinkjer Narvik Harstad 
Hammer-
fest Alta 

Sør-
Varanger 

Driftsutgifter til 
skoleskyss  (1000) 6571 2823 4631 1072 5698 4443 
Antall elever som får 
skoleskyss 1046 225 672 116 901 377 
% andel av elever som 
får skyss 39 10,1 22,8 10,1 30,9 29,3 
 
Alta har et høyt antall elever med skyss. Sektoren arbeider med en utredning knyttet til 
skoleskyss der vi gjennomgår det samlede tjenestekjøp herunder de lokale vurderinger knyttet til 
farlig skolevei. 
 
Alta kommune har svært få klager på spesialundervisningsvedtak. Dette skyldes godt arbeid i 
alle ledd, og det skyldes gode skoletilbud i velfungerende skoler. 
 Spesialundervisning 
2009 Steinkjer Narvik Harstad 

Hammer
-fest Alta 

Sør-
Varanger 

Antall elever med 
spesialundervisning 219 208 146 94 226 133 
%-andel elever med 
spesialundervisning 8,2 9,4 4,9 8,2 7,7 10,3 
Andelen av elever som får spesialundervisning var i 2009 på 7,7 %. Dette er en økning på 0,7 
prosentpoeng. 
Ressursinnsatsen i form av stillinger og timer er holdt stabilt i samme periode. Det innebærer at 
den samlede innsatsen er like stor. 
 
Alta kommune har anvendt store ressurser til å sikre elvene lærebøker, og 2009 tallene speiler 
kommunens satsing i anskaffelse av læreverk i fagene engelsk og norsk. Denne satsingen 
videreføres i 2010, og det er nødvendig å videreføre satsingen i 2011 og videre i 
økonomiplanperioden. 
 Inventar og læremidler 
2009 Steinkjer Narvik Harstad 

Hammer-
fest Alta 

Sør-
Varanger 

Driftsutgifter til inventar 
og utstyr (202) 1476 3022 2916 813 1174 714 
Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell 
(202) 4337 3047 4503 2367 5065 1619 
 
Det må samtidig pekes på at på inventar siden er våre nye skoler utstyrt godt. Problemene på 
inventarsiden er i store trekk knyttet til de skolene som ikke er nybygde eller renoverte. 
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Kommunestyrets prioritering av datamaskiner til skolene har gitt resultater, og der er en 
betydelig bedre situasjon i skolene i dag: 

 Datamaskiner 2009 Narvik Harstad 
Hammer

-fest Alta
 Sør-

Varanger

Gj.snitt 
kommuneg

ruppe 12
Gj.snitt 

Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Antall elever per 
datamaskin 2,5 2,9 3,2 4,6 1,9 3 3 3,3
 
Det er behov for fortsatt satsing på IKT både m.h.t anskaffelse av maskiner, etablering av 
nettverk og opplæring. 
Utfordringer innenfor dette feltet er også knyttet til kompetanse og til skolenes evne til å bruke 
data i større grad i undervisningen. Innføring av Classfronter som læringsplattform vil bidra til 
økt bruk og høyere kompetanse. 
 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse er uttrykk for gjennomsnittlig 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. 

Gruppestørrelser 2009 Narvik Harstad
Hammer

-fest Alta
 Sør-

Varanger

Gj.snitt 
kommune
gruppe 12

Gj.snitt 
Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.til 
7.årstrinn 11,9 12,2 9,9 11 8,9 10,7 9,6 13 
Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 8.til 
10.årstrinn 11,5 12,6 9,2 12,4 9,5 11,7 10,1 14,6 

Elever per kommunal skole 204 228 114 155 128 144 114 201 
 
Tallene viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse på barnetrinnet er 11 i 2009 og tilsvarende 
gruppestørrelse på ungdomstrinnet er 12,4. Her er videre tatt med gjennomsnittlig skolestørrelse 
for de samme kommunene, og det er en rimelig konklusjon at sentral Alta har et høyere 
gruppesnitt enn skolene i Alta samlet har. 
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. Alta har registrert høye kostnader for SFO drift pr 
innbygger, men disse tallene vil bli endret framover fordi en del av disse kostnadene skal 
rapporteres særskilt på brukere som får SFO tilbud i medhold av bestemmelser i 
sosialtjenesteloven.  
SFO har en stor andel fagutdannete, og det gir grunnlag for god kvalitet i SFO tilbudet. Det 
innebærer samtidig at vi har høye lønnskostnader. 

  Narvik Harstad
Hammer

-fest Alta
 Sør-

Varanger

Gj.snitt 
kommune-
gruppe 12 

Gj.snitt 
Finnmark 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til 
skolefritidsordning (215), 
per innbygger 251 237 558 449 349 388 408 178
Netto driftsutgifter til 
skolefritidsordning (215), 
per innbygger 6-9 år 5977 5049 12000 7370 7271 7625 8016 3551
Andel innbyggere 6-9 år i 
SFO, prosent 42,7 47,2 64,2 48 59,6 57,1 51,3 57,1
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Andel av 6 åringer som 
fortsetter i SFO andre året 85 83 94 90 96 94 90 95
Andel ansatte i SFO med 
lærerutd, førskoleutd eller 
fagutd i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. 41 27 44 53 36 44 39 36
Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
skolefritidsordning (215), 
per komm. bruker 30151 26610 32597 34008 27144 26595 29166 22723
 
Etablering av en egen rammeplan for SFO bidrar til å gjøre tilbudene mer attraktive og bedre for 
barn.  Rammeplanen setter SFO inn i et helhetlig perspektiv som en del av heldagsskolen. Dette 
er i samsvar med nasjonale føringer.  

  Steinkjer Narvik Harstad 
Hammer-
fest Alta Sør-Varanger 

Inntekter fra 
foreldrebetalingen i SFO 6583 6131 8818 3660 10466 4648 
Kommunens 
egenfinansiering av SFO 1517 4638 5028 5842 8989 3434 
 
Brukerbetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner, og de siste årene er antall 
timer i SFO tilbudet redusert som følge av økt antall undervisningstimer. Det bør derfor utvises 
stor varsomhet knyttet til økning i brukerbetaling da dette kan gjøre tilbudet for kostbart for 
innbyggerne. 
 

8.5 Sektor 300 Helse og sosial 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 282 430 000 282 430 000 282 430 000 282 430 000
Totalt Prisjustering 5 770 000 5 770 000 5 770 000 5 770 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 192 000 3 292 000 5 292 000 5 292 000
Totalt Tekniske justeringer 475 000 475 000 475 000 475 000
Totalt Politiske vedtak 8 446 000 9 946 000 10 446 000 10 446 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -755 000 -1 955 000 -1 955 000 -1 955 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 500 000 600 000 600 000 600 000
Totalt 300 HELSE OG SOSIAL 297 058 000 300 558 000 303 058 000 303 058 000  
 

8.5.1 Alta Vil 
Sektoren har en handlingsplan med hovedvekt på delmål 3.4 i kommuneplanen; ”Alta vil ha 
gode og effektive helse- og sosialtjenester”, med følgende fokusområder:  
 

• Forebygging, særlig barn/familier og rus blant ungdom 
• Samordning mellom forvaltningsnivå 
• Videreutvikling av Altamodellen 
• Mangfold i omsorgstilbudet for eldre – individuelle løsninger 
• Psykiatri og rus/psykiatri – utvikle gode modeller 
• Videreutvikle rehabiliteringstilbudet – tverrfaglig, indiv.plan, brukermedvirkning 
• Forbedre mottak og integrering av flyktninger og innvandrere 
• Videreutvikle hjelpetilbudet til personer med ulike funksjonshemminger 

 
Sektorens innspill til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 er i stor grad basert på 
oppfølgning av kommuneplan, ulike delplaner, sentrale føringer, virksomhetsplanen og 
kommunale enkeltvedtak. 
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8.5.2 Sektorens overordnede målsetting - for å nå kommuneplanens mål om ”effektive og 
gode helse- og sosialtjenester” har sektoren følgende sektormål: 

Planprogrammet for kommunedelplanen for helse og sosialsektoren ble vedtatt i kommunestyret 
21.6.2010. Den angir følgende hovdemål og delmål for sektoren for perioden 2011-2020: 
 

Hovedmål: 
Alta kommune skal tilby gode og effektive helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet. 
 
Delmål: 
Generelle mål: 

1. Medvirke til at brukeren ivaretar eget liv og helse. 
2. Tilby brukeren individuelt tilpassede og koordinerte tjenester ved behov. 
3. Bedre kvaliteten på tjenestene via økt medvirkning fra brukerne.  
4. Samhandle godt internt i organisasjonen, og i forhold til andre aktører.  
5. Bidra til økt bruk av elektronisk kommunikasjon.  
6. Sikre god rekruttering og stabilisering av personell ved å skape spennende og 

attraktive arbeidsplasser 
7. Sørge for at vi til enhver tid har tilfredsstillende kompetanse for å yte gode 

tjenester. 
8. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. 
9. Redusere sosial ulikhet. 

 
Helse: 

1. Tilrettelegge for lokale og fremtidsrettede helsetjenester. 
 

Eldre: 
1. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) (omsorgstrappa). 
2. Tilrettelegge for at boevnen opprettholdes så lenge som mulig. 
3. Tilby tilrettelagte institusjonsplasser til de som ikke kan bo i egen bolig. 
 

Funksjonshemmede: 
1. Videreutvikle tilpassede dag-, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og 

funksjonsnivå. 
2. Tilrettelegge for en meningsfull fritid i forhold til alder og funksjonsnivå.   
3. Ivareta universell utforming. 

 
Rus og psykiatri: 

1. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse.  
2. Alta kommune skal bidra til å begrense og bekjempe rusmisbruk i kommunen og 

arbeide for at misbrukere skal få et verdig liv. 
 
Flyktninger/innvandrere: 

1. Arbeide for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på 
opplæring, arbeid, helse, fritid og bolig.   

 
Boliger: 
Delmål konkretiseres etter at Boligsosial Handlingsplan er vedtatt. 

 
Helse- og sosialsektorens hovedprioriteringer 2011  
• Utarbeide en kommunedelplan for helse og sosial, som også tilfredsstiller sentrale plankrav 

innenfor rusområdet og rehabilitering. 
• Videreføre omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg med vekt på helhetlige tjenester. 
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• Videreutvikling av Altamodellen (DMS) - gjennomføring av prosjekt. Vi ønsker fortsatt å 
være landets ledende DMS og være en pilot i Samhandlingsreformen. 

• Revidere plan for helsemessig og sosial beredskap. 
• Arbeide med kvalitetsutvikling, internkontroll og HMS, herunder systematisk arbeid med 

sikte på å redusere sykefraværet i samarbeid med nærværsteamet. 
• Utarbeide en strategi for stabilisering og rekruttering av helse- og omsorgspersonell. 
• Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i prosjektet etisk kompetanse, i 

nasjonalt prosjekt for utvikling av tjenester for demente med vekt på dagsentertilbudet, og 
utvikle et godt Undervisningssykehjem i Finnmark. 

• Arbeide med delegering, ansvarliggjøring og myndiggjøring av virksomhetslederne.  
• Utrede et helhetlig dag-, aktivitets- og arbeidstilbud til ulike brukergrupper i samarbeid med 

AKSIS.  
• Prosjektsamarbeid med DPS om utvikling av organisatorisk forpliktende samarbeidsmodeller 

rettet mot unge. 
• Videreføring og videreutvikling av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorg, 

fastleger og sykehus (ELIN-k fase 2). 
• Implementering av EPJ (elektronisk pasientjournal), øke bruken av minVakt (turnus, 

el.timelister), og økt integrasjon mellom fagsystemer og lønns-/regnskapssystemet.  
• Helsesektoren må være en pådriver i videreføring av folkehelsearbeidet i kommunen. 
• Forberede drift av nytt legesenter, herunder omlegging drift ved helsesenteret. 
• Utrede organiseringen av nattjenesten ved helsesenteret 
• Utrede en opptrappingsplan for fysioterapitjenesten.  
• Oppfølging av utvidet og endret kommunalt ansvar for krisesentertilbud. 
 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 
Rammene for kommunenes tjenestetilbud er nedfelt i kommunehelse-tjenesteloven, 
sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og 
omsorgstjeneste reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og 
yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet.  
 
Budsjettets ramme for 2011 
Sektorene er bedt om å ta utgangspunkt i vedtatt budsjettramme for 2010 justert for 
kommunestyrets budsjettregulering 1/2010. Avdelingsvis fremkommer da sektorens 
budsjettramme slik: 
 
1.000 kr. Brutto Inntekt Netto Årsverk
Helseadm., politisk, felleskostn., kjøkken 23.453 *14.445 10.992 21,0
Helseavdelinga 63.630 28.135 35.495 72,0
Omsorgsavdelinga inkl. Stiftelsen Betania 179.249 37.840 141.409 208,5
Bistandsavdelinga 84.677 19.003 65.674 150,0
NAV Sosial 50.372 9.916 40.456 20,5
SUM 401.371 109.339 292.032 472,0
*Tilskudd ressurskrevende brukere er skjønnmessig fordelt til omsorg og bistand. 
 
Med tildelte ramme vil sektoren i hovedsak kunne videreføre dagens drift innenfor samtlige 
avdelinger. Dette betyr at det er rom for følgende tjenesteproduksjon:  
 
Administrasjon og fellestjenester 
Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift. Administrasjonen, herunder 
fagadministrative stillinger, opplever kapasitetsproblemer. Mest tydelig fremkommer dette 
innenfor personaloppfølging og miljøretta helsevern.  
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Sektoren opplever også et stort etterslep på oppgradering og utskifting av datautstyr fordi de 
årlige avsatte midlene ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en fornuftig utskiftingsplan.  
 
Sentralkjøkkenet på helsesenteret betjener de kommunale sykehjemmene i sentral-Alta, 
sykestua, fødestua og døgnenheten ved DPS. Avtalen om matleveranse til opptreningssenteret 
opphørte våren 2009 uten at dette har fått økonomiske konsekvenser for kjøkkendriften. 
 
Etter vedtak i kommunestyre (sak 50/09) innførte sektoren ny organisasjonsmodell fra 1.1.2010. 
Modellen bygger på hovedtrekkene i tidligere organisasjonsmodell, men antallet avdelinger er 
redusert til 3 samtidig som en del uavklarte enheter nå har fått sin organisasjonsmessige 
forankring. Gjennomføringen har gått veldig smidig, og ny organisasjonsmodell ser ut til å ha 
satt seg allerede.  
 
Helseavdelinga 
Består av hjelpepersonell til Sentrum legepraksis og Nordlys legesenter, legevakta, laboratoriet, 
sykestua med 9 sykestuesenger og 4 korttidsplasser, dialyse, diabetes, fødestua med 4 senger og 
rehabiliteringsenheten med fysio/ergo/synhøsel/vaktmester. Videre inneholder budsjettet 
oppfølging av legeavtalene herunder frikjøp av legene til kommunale oppgaver og 3 
turnuskandidater. 
 
Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift. En særlig utfordring for helseavdelinga 
er at den teknologiske utviklinga gir bedre og dyrere hjelpeutstyr, som igjen medfører at 
driftskostnadene på avdelinga øker mer enn prisstigninga. Ellers må nevnes at stadig økende 
aktivitet ved legevakta, laboratoriet og sykestua innebærer bemannings-utfordringer. For 
sykestua som på mange måter er sentralen i Altamodellen fører dette til sterk begrensning i 
mulighetene for videre utvikling bl.a. manglende oppfølgning av plan for lindrende behandling. 
Eksempelvis nevnes at vi nå deltar sammen med andre DMS’er i et forskningsprosjekt ledet av 
UNN med delvis lokal oppfølging av stomipasienter. Utviklingskostnadene dekkes i prosjektet, 
men pr. i dag finnes ikke ressurser til videreføring. Kommunen fikk i 2009 en merfinansiering av 
sykestua på 1,5 mill.kr, men det var ikke rom for å styrke sykestua ressursmessig. 
 
Omsorgsavdelinga 
Kommunen har 6 sykehjem (2 private) med til sammen 138 plasser, herav 32 skjerma. Nær alle 
langtidsplasser er enerom. Kjøp av 49 plasser fra Stiftelsen Betania koster ca. 40 mill.kr. og 
omfatter ca. 50 årsverk i tillegg til de kommunale. Hjemmetjenesten er inndelt i 3 soner. I tillegg 
har vi vikartjenesten (fra 2009) og Vertshuset eldresenter med døgntilbud, dagsenter, kantine og 
ulike aktiviteter. Omsorgsavdelinga driver også noen enkeltprosjekter med ressurskrevende 
brukere. 
 
Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift unntatt 3 nye prosjekter (se under). 
Basistjenestene sykehjem og sonene i hjemmetjenesten har hatt liten ressursmessig endring de 
siste årene. Korttidsavdelingen ved Ekornsvingen sykehjem ble lagt ned i 2008. Styrkingen 
innenfor avdelinga har kommet i forbindelse med utbyggingen på Vertshuset med bemanning på 
dagsenter for demens og i ny bofløy. Videre har avdelingen fått nye oppgaver i forbindelse med 
oppretting av enkeltprosjekter knyttet til ressurskrevende brukere, herunder 1 barnebolig. 
Avdelingen opplever økt press både i forhold til tidlig utskriving fra sykehus med mer kompleks 
oppfølgingsproblematikk, og i forhold til den demografiske uviklingen med en jevn økning i 
antall eldre og antall demente. Videre utbygging av ulike lavterskel tilbud med fokus på tidlig 
innsats vil være viktig for å kunne forhindre evt. utsette behovene for mer kostnadskrevende 
tiltak. 
 
Bistandsavdelinga 
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Driver i hovedsak tjenester til voksne med ulike bistandsbehov. Herunder finner vi 9 felles 
botiltak, dag og arbeidssenter, miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk enhet. I tillegg forvaltes 
ulike støttetjenester som avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. 
 
Budsjettrammen innebærer i hovedsak videreføring av dagens drift. Flere av boligene melder 
imidlertid om at brukerne blir dårligere og trenger mer oppfølging. Noe av dette er periodisk og 
noe er av mer permanent karakter. Disse boligene har ikke et basisbudsjett som er i samsvar med 
dagens drift (se under).  
 
Det forventes sterk vekst i antall yngre brukere med store bistandsbehov de nærmeste årene. Det 
er en særskilt utfordring å kunne være i forkant av denne utviklingen med å tilby boliger og 
andre tjenester for å unngå dyre ad hoc løsninger med dårlig kvalitet. 
 
NAV Sosial 
De kommunale tjenestene i NAV er sosialtjenesten med ruskonsulenter og miljøarbeider-
tjenesten rus herunder ettervernsboligene. I tillegg ligger flyktningetjenesten her. 
 
Store deler av budsjettet er såkalte anslagsbevilgninger. Utgiftene har øket kraftig de siste par 
årene. Utgiftsveksten ser imidlertid ut til å ha stoppet opp fra 2. kvartal 2010.  
 
Tiltak som ikke er finansiert i 2011 
Budsjettrammen for 2011 forutsetter at nye vedtatte tiltak iverksatt etter bud.reg. 1/2010 må 
dekkes innenfor sektorens ramme. Videre er det forutsatt at sektoren ikke får tilført vedtatte 
styrking på 2,1 mill.kr. i administrative ressurser i hht. k-sak 31/10 jfr. k-sak 50/10, samt at 
sektoren pålegges ytterligere et generelt kutt på 2,8 mill.kr.  
 
Dette innebærer at sektoren mangler følgende inndekning for 2011: 
 
Vedtatte tiltak etter budreg 1/2010: 

• Avtale med Helse Finnmark, f-sak 82/10 (u.off)  kr.   1.500.000 
• Barnebolig II, f-sak 56/10 (u.off)    kr.      700.000 
• Ressurskrevende bruker omsorg, f-sak 34/10 (u.off) helår kr.   1.000.000 
• Ressurskrevende bruker omsorg, f-sak 104/10 (u.off) kr.   1.300.000 
• Økt ressurs bistandsbolig – f-sak nov. 2010 (u.off)  kr.      400.000 

 
Ikke fullt ut realiserte kutt og utgiftsøkninger uten tilstrekkelig inndekning: 

• Stiftelsen Betania      kr.      500.000 
• Bistandsboliger      kr.   1.500.000 
• Sykehjem        kr.   1.000.000 

 
Utsatt omstilling k-sak 31/10: 

• Iverksatt styrking ass.ledere hj.tj. og sykehjem  kr.      600.000 
• Manglende inndekning rådgiver (retrettstilling)  kr.      600.000 

 
Generelle kutt        kr.   2.800.000 
Sum manglende budsjettdekning 2011    kr. 11.900.000 
 
Sektoren er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor hovedfokus er å møte økte behov på en 
økonomisk rasjonell måte samtidig som man ivaretar kvaliteten på tjenestene: 
 

• Omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg. 
• Kommunedelplan for helse- og sosialsektoren. 
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• Videreutvikling av Altamodellen. 
• Implementering av Samhandlingsreformen. 
• Oppfølging av boligsosial handlingsplan. 

 
Iverksetting av kortsiktige innsparingstiltak vil kunne forstyrre og forringe de prosessene som 
foregår. Man risikerer å først bygge ned tjenester, for så å måtte bygge dem opp igjen jfr. 
nedlegging av korttidsavdelingen ved Ekornsvingen sykehjem i 2008.  
 
Typiske langsiktige kutt er strukturelle endringer, organisering av tjenester, størrelse på enheter, 
nivå på tjenester, redusert kvalitet, redusert tjenestenivå, nedlegging av tiltak. Det er nettopp 
dette som er fokus i arbeidet med kommunedelplan for helse- og sosialsektoren. Et planutkast vil 
foreligge på nyåret 2011.  
 
Samtidig med at kommunen har stram økonomi og at sektoren blir pålagt kutt, skal sektoren 
ivareta følgende utfordringer: 
 

• Økning i antall eldre fører til økte behov og økt etterspørsel etter tjenester. Vi har nå 
økning i antallet eldre som tilsvarer en ressursøkning i eldreomsorgen på 4-5 årsverk pr. 
år forutsatt en lineær vekst i tjenestetilbudet. O-vekst innen eldreomsorgen tilsvarer med 
andre ord en betydelig effektivitetsgevinst.  

• Forventet økning i antall brukere med behov for døgntjenester i bistandsavdelingen jfr. 
kartlegging i boligsosial handlingsplan. Samtidig opplever avdelingen at flere brukere 
blir eldre og har behov for økte tjenester. 

• Strukturelle endringer innenfor pleie og omsorg tar tid. Det har vært kontinuerlig fokus 
på dette over år, og potensialet innenfor dagens bygningsmasse er tatt ut.  

 
Utfordringer med kutt innenfor helse og sosial 
Sektoren har de siste årene hatt årlige gjennomganger av driften med sikte på innsparinger og 
kutt. En rekke innsparingstiltak er gjennomført. Sektoren imidlertid hatt problemer med å finne 
varige kutt uten å ta bort tjenester. Årsakene er mange og sammensatte: 
 

• Rettighetslovgivningen – mange tjenester er hjemlet i enkeltvedtak. 
• Tjenestene retter seg i stor grad mot mennesker med ulike grader av bistandsbehov. 
• Sektoren er lønnsintensiv. Evt. kutt må berøre tjenester og stillinger. 
• Sektoren har heldøgnstjenester som betinger tilstedeværelse og utstrakt vikarbruk. 
• Mange hs-tjenester er komplementære, de er organisert for å gi stordriftsfordeler – dvs. 

endringer i en tjeneste vil kunne slå mer ugunstig ut i andre tjenester. 
• Sektoren må forholde seg til inngåtte avtaler. 
• Flere av driftsutgiftene øker mer enn prisstigninga, medisinsk forbruksmateriell mv. 
• Potensialet for omstrukturering er tatt ut med dagens infrastruktur / bygningsmasse. 
• Sektoren har små påvirkbare inntekter. De fleste inntektene relaterer seg til sentrale 

forskrifter og satser. 
• Uforutsigbar sektor økonomisk 
• Sektoren har ingen reserver.  

 
Mulige kutt. 
For å oppnå budsjettreduksjoner i størrelsesorden 11-12 mill.kr. i helse og sosialsektoren må 
omfattende tjenestetilbud kuttes. Administrasjonen har vurdert noen muligheter. 
 
Sykehjem 
I likhet med de fleste Finnmarks-kommuner har Alta fortsatt en god sykehjemsdekning i forhold 
til antallet eldre. Institusjonsplassene er kostnadskrevende. Vi har i dag flere små sykehjem: 
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Ekornsvingen med 16 plasser, Kåfjord med 16 plasser og Helsesenteret med 21 plasser, men som 
kan bli redusert ved evt. utvidelse av sykestua. I tillegg kjøper vi 49 plasser fra Stiftelsen 
Betania, der Bossekop sykehjem har kun 14 plasser. 
 
Dersom det besluttes å redusere antallet sykehjemsplasser kan flere strategier velges. Mest 
effektivt økonomisk er det å legge ned en hel institusjon. Dette krever en omfattende prosess 
som vil ta tid. Det må organiseres som et eget prosjekt, herunder vurdere hvordan dette vil virke 
inn på den øvrige tjenesten. Sannsynlige konsekvenser er lengre ventetid på institusjonsplasser, 
økt trykk på hjemmetjenesten, dagbøter i forhold til ferdigbehandlede pasienter, redusert samla 
kvalitet og at dette er i strid med den demografiske utviklingen. 
 
En sykehjemsplass koster i dag brutto vel kr. 800.000, netto ca. kr. 700.000. En del av 
kostnadene vil ikke bli lineært redusert. Dersom en legger til grunn en kostnadsreduksjon på kr. 
600.000 pr. plass vil nedlegging av et sykehjem på 16 plasser gi et kutt på kr. 9 600 000.  Dette 
forutsetter nedlegging av hele institusjonen. Ved nedlegging av en avdeling evt. et redusert antall 
plasser vil den forholdsvise reduksjonen bli langt mindre. 
 
Det er ikke mulig å legge ned et helt sykehjem uten å styrke hjemmebasert omsorg samtidig. 
Timingen her er viktig. Eksempelvis vil de nye omsorgsboligene ved Elvebakken sykehjem med 
en viss bemanning kunne erstatte noe av bortfallet av sykehjemsplasser. Dette prosjektet vil 
tidligst være ferdig i løpet av 2013, og vil da antydningsvis kreve en styrket bemanning 
tilsvarende 4-5 mill.kr. Dette gir en nettoinnsparing på ca. 5 mill.kr. Både kapasitetsmessige og 
strukturelle utfordringer innen eldreomsorgen vil bli drøftet i kommunedelplanen for helse og 
sosialsektoren.  
 
Sosial hjelp 
Kostnadene til sosial hjelp fikk en kraftig økning etter etableringen av NAV. Fra 2. kvartal 2010 
har imidlertid kostnadene flatet ut og ser ut til å stabilisere seg på et noe lavere nivå.  Muligens 
kan man redusere budsjettet noe mer her.   
 
Vikarutgifter 
Sektoren sliter med høyt sykefravær og høye vikarutgifter. Av kostnadsreduserende tiltak som er 
iverksatt er deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet, økt intern skolering av ledere, 
innkjøpsavtale med vikarbyrå og opprettelse av kommunal vikartjeneste. Det er vanskelig å måle 
resultatene av disse tiltakene, men de har muligens hatt en kostnadsdempende effekt. 
Opprettelsen av et kommunalt nærværs-team gir fortsatte forhåpninger om reduserte kostnader. 
Men her er allerede forutsatt en gevinst på kr. 688.000 i sektorens budsjettet. Å forutsette 
ytterligere gevinst for sektoren i 2011 synes optimistisk. 
 
Turnuser / pleiefaktor 
Botjenestenes brukere har enkeltvedtak som spesifiserer hvor mye tjenester den enkelte bruker 
skal ha. Turnusen i boligene er lagt opp etter dette. Det er et kontinuerlig fokus på behovene, og 
minst en gang i året revideres vedtakene. Det kan da skje interne omfordelinger av ressurser 
mellom brukerne og boligene. Det oppleves at flere av brukerne blir eldre og mer pleietrengende. 
Potensialet for samordning innenfor dagens boligstruktur oppleves å være tatt. 
 
Alta’s sykehjem har relativt høy pleiefaktor (snitt ca. 1,00-1,10 pleier pr. pasient). Dette nivået 
ble satt i 2001/2002 i forbindelse med oppstart av nye Furuly sykehjem og Elvebakken 
sykehjem, og har bl.a. sammenheng med størrelse og utforming av byggene. Pleietyngden er økt 
i perioden, og pasientsammensetningen er endret. Evt. endringer må utredes.  
Eksempelvis vil en reduksjon på 0,03 pleier pr. pasient gi en innsparing på ca. 4 årsverk til 
sammen på alle 6 sykehjemmene. Vil innebære omfattende prosesser mht. omlegging av turnus 
og stillingsbrøker. Sannsynlige konsekvenser vil være økt sykefravær, vanskeligere 



63 
 

rekrutteringssituasjon, flere deltidsstillinger og dårligere kvalitet i tjenestene. Saken har vært tatt 
opp i forbindelse med flere kutterunder uten at den har blitt vedtatt gjennomført.  
 
Konklusjon 
Sektoren ser ingen muligheter til å kunne videreføre dagens driftsnivå innenfor den tildelte 
budsjettrammen for 2011. Det vil heller ikke være mulig å ta bort tilbud i et tilstrekkelig omfang 
til å oppnå budsjettbalanse allerede i 2011. For årene videre framover i økonomiplanperioden 
henvises det til pågående plan- og omstillingsarbeid. Det kan bli nødvendig å utsette eller 
omgjøre tidligere vedtak som gir kostnadsøkninger. Ethvert nytt tiltak som ikke knytter seg til 
lovpålagte tjenester / enkeltvedtak bør utsettes. 
 
Øvrige tiltak som ikke er finansiert 
Videre har sektoren i ulike sammenhenger, bl.a. i delplaner og i enkeltsaker påpekt store uløste 
oppgaver som ikke er finansiert i økonomiplanen: 
 

• Miljøarbeidertjenesten rus  
• Oppfølging av plan for lindrende omsorg, herunder kreftsykepleier 
• Ressurssituasjonen sykestua 
• Nattjenesten helsesenteret 
• Ressurssituasjonen psykiatrisk enhet 
• Nye utskrivingsklare pasienter psykiatri/rus 
• Forsterka enhet sykehjem 
• Vertshuset – bemanningsutfordringer ny bofløy 
• Folkehelsekoordinator 
• Fysioterapitjenesten – dimensjonering, opptrapping 
• Korttids-/rehabiliteringstjenester omsorg 

 
Kommunedelplan for helse og sosialsektoren 
Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21.06.10. Hovedmålet i planen er gode og effektive 
tjenester av god kvalitet. Det er nedsatt en rekke arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder. Det 
er god fremdrift i planarbeidet. Arbeidsgruppene er bedt om å ha sine rapporter ferdig i 
oktober/november. Endelig plan forventes ferdig på nyåret. Parallelt med dette er det satt i gang 
en større omstillingsprosess i kommunen med sikte på permanent reduksjon av kostnadene. 
Disse 2 prosessene vil bli sett i sammenheng. Dette kan føre til at endelig ferdigstilling av 
kommunedelplanen for helse og sosial kan bli noe endret. 
 
Omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg 
Hovedelementet i omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg er å få til helhetlige og gode 
pasientforløp ved å bygge ut og komplettere alle ledd i omsorgskjeden (omsorgstrappa). Dette 
vil medvirke til at brukerne får rett behandling på rett sted og til rett tid. På denne måten vil man 
få en bedre og mer rasjonell tjeneste. Status for de enkelte delprosjekt: 
 

• Ny organisasjonsstruktur er gjennomført fra 01.01.2010. 
• Lederopplærings-programmet ble gjennomført i 2009. Sektoren har valgt å videreføre 

dette i interne ledernettverk. Øvrig videreføring skjer gjennom sentral personal. 
• Økt delegasjon og ansvarliggjøring av virksomhetsledere kan bare gjennomføres i 

forhold til de faktiske merkantile-/ledelsesressurser. I k-sak 31/10 ble det vedtatt en 3-
årig opptrappingsplan. Det igangsatte sentrale omstillingsprosjektet vil berøre dette.    

• Lavterskeltilbudene vil bli utredet i forbindelse med kommunedelplanen. 
• Endring av ressursbruken i hjemmebaserte tjenester skjer kontinuerlig. 
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• Bruk av omsorgsboliger og sykehjem er vurdert jfr. oppstart av nye omsorgsboliger ved 
Vertshuset og omstillingsprosessen ved Helsesenterets sykehjem. Dimensjoneringen av 
de ulike tjenestene innen eldreomsorgen vil bli et sentralt tema i kommunedelplanen. 

• Styringsdata. Jobber mot leverandør for å få til endringer i strukturen i Profil for lettere å 
kunne få gode styringsdata. Ellers har man vektlagt videre utvikling av elektronisk 
samhandling mellom ulike aktører i helse og omsorg. Her har vi oppnådd god ekstern 
finansiering. 

 
 
Alta DMS - Videreutvikling av Altamodellen 
Alta kommune ønsker å videreutvikle Altamodellen. Dette er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel Alta Vil. Altamodellen har de siste par årene vært viet stor nasjonal interesse i 
forbindelse med Samhandlingsreformen. Forprosjekt på videreutviklingen av Altamodellen ble 
avsluttet våren 2010, og hovedprosjekt planlagt gjennomført i perioden 2010-2012.  Et viktig 
tilskudd i arbeidet er at det er inngått samarbeidsavtaler med 3 av nabokommunene; Kautokeino, 
Loppa og Kvænangen, med tanke på opprette interkommunale tjenester.  
 
Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 11.3 mill. for hele perioden, størstedelen forutsettes 
eksternt finansiert. For 2010 er prosjektet innvilget til sammen ca 1,7 mill. fra eksterne kilder.  
 
Prosjektet fikk over 1 mill av de 74 mill som ble fordelt til prosjekter i forbindelse med 
Samhandlingsreformen fra sentrale myndigheter. I tillegg ble prosjektet tildelt 0,6 mill av 
tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark.   
 
For 2011 er de nasjonale prosjektmidlene økt fra 74 til 100 mill, slik at prosjektet forventer støtte 
av minst samme omfang i 2011 som i 2010. Kommunens frie midler til forberedelse av 
Samhandlingsreformen blir uendret på 0,9 mill 2011.  
 
Økonomien i prosjektet, sammen med kommunens frie inntekter til forberedelse av 
samhandlingsreformen tillater ikke igangsettelse av prosjekter, men vil være tilstrekkelig til å 
gjøre en del planarbeid i forkant av innføring av Samhandlingsreformen 1. januar 2012. Dette er 
i tråd med det som ble forutsatt i forprosjektet.  
 
 
Boligsosial handlingsplan 2010-2014 
Planen ble vedtatt i kommunestyret 21.6.2010. Planen avdekker et stort boligsosialt etterslep i 
Alta, og gir føringer for videre utbygginger. Stiftelsen Utleieboliger i Alta har en sentral rolle 
her. Det er avsatt planmidler i kapitalbudsjettet til oppfølging. 
 
Formannskapet behandlet 14.4.2010 et strategidokument for pleie og omsorg med en del klare 
føringer for videre planlegging og utbygging:  
 
”Med bakgrunn i de kartlagte boligsosiale utfordringer, forventet økning i antall eldre og 
ressurskrevende brukere, samt forventet knapphet på tilgjengelige ressurser (personell, 
kompetanse og økonomi) legges følgende hovedprinsipper til grunn for planlegging av 
fremtidige pleie og omsorgstjenester i Alta: 
 

Kapasitet 
For å være på forskudd med utviklinga og unngå urasjonelle ad hoc-løsninger ønsker Alta 
kommune å være på tilbudssida kapasitetsmessig. 

  
Størrelse 
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For pleie og omsorgstilbud med behov for heldøgnstjenester vil Alta kommune stimulere 
til fellesskapsløsninger for å få robuste enheter faglig og driftsmessig. 
 
Sentra / tun 
Alta kommune vil legge til rette for samlokalisering og samordning av pleie og 
omsorgstilbud på ulike tjenestenivå der dette er naturlig og hensiktsmessig. Dette vil 
være gunstig rekrutteringsmessig, faglig, sikkerhetsmessig og miljømessig. 
 
Eksisterende strukturer 
I den grad det er mulig og hensiktsmessig vil Alta kommune bygge ut tjenestetilbudene 
innenfor eksisterende strukturer. 
 
Forebygging 
Ved utbygging av videre tjenestetilbud skal det legges vekt på forebyggende tiltak for å 
stimulere til økt egenomsorg og redusere/utsette behovene for tyngre tjenester.” 

 
Kostra nøkkeltall 
Gjennomgang av KOSTRA nøkkeltall for helse- og sosialsektoren i Alta kommune 
sammenlignet med gjennomsnittet for finnmarkskommunene, kommunegruppe 12 (som er Alta’s 
kommunegruppe) og for alle landets kommuner (alle tall er i hele kroner).  
 

• Netto driftsutgifter pr. innbygger i kommunehelsetjenesten 
Alta kommune har en netto driftsutgift pr. innbygger på kr. 1.733, mens gjennomsnittet 
for finnmarkskommunene ligger på kr. 2.342, for kommunegruppe 12 ligger det på kr. 
1.955 og for alle landets kommuner på kr. 1.510. For Alta kommune er det en marginal 
økning fra året før hvor de samme utgiftene var kr. 1.590 pr. innbygger. For 
finnmarkskommunene og for alle landets kommuner samlet var det også en marginal 
økning av disse utgiftene.  
 

• Netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie- og omsorgstjenesten 
Alta kommune har en netto driftsutgift pr. innbygger på kr. 10.608, mens gjennomsnittet 
for finnmarkskommunene ligger på kr. 13.113, for kommunegruppe 12 ligger det på kr. 
14.529, og for alle landets kommuner på kr. 12.130. For Alta kommune er disse utgiftene 
på linje med fra året før.  

 
• Netto driftsutgifter pr. innbygger til sosialtjenesten (innbyggere 20-66 år) 

Alta kommune har en netto driftsutgift pr. innbygger på kr. 2.336, mens gjennomsnittet 
for finnmarkskommunene ligger på kr. 2.479, for kommunegruppe 12 ligger det på kr. 
2.258, og for alle landets kommuner på kr. 2.493. For Alta kommune og 
finnmarkskommunene er disse utgiftene noe høyere enn året før, mens de for alle landets 
kommuner samlet er på linje med året før.  

 
• Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere i kommunehelsetjenesten 

Alta kommune har 10,8 årsverk, mens gjennomsnittet for finnmarkskommunene ligger på 
14,2, for kommunegruppe 12 ligger det på 10,8, og for alle landets kommuner på 9,3. For 
Alta kommune er antall årsverk på linje med fra året før, noe som også er tilfellet for 
finnmarkskommunene og for alle landets kommuner samlet.  
 

• Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere i kommunehelsetjenesten 
Alta kommune har 10,0 årsverk, mens gjennomsnittet for finnmarkskommunene ligger på 
9,4, for kommunegruppe 12 ligger det på 9,4 og for alle landets kommuner på 8,9. For 
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Alta kommune er antall årsverk på linje med fra året før, noe det også er for 
finnmarkskommunene og for alle landets kommuner samlet.   

 
• Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 

Alta kommune har en andel med enerom på 89,6 %, mens gjennomsnittet for 
finnmarkskommunene ligger på 86,8 %. For kommunegruppe 12 ligger det på 92,3 %, og 
for alle landets kommuner på 93,5 %. 
For Alta kommune er denne andelen noe høyere enn året før, mens det for 
finnmarkskommunene og for alle landets kommuner samlet er på linje med året før. 
 

• Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år (av innbyggere 20-66 år)  
Alta kommune har en andel sosialhjelpsmottakere på 5,1 %, mens gjennomsnittet for 
finnmarkskommunene ligger på 5,5 %. For kommunegruppe 12 ligger det på 4,1, og for 
alle landets kommuner på 3,7 %. 
For Alta kommune er det en moderat økning i forhold til året før, mens det for 
finnmarkskommunene og for alle landets kommuner samlet er på linje med året før.  
 
 

05.11.10  Per Prebensen 
 

 

8.6 Sektor 440 Næringsfonds 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 705 000 705 000 705 000 705 000
Totalt 440 - NÆRINGSFONDS 705 000 705 000 705 000 705 000  
I sektoren registreres inntekter og utgifter knyttet til kommunens næringsfonds 
 

8.7 Sektor 510 Kultur 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 24 932 000 24 932 000 24 932 000 24 932 000
Totalt Prisjustering 394 000 394 000 394 000 394 000
Totalt Videreføring av gjeldende økon 144 000 1 245 000 1 227 000 1 227 000
Totalt Tekniske justeringer -28 000 -28 000 -28 000 -28 000
Totalt Politiske vedtak -1 213 000 -1 213 000 -1 213 000 -1 213 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tilt 2 380 000 1 480 000 1 680 000 1 680 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsalde 170 000 170 000 170 000 170 000
Totalt 510 KULTUR 26 779 000 26 980 000 27 162 000 27 162 000  
 

  

8.7.1  Alta Vil 
Sektoren vil i løpende handlingsplaner legge 
til rette for å oppfylle de mål det legges opp 
til i kommunens handlingsdel. Det vises i 
den anledning til denne. 
 

8.7.2 Organisasjonsendringer 
I 2008 ble jord- og skogbrukseksjonen, 
fiskeveterinærtjenesten og AltaLabben 
overført til kultursektoren. Nytt navn på 
sektoren er Kultur- og landbrukssektoren.  

Alta kommune har nå startet en ny OU-
prosess som vil berøre vår sektor. 
Fra den opprettede styringsgruppa er bl.a. 
følgende vedtatt vedrørende vår sektor: 
 
• Rådmannen får fullmakt til å starte en 

prosess som har som målsetting å skille 
ut driften av AltaLabben og 
fiskeveterinærtjenesten til egne 
selvstendige selskap. 

I tillegg skal også den organisatoriske 
plassering av Jord- og skogbruk vurderes. 
 
Dette arbeidet vil bli videreført i 2011. 
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8.7.3 Sektorens overordnede målsetting 
Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, 
gode oppvekstvilkår og et samfunn hvor vi 
viser omsorg for hverandre. Barn og unges 
interesser skal integreres i all vår 
planlegging av tiltak. 
 

8.7.4 Sektorens hovedprioritering 2011 
Sektoren skal arbeide for å etablere og 
videreutvikle fritidstilbud til barn og unge i 
bydelene/bomiljøene. Dette skal 
gjennomføres gjennom etablering av 
samarbeidsløsninger mellom skoler, 
frivillige organisasjoner og foresatte med 
sikte på å tilby åpne lokaler for fritidstilbud 
og aktivitet for barn og unge i nærmiljø 
lokalisert på skoler og andre kommunale 
bygg. Arbeidet skal gjennomføres gjennom 
tverrsektorielt samarbeid mellom kultur- og 
landbrukssektoren, Barn- og ungesektoren 
og Helse- og sosialsektoren, jfr. pågående 
kommuneplanarbeid i Helse- og 
sosialsektoren hvor sektoren deltar. Tiltakets 
videreføringsdel gjennomføres ved 
disponering av eksisterende økonomisk 
ramme. 
 
Alta bibliotek er nå i permanente lokaler, og 
utfordringen er å gi et best mulig tilbud til 
alle innenfor tildelte rammer.  
 
Sektoren vil tilrettelegge på en best mulig 
måte som vil gi et godt tilbud til alle. 
Sektoren skal arbeide videre med 
tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle 
(videreføring av FYSAK-arbeidet.). 
 
Sektoren er kommunens ansvarlige i 
gjennomføringen av Borealis vinterfestival 
og Ungdommens kulturmønstring (UKM) i 
Alta. 
 
Det arbeides kontinuerlig for å utvikle 
tilbudet på Alta kulturskole og vi ser 
nedgang i ventelister. 

Det vises til at Hovedutvalget for kultur og 
næring har gjennomgått Alta kulturskole i 
en egen utredning og påpeker behov for 
ressursøkning dersom ventelister skal 
minske. 
 

8.7.5  Sektorens hovedprioriteringer 
2011-2014 

Sektorens prioritering blir en gjennomføring 
av de rammer som fastsettes i 
økonomiplanen. I hovedsak vil dette bestå i 
en disponering og videreføring av dagens 
ramme og videreføre sektorens drift på best 
mulig måte og innenfor de økonomiske 
rammer som tildeles. Foreløpig legges det 
ikke opp til kutt som medfører stenging av 
tiltak eller oppsigelse av personell utover det 
som er nevnt ovenfor. Administrativt vil en 
også arbeide for å se på mulighet for 
omprioriteringer innen sektorens virksomhet 
og ramme. 

8.7.6  Kostra nøkkeltall 
Kultur sektorens nøkkeltall for netto 
driftsutgift i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgift er på 3,8 % i 2009, dette er 
under gjennomsnittet for kommuner i 
Finnmark. Sektorens driftsutgifter målt i 
prosent av totale driftsutgifter for 
kommunen ligger også noe under 
landsgjennomsnittet og snittet for kommune 
gruppe 12., som er henholdsvis 4,2 % og 
5,3 %. 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 for 
idrett og idrettsanlegg ligger vi noe under 
gjennomsnittet i Norge og i 
kommunegruppe 12. Den prosentvise 
andelen som gikk til barn- og unge var 18,5 
%, til idrett 25,3 % til kulturskolen 16,7 % 
og til biblioteket var 19,2 % i 2009 
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Alta Finnmark Komm.gr 12 Gj.sn landet
Barn og unge 18,5 10,9 9,1 11,5
Bibliotek 19,2 17,3 16,3 15,6
Idrett og idrettsanlegg 25,3 24,1 31,4 28,1
Kulturskole 16,7 12,2 13,1 13,7  

 
 



69 
 

 

8.8 Sektor 600 Drift og utbygging 
 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett 127 336 000 127 336 000 127 336 000 127 336 000
Totalt Prisjustering 2 010 000 2 010 000 2 010 000 2 010 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 2 393 000 -407 000 -827 000 -827 000
Totalt Tekniske justeringer -294 000 -294 000 -294 000 -294 000
Totalt Politiske vedtak -2 183 000 -2 183 000 -2 183 000 -2 183 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -10 390 000 -16 300 000 -6 800 000 920 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 1 133 000 8 240 000 111 000 111 000
Totalt 600 DRIFT-OG UTBYGGING 120 005 000 118 402 000 119 353 000 127 073 000  
 
 

8.8.1 Alta Vil 
Alta kommune skal profilere viktige 
miljøspørsmål, både i lokalsamfunnet og i 
egen organisasjon.  
 
Drift og utbyggingssektoren bidrar med sin 
drift og kompetanse til at hovedmålene 
innen miljø og bærekraftig utvikling, et 
næringsliv og kompetansemiljø preget av 
nyskaping og utvikling, samt at livskvalitet 
og velferd oppnås på en fullverdig måte i 
Alta kommune. 
 
Sektoren skal legge til rette for miljøvennlig 
forbruk, produksjon og arbeidsmiljø i 
kommunens organisasjon. 
 
Sektoren vil fortsatt arbeide videre 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.  
Veibudsjettet er imidlertid nå så presset at 
sektoren ser det som en stor utfordring å 
holde veistandarden ved like.  
 
Motorferdsel på barmark er et økende 
problem. Gjennom sektorens forvaltning av 
motorferdselloven er det et mål å demme 
opp for denne utviklingen. 
 
Sektoren skal tilrettelegge og sikre 
allmennheten god tilgjengelighet til natur og 
nære friluftsområder, både for 
naturopplevelse og å stimulere til større 
deltakelse i friluftslivet. 

Gjennom videre kartlegging av våre 
naturtyper skal sektoren også bidra til at vi 
ivaretar det biologisk mangfold. 
 
Sektoren skal også bidra til at Alta ser rent 
og ryddig ut hele året, og at alle tar ansvar i 
forhold til forurensing og rot i by og 
nærmiljø. 
 
Sektoren vil prioritere arbeidet med å 
tilrettelegge infrastruktur til nye boligfelt, 
både til kommunale og private boligfelt. 
Drift og utbyggingssektoren er en viktig 
bidragsyter for at nye eneboligfelt i Alta 
kommune skal utvikles.  
Sektoren skal stimulere til god byggeskikk, 
med god kvalitet på arkitektur og uterom. 
 
Sektoren skal bidra til å redusere 
sannsynligheten for at uønskede hendelser 
eller kriser oppstår, og å være i stand til å 
håndtere disse for i størst mulig grad å 
kunne redusere konsekvensene av disse. 
 

 

8.8.2 Sektorens overordnede målsetting 
 
Drift og utbyggingssektorens oppgaver og 
ansvarsområder skal driftes i samsvar med 
kommunens målsettinger, virksomhetsplan, 
budsjett og politiske vedtak. Vi skal være 
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bevisst på at sektoren er en leverandør av 
tjenester som befolkningen er helt avhengig 
av. Å ha brukeren i fokus, samt 
omdømmebygging er derfor viktig. Sektoren 
skal blant annet bidra til et godt omdømme 
og fornøyde tjenestemottakere gjennom 
relevant informasjon om sentrale og lokale 
bestemmelser på kommunens hjemmeside.   
  
Vår visjon er: 
Brukertilpassete holdninger, tilgjengelighet, 
og pålitelige, troverdige handlinger skaper 
fornøyde brukere og sikrer vår virksomhets 
framtid. 
For å lykkes med vår visjon må også 
sektorens arbeidsmiljø være godt. Sektoren 
skal fremstå som en attraktiv og god 
arbeidsplass. 
 
Sektoren skal drive en god 
eiendomsforvaltning ved å gi brukerne gode 
og effektive bygninger til en lavest mulig 
kostnad. 
Bygningene bør være i overensstemmelse 
med brukernes praktiske behov. Videre må 
de tilfredsstille estetiske kvaliteter, krav til 
helse, miljø og sikkerhet, riktig beliggenhet 
og god tilgjengelighet (universell utforming) 
for alle brukere. Organisasjonen må ha en 
bemanning som dekker alle faser i 
livssyklusen for en bygning, fra planlegging, 
anskaffelse og forvaltning til avvikling. 
 
Brannforebyggende seksjon skal drive 
målrettet forebyggende brannvernarbeid 
rettet mot innbyggere i Alta kommune. 
Herunder motivasjons- og 
informasjonsarbeid, samt feiing og tilsyn av 
private boliger. 
Seksjonen skal også drive tilsyn med 
særskilte brannobjekter slik at ønsket 
sikkerhetsnivå opprettholdes. 
 

 
 
Informasjon fra kart og eiendomsregister 
(Matrikkelen) inngår i 80 % av kommunens 
saksbehandling og beslutningsgrunnlag. Det 
er også fundamentet for riktig og rettferdig 
fordeling av kommunale gebyrer og 
eiendomsskatt. Sektoren skal jobbe for at  
samfunnet skal ha oppdaterte kart og 
eiendomsinformasjon, samt tidsriktige 
geografiske informasjonssystemer (GIS) til 
formidling av denne infrastrukturen. 
Sektoren har oppdatert personell på 
Matrikkelloven og kartforskriftens 
bestemmelser, for å sikre kvalitet i 
eiendomsoppmåling og forvaltningen av 
kommunens geodata. 
 
Fra 1.1.2010 ble Matrikkelloven med 
tidsfrister for saksbehandling iverksatt. 
Sektoren skal fortsatt oppdatere 
rutinebeskrivelser og arbeidsmetoder for å 
effektivisere arbeidet og kvalitetssikre 
tjenestene for innbyggerne i samsvar med de 
nye bestemmelsene. Sektoren mål er å gi 
innbyggerne forutsigbar, rask og rettferdig 
saksbehandling. 
Byggesak skal gjennomføre tilsyn på mer 
enn 10 % av byggetiltakene, og levere 
tilsynsrapport i hht til nye lovbestemmelser.    
For å sikre kvalitet på saksbehandling og 
nye bygg skal personell oppdateres på nye 
energikrav, universell utforming, tilsyn og 
kontrollfunksjon.  
 

8.8.3 Sektorens hovedprioritering 2011 
Vår visjon er:  
Veinett og parkeringsplasser som er trygge, 
enkle, og attraktive å ferdes på, og som gir 
grunnlag for god samferdsel og 
trafikksikkerhet. 
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Veibudsjettet er imidlertid nå så presset at 
det ligger store utfordringer i å ivareta denne 
visjonen. Hovedfokus vil derfor være å 
ivareta trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten. 
 

 
 
 
Alta har fått tildelt status som sykkelby.  
Delmålet her er 50 % økt sykkelandel i 
byen. Alta kommune har også fått tildelt 
prosjektmidler til gjennomføring av 
prosjektet ”utvikling av kollektivtilbudet i 
Alta tilrettelagt for alle”.  Arbeidet med 
disse gjennomføres som egne prosjekter og 
vil ha full fokus fra 2011. 
 
Graveforskriften har gitt oss større mulighet 
til å ansvarliggjøre entreprenører på 
utbedring av graveskader på veiene. Alta 
sentrum har i en lengre periode vært preget 
av anleggsaktivitet. Her ser vi også 
graveskader. Oppfølgingen av dette vil ha 
enda større fokus i 2011. 
 

 
 

Kommunen har utfordringer innenfor 
forvaltningsområdet forurensning. Sektorens 
miljøavdeling avdekker stadig brudd på 
forurensningsloven både blant bedrifter og 
privatpersoner. Oppfølgingen av denne 
typen saker er ofte ressurskrevende. I 2011 
ønsker avdelingen å komme i gang med 
registrering av forurenset grunn. 
 
Sektoren skal videreføre arbeidet med å 
effektivisere den tekniske drift på byggene  
ved fortsatt å prioritere installasjon av EDB-
baserte styringssystemer. I tillegg vil 
sektoren fortsette å føre en meget streng 
prioritering innenfor planlagte 
vedlikeholdstiltak med hovedfokus på Enøk, 
HMS og bygningskroppens ytterflater. 
 
De 2 store utbyggingsprosjektene, 
Nordlysbadet og Øvre-Alta skole skal 
fullføres innenfor de vedtatte økonomi- og 
tidsrammer. 
 
Sektorens utbyggingsseksjon skal også 
sørge for oppstart av 
renoveringsplanleggingen for Komsa skole, 
samt utbyggingen av Verdensarvsenteret for 
bergkunst. 
 
Brann og redning: 

• Forebyggende seksjon ved avdeling 
brann skal opprettholde/øke 
kunnskapsnivået på forebyggende 
personell. 

• Avdelingen skal tilby 
kursvirksomhet for bedrifter i Alta 
Kommune (hovedsakelig 
brannvernlederkurs). 

• Tilsynsaktiviteten på ildsted / 
fyringsanlegg vil økes betraktelig, da 
arbeidet med registrering og 
innføring av behovsprøvd feiing 
innføres i 2011. 

• Det skal foretas en gjennomgang / 
omarbeidelse av øvelsesplan for 
beredskapsseksjonen. 

• Revisjon av ”Dokumentasjon av 
brannvesenet ” skal utføres. Dette 
dokumentet ble opprinnelig 
utarbeidet i 2006, og beskriver 
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brannvesenets organisering i henhold 
til forskrift. 

 

 
 
Ansatte ved sektorens avdeling for 
oppmåling og byggesak skal oppdateres på 
Matrikkellovens regler. Det vil videre være 
viktig å etablere gode arbeidsrutiner for å 
utføre eiendomsoppmåling innenfor lovs 
frister, og i samsvar med grunneiernes og 
utbyggernes behov, for å unngå 
grunneierkonflikter og forsinkelser. 
Tilsvarende skal arbeidsrutiner og 
delegasjonsreglementet justeres i hht ny 
organisering og lovgivning.  
Arbeidet med å avslutte saker etter 
Delingsloven i samsvar med 
overgangsbestemmelsene i Matrikkelloven 
skal fortsatt prioriteres.  
 
Endringer i Plan og Bygningsloven som ble 
iverksatt fra 1. juli 2010 skjerper krav om 
tilsyn på byggeplassen. Det er en prioritert 
oppgave å utføre tilsyn på minimum 10 % 
av byggetiltakene. Tilsynsvirksomheten skal 
dokumenteres og rapporteres til 
departementet.  
 
Rutinebeskrivelser og arbeidsmetoder for 
tilsyn skal oppdateres. 
I 2011 skal sektoren prioritere informasjon 
på kommunens hjemmeside om 
byggesaksregler. 
Arbeidsrutiner skal gjennomgås for å 
optimalisere arbeidet og gi innbyggerne 
rask, forutsigbar og rettferdig 
saksbehandling. 
 
Kommunens geodataplan skal oppdateres i 
samsvar med samfunnets behov for kart til 

planlegging og prosjektering. Prosjekter for 
flyfotografering og kartlegging skal 
gjennomføres i samsvar med inngåtte avtaler 
i Norge Digitalt og GEOVEKST 
samarbeidet. 
Sektoren har driftsansvaret for kommunens 
geografiske informasjonssystem (GIS) med 
nær 100 brukere. Sektoren skal gi tilbud om 
brukeropplæring for å optimalisere 
bruksnytten av kommunens GIS. 
 

 

8.8.4 Sektorens hovedprioriteringer 
2011-2014 

Som følge av stramme budsjettrammer vil 
det være en stor utfordring å ha en 
målsetting om formuesbevaring av 
kommunens veianlegg og bygningsmasse i 
perioden. Vi må ha kundeperspektivet med 
oss når vi gjør våre noe mer langsiktige 
disposisjoner og prioriteringer.  
 
Sektoren skal drive et effektivt 
bygningsvedlikehold for å opprettholde 
kvaliteten på bygningsmassen slik at 
formueskapitalen ikke forringes. 
 
For å få et godt vedlikehold, som også skal 
danne grunnlag for styring og kontroll, må 
eier (kommunestyret) utarbeide overordnede 
målsettinger knyttet til kommunens 
eiendomsforvaltning. Videre må det 
etableres en vedlikeholdsstrategi med 
definert akseptnivå, og med politisk 
forankring som grunnlag for 
vedlikeholdsplanlegging  
Sektoren skal arbeide videre med å 
utarbeide 
tilstandsoversikter/vedlikeholdsplaner for på 
en bedre måte klargjøre overfor våre 
politikere de økonomiske utfordringer vi har 
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med å ”tette” vedlikeholdsetterslepet på 
bygningsmassen. 
 
Kuttene i driftsbudsjettene de siste par år 
medfører at planlagte vedlikeholdstiltak blir 
skjøvet ut i tid, noe som igjen fører til at 
flere ad-hoctiltak vil inntreffe på byggene 
våre i tiden som kommer.  
 
Kraftleverandørene spår økte energipriser. 
Det er ikke lagt inn noen reserve i budsjettet. 
Det må derfor satses videre på enøk-tiltak og 
energiforbruket trenger en stram oppfølging. 
Det er nå bestemt at Komsa skole, i 
forbindelse med renoveringa, skal 
oppgraderes til dagens standard og at 
midlene avsatt i økonomiplanen ikke vil 
være tilstrekkelig. 
 
Sektoren vil arbeide for å beholde/rekruttere 
medarbeidere for å kunne sikre god kvalitet 
på kommunens utbyggingsprosjekter. Det 
må også sikres rammebetingelser knyttet til 
eiendomsforvaltningen for å beholde/få 
tilgang til personell med nødvendig 
kompetanse. 
Sektoren ønsker å videreutvikle et regime 
for synliggjøring av arealkostnader ved 
politiske vedtak. 
 
Miljø, park og idrett har over flere år 
tilrettelagt nye parker og områder og anlegg 
for lek, idrett og friluftsliv. Ved behandling 
av plan for offentlige uterom med 
påfølgende budsjettøkning, vil avdelingen 
kunne yte noe økt innsats på området. 
 
Sektoren har behov for økning på 
forebyggende seksjon med en inspektør / 
branningeniør jfr ”Dokumentasjon av 
brannvesenet” fra 2006, samt ”veiledning til 
forskrift om organisering og dimensjonering 
av brannvesen”. Dette for å kunne 
gjennomføre lovpålagte tilsyn i særskilte 
brannobjekt- og andre brannforebyggende 
oppgaver. 
Det ble i 2006 utarbeidet ” Dokumentasjon 
av brannvesenet.” Det blir viktig å prioritere 
arbeidet med å følge opp de konklusjoner og 
tiltaksplaner som er for perioden fram til 
2012.  

I forbindelse med omstillingsprosessen som 
har startet opp bør det også ses på en 
mulighet til en oppgradering / utvidelse av 
eksisterende brannstasjon. 
Sektoren skal fortsette arbeidet med 
kartlegging av brann i landbruket, dette vil 
også være et satsningsområde. Spesielt 
større enheter i landbruket med opp til 200 -
300 dyr vil være en utfordring for 
brannvesenet ved en brann. Vi vil derfor 
kartlegge beliggenhet, tilgang på slokkevann 
og bidra med utarbeidelse av 
beredskapsplaner for gårdene. For 2011 vil 
dette omfatte Sentral Alta og Transfarelv. 
 
Innefor brann vil det å vedlikeholde og 
utvikle HMS-systemet som sikrer at alle 
krav til helse, miljø og 
sikkerhetslovgivningen etterleves, være 
svært viktig.  
 
Alta brannvesen har i dag kun muntlige 
avtaler med Kautokeino, Kvænangen og 
Kvalsund brannvesen. Arbeidet med å inngå 
skriftlige bistandsavtaler gis derfor høyeste 
prioritet i 2011.  
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8.8.5 Kostra nøkkeltall 
B ru t t o  d r if t s u t g i f te r  i  1 0 0 0  k r  f o r  k o m m .v e ie r  o g  g a te r  i  a l t.

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

3 0 0 0 0

3 5 0 0 0

4 0 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

1 9 0 1 H a rsta d

1 8 0 5 N a rv i k

1 9 3 1 L e nvi k

2 0 0 4 H a m m e rfe st

2 0 1 2 A lt a

2 0 3 0 S ø r-V ar an g er

 
Figuren viser at sammenlignet med andre lignende kommuner ligger Alta midt på treet når det 
gjelder hvor mye som brukes til drift pr km vei. Man ser også at det har vært en liten økning 
fra 2008 til 2009. 
 

 
Netto driftsutg.pr.innbygger i kr, forebyggende og beredskap branner og andre ulykker

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

 Narvik Harstad Hammerfest  Alta Sør-Varanger  Lenvik Gj.snitt landet
u/ Oslo

Gj.snitt
Finnmark

 Gj.snitt
komm.gr. 12

2006
2007
2008
2009

 
Figuren over illustrerer hvor mye som brukes pr. innbygger på forebyggende tiltak og 
beredskap mot brann og andre ulykker. Vi ser at Alta ligger noe under de fleste 
sammenlignbare kommuner, men vi bruker mer enn gjennomsnittet av landet. 
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Brutto investeringsutg.til komm.eiendomsforvaltning pr innbygger
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Volumet på bygningsinvesteringer svinger fra år til år, ikke bare i Alta. 
 

Netto driftsutgifter til komm.eiendomsforvaltning i kr pr. innbygger
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Figuren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i kr pr innbygger i Alta, 
sammenlignet med andre kommuner. Økningen vi ser i driftsutgiftene fra 2008 til 2009 
skyldes ny/økt bygningsmasse som ble tatt i bruk, og som er under kommunal drift. 
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8.9 Sektor 610 Selvkostområdene 
Vedtaktsype 2011 2012 2013 2014
Totalt Fremskrevet budsjett -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000
Totalt Prisjustering 870 000 362 000 665 000 117 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -1 572 000 -3 400 000 -4 443 000 -4 443 000
Totalt 610 - SELVKOSTOMRÅDET -5 985 000 -8 321 000 -9 061 000 -9 609 000  

8.9.1 Alta Vil 
Kommuneplanen fokuserer på tilgang på 
rent vann samt tilfredsstillende avløps- og 
avfallshåndtering i hele kommunen under 
hovedmålet om miljø og bærekraftig 
utvikling.  

8.9.2 Sektorens overordnede målsetting 
 
Vår vann og avløpsvirksomhet er forankret i 
følgende visjoner: 

• En sikker vannforsyning med rent, 
nok og godt vann legger grunnlag for 
god folkehelse, verdiskaping og 
sikkerhet 

• Effektiv oppsamling, transport og 
rensing av avløpsvann sikrer 
livskvalitet og miljø i dag, og for 
kommende generasjoner 

• Brukertilpassa holdninger, 
tilgjengelighet, pålitelige og 
troverdige handlinger skaper 
fornøyde brukere og sikrer vår 
virksomhets framtid 

 

 

8.9.3 Sektorens hovedprioritering 2011 
 
I 2011 vil vi fortsatt ha hovedfokus på 
etablering av avløpsrenseanlegg for Alta by. 
Avløpsrenseanlegg for Alta Øst er satt i drift 

og fungerer utmerket. Detaljplanlegging av 
renseanlegg for Alta vest og etablering av 
byggetomta for anlegget, vil bli gjennomført 
i 2011.   
 
For å sikre forsyningen til Alta øst og 
Sagaområdet spesielt, vil nytt høydebasseng 
i Saga bli bygget i 2011. Den 4. brønnen for 
Alta vannverk vil også bli satt i drift. Søk 
etter lekkasjer, kontroll og utbedring vil ha 
prioritet.  
 
Den første del av utbyggingen av avløpsnett 
opp mot Øvre Alta vil bli bygget. 
Holtenjordet vil få forsterket sitt spill- og 
overvannsnett.  

8.9.4 Sektorens hovedprioriteringer 
2011-2014 

 
Utbygging og drift av avløpsrenseanlegg og 
ledningsanlegg i samsvar med krav og 
tillatelser. Drift av vannverkene slik at vi 
fortsatt sikrer befolkningen en sikker 
vannforsyning med god kvalitet og stabilitet, 
samt at omdømmet om god vannkvalitet i 
Alta blir opprettholdt. 
Fokus på effektivt drift- og vedlikehold. 
Utføring av rehabiliteringstiltak i et 
perspektiv på bevaring av formueskapitalen.  
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8.9.5 Kostra nøkkeltall  

 Alta
Gj.snitt alle 

komm.

Gj.snitt 
landet 
u/Oslo

Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
komm.gr. 12

vannforsyning 2010 1967 2707 2711 2868 2356
2009 1967 2552 2556 2792 2211
2008 1854 2352 2355 2419 2003

avløpstjenesten 2010 2491 3101 3104 2433 2522
2009 2351 2920 2923 2325 2360
2008 2098 2721 2723 2322 2160

avfallstjenesten 2010 2654 2296 2296 2879 2371
2009 2527 2150 2150 2673 2245
2008 2430 2033 2034 2565 2083

feiing 2010 311 336 337 376 284
2009 301 319 320 345 274
2008 284 300 301 342 257  

Tabellen over viser årsgebyr for de aktuelle selvkostområdene. Alta ligger ennå noe under 
landsgjennomsnittet og ca 1,6 % under snittet i Finnmark. 

 
Gebyrendring 2010-2011 for et standard bolighus på 120 m2: 

2010 2011 Økning Økning %
Feiing 311 311 0 0,00 %
Vann abonnement 1199 1319 120 10,01 %
Vann 120m2 767 844 77 10,04 %
Avløp abonnement 1499 1574 75 5,00 %
Avløp 120 m2 992 1041 49 4,94 %
Renovasjon 2654 2813 159 5,99 %
Total 7422 7902 480 6,47 %

Slamtømming 1330 1379 49 3,68 %

Siden prisøkningen på slamtømming er lavere enn prsøkningen på 
avløp, så vil de abonnentene som har septikløsning få litt lavere 
totaløkning enn de som har avløp.

Etter mange år med økninger i kommunale avgifter under lønns og 
prisvekst gir forventet økt rentenivå sammen med store investeringer 
og drifttskostnader til nye anlegg økte priser.

Sum kommunale avgifter vil fortsette å øke mer enn lønns og 
prisstigningen i planperioden.

Alle priser er ex mva
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8.10 Budsjettskjema 1A 
 

Navn
Regnskap 

2009 (1000)
Budsjett 

2010 (1000)
Budsjett 2011 

(1000)
Budsjett 2012 

(1000)
Budsjett 2013 

(1000)
Budsjett 2014 

(1000)
Skatt på inntekt og formue -322 253 -330 197 -321 321 -320 707 -320 101 -319 469
Ordinært rammetilskudd -385 428 -419 326 -580 879 -590 293 -598 099 -606 531
Skatt på eiendom -48 330 -47 850 -47 850 -47 850 -47 850 -47 850
Andre direkte eller indirekte skatter -506 -200 -200 -200 -200 -200
Andre generelle statstilskudd -98 096 -87 511 -25 121 -25 122 -25 104 -25 104
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -854 613 -885 084 -975 371 -984 172 -991 354 -999 154
Renteinntekter og utbytte -23 838 -23 900 -21 350 -25 148 -29 352 -33 525
Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter 55 326 64 310 67 048 73 125 79 328 81 810
Avdrag på lån 39 382 40 800 42 227 45 088 48 119 50 335
NETTO FINANSIERINGSINNTEKT/UTGIFT 70 870 81 210 87 925 93 065 98 095 98 620
Til ubundne avsetninger 14 246 3 485 3 230 3 154 3 667 11 542
Til bundne avsetninger 12 103 1 518 2 332 2 302 2 302 2 302
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -12 002 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -11 924 -116 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -8 245 -3 164 -3 927 -4 022 -4 175 -3 935
NETTO AVSETNINGER -5 822 1 723 1 635 1 434 1 794 9 909
Overført til investerinsbudsjett 0 7 610 7 170 9 780 8 500 780
TIL FORDELING DRIFT -789 565 -794 541 -878 641 -879 893 -882 965 -889 845
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B) 789 565 794 541 878 641 879 893 882 965 889 845
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 0 0 0 0
 
Merk at skjema 1A er basert på sektorenes foreløpige kontering av tiltakene i rådmannens budsjettforslag.  Eventuelle omprioriteringer innenfor 
sektorenes netto rammer kan medføre endringer i skjema 1A. 
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8.11 Sektorfordelt netto driftsbudsjett 2010-2014 
Ramme(T) 2010 2011 2012 2013 2014 Endring 10-11 Endring 11-12 Endring 12-13 Endring 13-14

109 - RESERVER -15 299 -4 947 -4 549 -4 936 -3 544 -67,66 % -8,05 % 8,51 % -28,20 %
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 67 816 71 642 70 722 71 322 70 722 5,64 % -1,28 % 0,85 % -0,84 %
114 - LÆRLINGER 2 336 2 438 2 438 2 438 2 438 4,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
210 - BARN OG UNGE 306 303 407 642 410 350 411 164 411 164 33,08 % 0,66 % 0,20 % 0,00 %
300 - HELSE- OG SOSIAL 282 430 297 058 300 558 303 058 303 058 5,18 % 1,18 % 0,83 % 0,00 %
440 - NÆRINGSFONDS 705 705 705 705 705 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
510 - KULTUR 24 932 26 779 26 980 27 162 27 162 7,41 % 0,75 % 0,67 % 0,00 %
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 127 336 120 005 118 402 119 353 127 073 -5,76 % -1,34 % 0,80 % 6,47 %
610 - SELVKOSTOMRÅDET -5 283 -5 985 -8 321 -9 061 -9 609 13,29 % 39,03 % 8,89 % 6,05 %
730 - REVISJONEN 2 402 2 488 2 488 2 488 2 488 3,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 6 669 7 111 6 861 6 861 6 861 6,63 % -3,52 % 0,00 % 0,00 %
Netto drift 802 010 926 599 928 297 932 217 940 181 15,53 % 0,18 % 0,42 % 0,85 %

800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -842 790 -974 045 -982 846 -990 028 -997 828 15,57 % 0,90 % 0,73 % 0,79 %
900 - RENTER OG AVDRAG 81 310 88 025 93 165 98 195 98 720 8,26 % 5,84 % 5,40 % 0,53 %
940 - FONDS 919 1 940 1 864 2 377 10 252 111,10 % -3,92 % 27,52 % 331,30 %
945 - DISP.FOND TIL INVESTERING 7 610 7 170 9 780 8 500 780 -5,78 % 36,40 % -13,09 % -90,82 %
960 - AVSKRIVNINGER -49 059 -49 689 -50 260 -51 261 -52 105 1,28 % 1,15 % 1,99 % 1,65 %
Finansiering til drift -802 010 -926 599 -928 297 -932 217 -940 181 15,53 % 0,18 % 0,42 % 0,85 %  
 
Den store endringen for sektor 109 skyldes i hovedsak nedjustering av forventet inntektsført premieavvik med 10 millioner kroner.  Sentrale 
styringsorganer vokser på grunn av etablering av nærværsteamet, omfordeling mellom sektorene vedr. gruppelivsforsikring, kostnader vedr. omstilling, 
og at det er valg i 2011.  Barn og unge vokser først og fremst på grunn av omleggingen fra øremerking til rammefinansiering av barnehagene, men 
påvirkes også av strukturtiltak.  Helse og sosial vokser, men trenger å stramme inn betydelig i forhold til dagens drift for å holde tildelt ramme.  Kultur 
vokser i hovedsak som følge av økt behov for tilskudd til Nordlysbadet Alta KF.  Nettorammen til Drift og utbygging svinger etter endringer i 
momskompensasjon fra investeringer.  I tillegg er det innstramming på grunn av strukturtiltak. Selvkostområdet skal vise en netto inntekt tilsvarende 
rentene på investert kapital. 
 
Merk for øvrig at veksten fra 2010 til 2011 er vekst inklusive lønns og prisstigning, mens veksten videre i planperioden er realvekst, siden alle tall i 2011-
2014 er målt i 2011 priser.  Endringen fra 2010 til 2011 er dessuten sterkt påvirket av at store øremerkede tilskudd fra 2011 er innlemmet i 
rammetilskuddet. 
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9 Investeringsbudsjett 2011- 2014 

9.1 Skjema 2A 
Budsjettskjema 2A   -   Investering 11-14

 Regnskap 
2009(1000) 

 Oppr. 
budsjett 2010 

(1000) 
 Budsjett 

2011(1000) 
Budsjett 2012 

(1000) 
Budsjett 2013 

(1000) 
Budsjett 2014 

(1000) 

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 113 005           101 318           109 705           105 181           92 531             53 081             
Utlån og forskutteringer 60 236             20 000             40 000             40 000             40 000             40 000             
Avdrag på lån 5 452               4 777               10 632             10 892             11 159             11 435             
Avsetninger 38 345             
Årets finansieringsbehov 217 038           126 095           160 337           156 073           143 690           104 516           

FINANSIERING

Bruk av lånemidler inkl. startlån / form.lån -139 020          -96 552            -115 579          -110 945          -104 075          -79 345            
Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 692              -7 500              -7 000              -7 000              -7 000              -7 000              
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -28 440            -11 933            -26 940            -26 700            -22 467            -15 743            
Andre inntekter -815                 
Sum ekstern finansiering -175 967        -115 985        -149 519         -144 645        -133 542        -102 088        

Overført fra driftsbudsjettet -9 500              -9 170              -9 780              -8 500              -780                 
Bruk av avsetninger -11 985            -610                 -1 648              -1 648              -1 648              -1 648              
Bruk av tidl. års udisp.
Sum finansiering -187 952          -126 095          -160 337          -156 073          -143 690          -104 516          

Udekket/udisponert = 0 29 086           -                  -                  -                 -                 -                   
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Skjema 2A er et obligatorisk skjema som viser finansieringsbehovet i investeringsbudsjettet, og hvordan det er finansiert. 
Saldo regnskap 2009 viser netto 29,1 mill. I henhold til retningslinjene ble den frigjorte del av likviditetsreserven (forskriftsendringene) ført som bruk av 
likviditetsreserven.  Dette utgjorde 23 millioner.  Udekket beløp var på 6,1 mill. (Se note 12 i regnskap 2009) 

9.2 Sektorvis spesifikasjon av investeringsbudsjettet (tilsv skjema 2B) 

9.2.1 Innledning 
I investeringsbudsjettet er de enkelte investeringsprosjektene sortert etter hvilken sektor de skal betjene.  For eksempel så er investering i et skolebygg 
sortert under sektor 210 Barn og unge, selv om bygningsmessig drift av bygg hører til i drift og utbyggingssektoren.  Denne oppdelingen er gjort for bedre 
å synliggjøre hvilke områder investeringsbudsjettet brukes til. 
 
Investeringene i investeringsområde sentrale styringsorganer gjelder investeringer i boligfelt og industriområder. 
 
Her vises hvordan investeringene fordeles mellom investeringsområdene i planperioden 2011-2014: 
 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014
Andel i 
perioden

Budsjett
Felles 6 747 1 200 1 200 1 200 10 347 1,8 %
Sentrale styringsorganer 15 000 14 000 13 500 12 500 55 000 9,7 %
Barn og unge 14 300 9 000 12 100 1 500 36 900 6,5 %
Helse 5 800 20 000 27 000 0 52 800 9,4 %
Kultur 17 250 15 500 0 0 32 750 5,8 %
Drift og utbygging 19 608 15 981 11 731 10 881 58 201 10,3 %
Selvkost 31 000 29 500 27 000 27 000 114 500 20,3 %
Renter og avdrag 50 632 50 892 51 159 51 435 204 118 36,2 %
Total 160 337 156 073 143 690 104 516 564 616 100,0 %

Investeringsområde Budsjett
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9.2.2 Totaler pr sektor 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

910-919 Bruk av lån -5 467 -1 000 -1 000 -1 000 -8 467
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -1 280 -200 -200 -200 -1 880
Sum alle inntekter -6 747 -1 200 -1 200 -1 200 -10 347
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 6 747 1 200 1 200 1 200 10 347

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros... 0 0 0 0 0

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000
910-919 Bruk av lån -8 000 -7 000 -6 500 -5 500 -27 000
Sum alle inntekter -15 000 -14 000 -13 500 -12 500 -55 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 15 000 14 000 13 500 12 500 55 000

Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 0 0 0 0 0

910-919 Bruk av lån -11 440 -7 200 -9 680 -1 200 -29 520
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -2 860 -1 800 -2 420 -300 -7 380
Sum alle inntekter -14 300 -9 000 -12 100 -1 500 -36 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 14 300 9 000 12 100 1 500 36 900

Sum 210 - BARN OG UNGE - Prosje... 0 0 0 0 0

700-859 Refusjoner -7 000 -7 000
910-919 Bruk av lån -4 700 -16 000 -14 600 -35 300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -1 100 -4 000 -5 400 -10 500
Sum alle inntekter -5 800 -20 000 -27 000 0 -52 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 800 20 000 27 000 52 800

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Pr... 0 0 0 0 0

700-859 Refusjoner -12 000 -11 500 -23 500
910-919 Bruk av lån -1 800 -1 100 -2 900
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -3 450 -2 900 -6 350
Sum alle inntekter -17 250 -15 500 0 0 -32 750
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 17 250 15 500 32 750

Sum 510 - KULTUR - Prosjekteier... 0 0 0 0 0

700-859 Refusjoner -4 656 -4 656 -4 656 -4 656 -18 624
910-919 Bruk av lån -13 172 -9 145 -5 295 -4 645 -32 257
940-947 Bruk av disposisjonsfond -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -5 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -480 -880 -480 -280 -2 120
Sum alle inntekter -19 608 -15 981 -11 731 -10 881 -58 201
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 19 608 15 981 11 731 10 881 58 201

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -... 0 0 0 0 0

Budsjett

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 

110 - SENTRALE STYRINGSORGANER - Prosjekteier: Berit Erdal

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen 

510 - KULTUR - Prosjekteier: Jan H. Pettersen 

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

910-919 Bruk av lån -31 000 -29 500 -27 000 -27 000 -114 500
Sum alle inntekter -31 000 -29 500 -27 000 -27 000 -114 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 31 000 29 500 27 000 27 000 114 500

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Pro... 0 0 0 0 0

910-919 Bruk av lån -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -10 284 -10 544 -10 811 -11 087 -42 726
940-947 Bruk av disposisjonsfond -348 -348 -348 -348 -1 392
Sum alle inntekter -50 632 -50 892 -51 159 -51 435 -204 118
Sum finansutgifter (05100-05999) 50 632 50 892 51 159 51 435 204 118

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - Pr... 0 0 0 0 0

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000
700-859 Refusjoner -16 656 -16 156 -11 656 -4 656 -49 124
910-919 Bruk av lån -115 579 -110 945 -104 075 -79 345 -409 944
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -10 284 -10 544 -10 811 -11 087 -42 726
940-947 Bruk av disposisjonsfond -1 648 -1 648 -1 648 -1 648 -6 592
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -9 170 -9 780 -8 500 -780 -28 230
Sum alle inntekter -160 337 -156 073 -143 690 -104 516 -564 616
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 109 705 105 181 92 531 53 081 360 498
Sum finansutgifter (05100-05999) 50 632 50 892 51 159 51 435 204 118

Sum alle prosjekter 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga 

Sum alle prosjekter 
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9.2.3 Sektorvise spesifikasjoner 

9.2.3.1 100 Fellesutgifter 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K001 IKT-utstyr  
Ansvarlig: Bjørn-A. Hansen 
Prosjektleder: Aleksander Øines
910-919 Bruk av lån -800 -800 -800 -800 -3 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200 -200 -200 -800
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Sum K001 IKT-utstyr 0 0 0 0 0

K005 Diverse mindre investeringer  
Ansvarlig: Bjørn-A. Hansen 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -200 -200 -200 -200 -800
Sum alle inntekter -200 -200 -200 -200 -800
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 200 200 200 800
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K005 Diverse mindre investe... 0 0 0 0 0

K341 Økonomisystemer - oppgradering  
Ansvarlig: Bjørn-A. Hansen 
Prosjektleder: Tommy Pettersen
910-919 Bruk av lån -1 267 -1 267
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -280 -280
Sum alle inntekter -1 547 0 0 0 -1 547
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 547 1 547

Sum K341 Økonomisystemer - oppg... 0 0 0 0 0

K416 Påbygg / rehab fløy A rådhuset  
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
910-919 Bruk av lån -3 200 -3 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -800 -800
Sum alle inntekter -4 000 0 0 0 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 000 4 000

Sum K416 Påbygg / rehab fløy A ... 0 0 0 0 0

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Prosjektei... 
910-919 Bruk av lån -5 467 -1 000 -1 000 -1 000 -8 467
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -1 280 -200 -200 -200 -1 880
Sum alle inntekter -6 747 -1 200 -1 200 -1 200 -10 347
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 6 747 1 200 1 200 1 200 10 347
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros... 0 0 0 0 0

Budsjett

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 
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Finansmemo 

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen  

K001 IKT-utstyr Ansvarlig: Bjørn-A. HansenProsjektleder: Aleksander Øines  

Arbeidet med fremtidige IKT investeringer er tilknyttet stor grad av usikkerhet i sammenheng med utredning om Interkommunalt IKT 
samarbeid mellom kommunene i Vest-Finnmark. Etablering av ett IKT samarbeid vil gi andre behover enn om Alta kommune skal fortsette sin 
IKT utvikling alene.  

2011 

Utvidelse av lagringskapasitet for servere i Alta kommune: 200 000 kr 

Anskaffelse av system for automatisering av Brukerhåndtering, programvare håndtering og Operativsystem håndtering, samt 
oppstart og installasjon. 800 000 kr 

2012 - 2014 

Investeringsplaner for 2012 og videre avhenger av hva som skjer på nasjonalt plan innen kommunal IKT, samt ambisjonsnivået til 
Alta kommune. Om ambisjonsnivået innen bruk av IKT skal økes, eller Alta kommune skal inngå i ett IKT samarbeid, vil dette føre 
til ett økt behov for IKT investeringer. 

 

K005 Diverse mindre investeringer Ansvarlig: Bjørn-A. HansenProsjektleder:   

Dette investeringsprosjektet er til dekning av mindre uforutsette investeringstiltak. Prosjektrammen disponeres av Rådmannen. 
 

K341 Økonomisystemer - oppgradering Ansvarlig: Bjørn-A. HansenProsjektleder: Tommy Pettersen  

Oppgradering av Agresso økonomisystem til versjon 5.5 samt innføring av nye funksjonaliteter skal underbygge kommunens uttalte målsetting 
om delegasjon av myndighet og ansvar ut i organisasjonen. Samtidig vil ny funksjonalitet gi oss mulighet til å hente ut gevinster i form av bedre 
datakvalitet og mer rasjonelle driftsrutiner både innenfor lønn-/personal, regnskap og budsjettområdet.  

Prosjektet har et planlagt løp i perioden 2007 - 2009 fordelt på fem faser: 

2007 

1. Forprosjekt oppgradering Agresso 

2. Forprosjekt til rapporteringsmodul og ny budsjettmodul 

2008 

3. Oppgradering til Agresso 5.5 

4. Innføring av månedsrapporterings- og budsjettmodul 

5. Oppgradert Agresso web 

6. Fraværsregistrering på web - implementert i organisasjonen 

7. Ny forhandlingsmodul tatt i bruk 

8. Startet på tilrettelegging av ny modul for Helhetlig styringssystem. 

2009 

9. Videreføre og fullføre HHS - Prosjektet skjøvet fram i tid. 

10. Innføre Fakturaskanning - prosjektet implementert juni 2009 

11. E-faktura til kunder - testes ut i november 2009, og innføres straks testen er iorden. 

12. Tilrettelegge for e-handelsløsning - Forskjøvet fram til 2010. 

Enkelte delprosjekt er utsatt til 2010, og kostnadsforløpet blir utsatt tilsvarende.  



 

86 
 

Budsjetterte låneopptak i 2009 utsettes til 2010 

Budsjettert låneopptak 2010 utsettes til 2011. 

 

K416 Påbygg / rehab fløy A rådhuset Ansvarlig: Bjørn-Atle HansenProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Prosjektet omfatter renovering av eksisterende fløy A samt et påbygg på fløy C hvor målet for arbeidene er som følger: 

-Fløy A 

Samtlige etasjer i fløyen renoveres slik at man oppfyller kravene til tilfredsstillende arbeidsmiljø med hensyn til ventilasjon og 
inneklima. Videre skal det vurderes muligheten for bedre arealutnyttelse ved at innvendige delevegger søkes fjernet, slik at det nå 
og for fremtiden kan etableres mer fleksible romløsninger. I tillegg skal teknisk anlegg og infrastruktur for tele/data 
skiftes/oppgraderes 

-Fløy C 

På tak over inngangsparti/servicesenter etableres et påbygg som av innhold skal bestå av kontorlandskap, cellekontorer og 
møterom. Arealene skal være fleksible med hensyn til inndeling 

Eksisterende 1. og 2. etg oppgraderes for å ivareta kravene i gjeldende arbeidsmiljølov med tanke på tilfredsstillende ventilasjon 
og inneklima. 

Kommunestyrets vedtak: 

Påbygg/ rehab fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr 4 mill benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging 
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9.2.3.2 110 Sentrale styringsorganer 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K015 Grunnerverv  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: Anne Beldo
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000
910-919 Bruk av lån -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000
Sum alle inntekter -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -20 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum K015 Grunnerverv 0 0 0 0 0

K158 Tilrettelegging nye boligfelt  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: 
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000
Sum alle inntekter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum K158 Tilrettelegging nye bo... 0 0 0 0 0

K231 Industriområde  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: Jørgen Kristoffersen
910-919 Bruk av lån -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Sum K231 Industriområde 0 0 0 0 0

K391 Sentrumstiltak  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: Bjarke Jansen
910-919 Bruk av lån -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 -9 000
Sum alle inntekter -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 -9 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000

Sum K391 Sentrumstiltak 0 0 0 0 0

K392 Infrastruktur utbyggingsavtaler  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: Knut Krane
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000
Sum alle inntekter -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

Sum K392 Infrastruktur utbyggin... 0 0 0 0 0

K429 Altapakken  
Ansvarlig: Berit Erdal 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -1 500 -1 500 -1 000 -4 000
Sum alle inntekter -1 500 -1 500 -1 000 0 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 500 1 500 1 000 4 000

Sum K429 Altapakken 0 0 0 0 0

Budsjett

110 - SENTRALE STYRINGSORGANER Prosjekteier: Berit Erdal
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Finansmemo 

110 - SENTRALE STYRINGSORGANER  

K015 Grunnerverv Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Anne Beldo  

Grunnerverv videreføres med 5 MNOK årlig i planperioden. Vedtak av Kommuneplanens Arealdel initierer flere planer som krever 
grunnerverv. 
 

K158 Tilrettelegging nye boligfelt Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder:   

År 2011 vil flg. områder være klar for utbygging i kommunalt regi: 

- B18 – Gakorimyra , ca 80 boenheter hvorav 30 av disse vil være kommunale eneboligtomter. 

- B 11 – Saga , 17 kommunale eneboligtomter. I tillegg ca 20 boenheter regulert til konsentrerte enheter.  

- B7 – Aronnes vest for Holstbakkveien: ca 50 boenheter hvorav 12 kommunale eneboligtomter 

Det er avsatt 3 MNOK hvert år i økonomiplanperioden. 

Kommunestyret vedtok i K sak 98/10 Økonomiplan 2011-2014: 

Kommunestyret ber Adm. iverksette planarbeidet for 1. byggetrinn av boligfelt i Talvik snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 
1 million i 2012. 

 

K231 Industriområde Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Jørgen Kristoffersen  

Reguleringsplan nye industriområder: 

Under forutsetning av vedtak i KP Arealdel må det reguleres for  

o Sjørettet industriområde på Kvenviknes 

o Utvidet landbasert industriområde på Altahøyden 

o Møllenes  

Eksisterende industriområder: 

Aronneskjosen Industriområde omreguleres for utvidelse av eksisterende tomter. 

Det er avsatt 1 MNOK hvert år i økonomiplanperioden. 

 

K391 Sentrumstiltak Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Bjarke Jansen  

Etter en vedtatt områdeplan for Alta sentrum vil flere tiltak igangsettes: 

o Nordlysplassen  

o Kirkepark 

o Forlengelse gågate 

o Fortau langs flere av gateløpene 

o Utfylling av områder i ravinen 

Det er avsatt 3 MNOK i 2011 og 2 MNOK hvert år resten av økonomiperioden. 

 

K392 Infrastruktur utbyggingsavtaler Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Knut Krane  

Kommunen inngår en rekke utbyggingsavtaler som medfører kommunale kostnader 

til infrastruktur, for å utløse private boligfelter/tomter Dette er det vanskelig å budsjettere for da man ikke vet helt eksakt når de 
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private gangsetter de ulike tiltakene det er inngått avtale om.  

Rådmannen ser allikevel nødvendigheten av at det avsettes midler til dette formålet og 1.5 MNOK avsettes årlig i 
økonomiperioden. 

 

K429 Altapakken Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder:   

Avtale mellom parter signert og totalrammen på 10 millioner finansieres av Alta kommune 4 mill, Statens vegvesen 4 mill og Finnmark 
Fylkeskommune 2 millioner. Statens Vegvesen innehar prosjektledelsen.  

Alta kommunes andel fordeles over årene 2011 til 2013. 

Når dette prosjektet føres opp i økonomiplanen som et investeringsprosjekt finansiert med lån, så forutsettes det at prosjektet vil 
ende opp med å danne premissene for nye veier som Alta kommune delvis blir eier av. 
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9.2.3.3 210 Barn og unge 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K072 Utstyr til skoler  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Tor Fredriksen
910-919 Bruk av lån -480 -480
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -120 -120
Sum alle inntekter -600 0 0 0 -600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 600 600

Sum K072 Utstyr t il skoler 0 0 0 0 0

K315 Komsa skole renovering  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
910-919 Bruk av lån -2 400 -3 200 -4 880 -10 480
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -600 -800 -1 220 -2 620
Sum alle inntekter -3 000 -4 000 -6 100 0 -13 100
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 4 000 6 100 13 100

Sum K315 Komsa skole renovering 0 0 0 0 0

K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler ...  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Odd Kyrre Murberg
910-919 Bruk av lån -400 -400 -400 -400 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -100 -100 -100 -100 -400
Sum alle inntekter -500 -500 -500 -500 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000

Sum K393 Utbedr bygnmessige avv... 0 0 0 0 0

K394 Tiltak for universell utforming  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: John A. Suhr
910-919 Bruk av lån -400 -400 -400 -1 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -100 -100 -100 -300
Sum alle inntekter -500 -500 -500 0 -1 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 1 500

Sum K394 Tiltak for universell ... 0 0 0 0 0

K395 Kapitalvarer infrastruktur ikt s...  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Tor Fredriksen
910-919 Bruk av lån -800 -800 -800 -800 -3 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200 -200 -200 -800
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Sum K395 Kapitalvarer infrastru... 0 0 0 0 0

K413 Tverrelvdalen barnehage utvidelse  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Risten Hætta
910-919 Bruk av lån -2 320 -2 320
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -580 -580
Sum alle inntekter -2 900 0 0 0 -2 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 900 2 900

Sum K413 Tverrelvdalen barnehag... 0 0 0 0 0

Budsjett

210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K414 Sentrum Barnehage utvidelse  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Risten Hætta
910-919 Bruk av lån -2 320 -2 320
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -580 -580
Sum alle inntekter -2 900 0 0 0 -2 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 900 2 900

Sum K414 Sentrum Barnehage utvi... 0 0 0 0 0

K415 Saga barnehage utvidelse  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: Risten Hætta
910-919 Bruk av lån -2 320 -2 320
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -580 -580
Sum alle inntekter -2 900 0 0 0 -2 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 900 2 900

Sum K415 Saga barnehage utvidelse 0 0 0 0 0

K417 Utvidelse eksisterende barnehager  
Ansvarlig: Per Hindenes 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -2 400 -3 200 -5 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -600 -800 -1 400
Sum alle inntekter 0 -3 000 -4 000 0 -7 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 4 000 7 000

Sum K417 Utvidelse eksisterende... 0 0 0 0 0

Sum 210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier... 
910-919 Bruk av lån -11 440 -7 200 -9 680 -1 200 -29 520
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -2 860 -1 800 -2 420 -300 -7 380
Sum alle inntekter -14 300 -9 000 -12 100 -1 500 -36 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 14 300 9 000 12 100 1 500 36 900

Sum 210 - BARN OG UNGE - Prosje... 0 0 0 0 0

Budsjett

210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes 

 
 
   
Finansmemo 

210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes  

K072 Utstyr til skoler Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Tor Fredriksen  

Det gjenstår en del skoler som trenger fornyet inventar og utstyr. Dette gjelder i all hovedsak de eldste skolene. Behovene dekkes fortløpende i 
forhold til de rammer som stilles til rådighet. Disse skolene melder om slike behov: 

- Pulter og stoler til elever 

- Sittegrupper på personalrom (noen) 

- Møbler til arbeidsplasser for ansatte 

Disse skolene har fysisk arbeidsmiljø for ansatte og lærere som holder en betydelig lavere standard enn de skoler som er renovert 
eller nybygd. 

Det er nødvendig å sikre at elever og ansatte i Alta får tidsriktige og ergonomiske løsninger som ivaretar helse og arbeidsmiljø. 

Det avsettes kr 600.000 til dette formålet i 2011. 
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K315 Komsa skole renovering Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Med grunnlag i prosjektbeskrivelsen fra Paulsen RI må det foretas en ny kostnadsberegning for en samlet renovering der det tas høyde for 
prisstigningen fra 2006 og endrede krav siden da. Av nevnte årsak er investeringsbehovet ikke angitt. Tiltakene ved skolen forutsettes 
gjennomført over 2 år. 
 

K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler barnehager Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Odd Kyrre Murberg  

Gjennom vernerunder ved skolene er det avdekket en rekke bygningsmessige avvik som det må gjøres noe med for at de skoler det gjelder skal 
oppfylle krav i HMS-plan og forskrift om miljørettet helsevern. Det vises her til årsplan for HMS med vedlegg i barn og unge sektoren . 
 

K394 Tiltak for universell utforming Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: John A. Suhr  

Her vises det til møtebok for rådet for funksjonshemmede i sak 20/09 fra møte 26.05.09. 

Rådet peker på behov for å få automatiske døråpnere. Rådet anbefaler at det iverksettes et prosjekt for at alle skoler får slike 
løsninger.  

Det vil trolig være nødvendig å etablere dette som et prosjekt der skoler med elever som har dette behovet prioriteres først. 

I økonomiplan 2011-2014 videreføres dette ikke ut over 2013 

 

K395 Kapitalvarer infrastruktur ikt skoler og barnehage Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Tor Fredriksen  

Infrastruktur 

Her er det følgende tiltak som gjenstår: 

• Bredbånd til barnehager og skoler. 

• Internt bredbånd til skolene Rafsbotn og Komsa. Her må det bygges og legges kabel for å sikre at alle bygg har tilgang til data. 

• Trådløse nettverk ved skolene. Dette er nødvendig for å sikre økt bruk av data i opplæringen. 

Samlet er det behov for årlige bevilgninger i økonomiplan-perioden på kr 600.000 

Maskiner til skoler 

Alta skolene fikk et løft for 3 år siden da det ble leaset en hel del maskiner. Sektoren har i tillegg sikret at nye 
virksomheter/nyrenoverte virksomheter har fått en rimelig standard på IKT området, men det er nødvendig å sikre en kontinuerlig 
utskifting av maskiner. 

Det arbeides med tekniske løsninger for å øke levetiden på maskiner og på å forenkle drift av den maskinpark vi har. 

Det er viktig for Alta at våre elever er i fremste rekke i dataferdighet. Det vil bidra til at Alta får et konkurransefortrinn i Finnmark og 
i landet rettet inn mot nyskapning og mot utvikling i regionen. I dag er situasjonen den at mange kommuner rundt oss dels har 
bedre dekning av maskiner og utstyr. På sikt vil en svak utvikling på dette området være uheldig for Alta som vekstsenter. 

Det er nødvendig å sikre at vi tilfører sektoren ca 250 maskiner hvert år i planperioden. Kostnaden for dette vil ligge på ca 1,6 
millioner årlig. 

Maskiner til barnehager 

Barnehager må, som skoler, anvende data i sitt planarbeid og i sin drift. Dette gjelder planlegging av virksomhet, utforming av 
årsplaner, periodeplaner med mer. Det gjelder videre etablering av og skriving av rapporter og dokumentasjon av den daglige drift.

Det er derfor slik at våre ansatte i barnehagene må sikres maskiner for å kunne utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. 

Vi må videre sikre at barn i barnehagen får øve seg på å bruke data og på å bli fortrolige med dette verktøyet. Barn i barnehagen 
kan bruke data til tekstskaping, til billedbehandling, til spill og til kommunikasjon. 

Det avsettes kr 300.000 hvert år for denne satsingen 

Opplæringsbehov 

Det må etableres en plan for opplæring. Dette vil vi sikre i samarbeid med RSK Vest-Finnmark og Alta voksenopplæringssenter. 
Kostnaden ved slik opplæring forutsettes løst gjennom driftsmidler. 
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K413 Tverrelvdalen barnehage utvidelse Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Risten Hætta  

Vedtatt i K sak 29/10 og presisert i K sak 50/10 

Alta kommune har etter hovedopptaket til barnehager 2010 en kø på barn som ønsker barnehageplass i løpet av 2010 – 11. 

På denne bakgrunn har rådmannen undersøkt muligheten for  

å øke kapasiteten gjennom ulike tiltak: 

• Økt inntak i eksisterende barnehager 

• Bygging av avdelinger ved eksisterende barnehager 

• Bygging av ny(e) barnehager i kommunal regi 

• Etablering av private barnehager  

For rådmannen er det viktig å signalisere at videre utbygging av barnehagetilbudet må gjøres på den rimeligste måte. Her må vi 
kanskje inngå noen kompromisser for å kunne foreta utbygging med lavere kostnader pr kvadratmeter. 

Bakgrunnen for rådmannens initiativ er status etter hovedopptaket pr 1.mars 2010.  

Kommunens investeringsevne er under press. Samtidig øker etterspørselen etter barnehageplasser.  

Kommunestyrets vedtak i sak 29/10, pkt. 1: 

Alta kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak for å sikre et bedre barnehagetilbud i 2010/11: 

• Utvidelse av tilbudet ved Tverrelvdalen barnehage gjennom tilbygg og ombygging. 

• Etablering av en ny avdeling ved Saga barnehage gjennom nybygg. 

• Etablering av en ny avdeling ved Sentrum barnehage gjennom nybygg.  

• Etablering av 1 hjem i familiebarnehagen. 

• Økt inntak gjennom forsterket bemanning i noen barnehager.  

Disse tiltakene medfører økte investeringskostnader med kr 5.500.000 og økte driftskostnader med kr 766.000 i 2010 og kr 
2.240.000 i 2011. 

Utvidelsen var forutsatt løst ved kjøp av brukte brakkeriggmoduler. Denne forutsetningen er ikke lenger til stede etter gjeldende 
lover forskrifter. Kostnadsanslaget må derfor oppjusteres. Utbedringene er i prosjekteringsfasen, hvilket medfører at endelige 
kostnader ikke er avklart. 

 

K414 Sentrum Barnehage utvidelse Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Risten Hætta  

Vedtatt i K sak 29/10 og presisert i K sak 50/10 

Alta kommune har etter hovedopptaket til barnehager 2010 en kø på barn som ønsker barnehageplass i løpet av 2010 – 11. 

På denne bakgrunn har rådmannen undersøkt muligheten for  

å øke kapasiteten gjennom ulike tiltak: 

• Økt inntak i eksisterende barnehager 

• Bygging av avdelinger ved eksisterende barnehager 

• Bygging av ny(e) barnehager i kommunal regi 

• Etablering av private barnehager  

For rådmannen er det viktig å signalisere at videre utbygging av barnehagetilbudet må gjøres på den rimeligste måte. Her må vi 
kanskje inngå noen kompromisser for å kunne foreta utbygging med lavere kostnader pr kvadratmeter. 

Bakgrunnen for rådmannens initiativ er status etter hovedopptaket pr 1.mars 2010.  

Kommunens investeringsevne er under press. Samtidig øker etterspørselen etter barnehageplasser.  
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Kommunestyrets vedtak i sak 29/10, pkt. 1: 

Alta kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak for å sikre et bedre barnehagetilbud i 2010/11: 

• Utvidelse av tilbudet ved Tverrelvdalen barnehage gjennom tilbygg og ombygging. 

• Etablering av en ny avdeling ved Saga barnehage gjennom nybygg. 

• Etablering av en ny avdeling ved Sentrum barnehage gjennom nybygg.  

• Etablering av 1 hjem i familiebarnehagen. 

• Økt inntak gjennom forsterket bemanning i noen barnehager.  

Disse tiltakene medfører økte investeringskostnader med kr 5.500.000 og økte driftskostnader med kr 766.000 i 2010 og kr 
2.240.000 i 2011. 

Utvidelsen var forutsatt løst ved kjøp av brukte brakkeriggmoduler. Denne forutsetningen er ikke lenger til stede etter gjeldende 
lover forskrifter. Kostnadsanslaget må derfor oppjusteres. Utbedringene er i prosjekteringsfasen, hvilket medfører at endelige 
kostnader ikke er avklart. 

 

K415 Saga barnehage utvidelse Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Risten Hætta  

Vedtatt i K sak 29/10 og justert i K sak 50/10 

Alta kommune har etter hovedopptaket til barnehager 2010 en kø på barn som ønsker barnehageplass i løpet av 2010 – 11. 

På denne bakgrunn har rådmannen undersøkt muligheten for  

å øke kapasiteten gjennom ulike tiltak: 

• Økt inntak i eksisterende barnehager 

• Bygging av avdelinger ved eksisterende barnehager 

• Bygging av ny(e) barnehager i kommunal regi 

• Etablering av private barnehager  

For rådmannen er det viktig å signalisere at videre utbygging av barnehagetilbudet må gjøres på den rimeligste måte. Her må vi 
kanskje inngå noen kompromisser for å kunne foreta utbygging med lavere kostnader pr kvadratmeter. 

Bakgrunnen for rådmannens initiativ er status etter hovedopptaket pr 1.mars 2010.  

Kommunens investeringsevne er under press. Samtidig øker etterspørselen etter barnehageplasser.  

Kommunestyrets vedtak i sak 29/10, pkt. 1: 

Alta kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak for å sikre et bedre barnehagetilbud i 2010/11: 

• Utvidelse av tilbudet ved Tverrelvdalen barnehage gjennom tilbygg og ombygging. 

• Etablering av en ny avdeling ved Saga barnehage gjennom nybygg. 

• Etablering av en ny avdeling ved Sentrum barnehage gjennom nybygg.  

• Etablering av 1 hjem i familiebarnehagen. 

• Økt inntak gjennom forsterket bemanning i noen barnehager.  

Disse tiltakene medfører økte investeringskostnader med kr 5.500.000 og økte driftskostnader med kr 766.000 i 2010 og kr 
2.240.000 i 2011. 

Utvidelsen var forutsatt løst ved kjøp av brukte brakkeriggmoduler. Denne forutsetningen er ikke lenger til stede etter gjeldende 
lover forskrifter. Kostnadsanslaget må derfor oppjusteres. Utbedringene er i prosjekteringsfasen, hvilket medfører at endelige 
kostnader ikke er avklart. 

 

K417 Utvidelse eksisterende barnehager Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder:   
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Utvidelser av ytterligere eksisterende barnehager ut over utvidelsene konkretisert i prosjekt K413, K414 og K415 
 

 
 
 

9.2.3.4 300 Helse og sosial 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K396 Boligsosial handlingsplan  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: Per Prebensen
910-919 Bruk av lån -1 100 -1 100
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200
Sum alle inntekter -1 300 0 0 0 -1 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 300 1 300

Sum K396 Boligsosial handlingsplan 0 0 0 0 0

K418 Elvebakken omsorgsboliger  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
700-859 Refusjoner -7 000 -7 000
910-919 Bruk av lån -16 000 -9 000 -25 000
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -4 000 -4 000 -8 000
Sum alle inntekter 0 -20 000 -20 000 0 -40 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 20 000 20 000 40 000

Sum K418 Elvebakken omsorgsboliger 0 0 0 0 0

K419 Skifte vinduer helsesenteret  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
910-919 Bruk av lån -5 600 -5 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -1 400 -1 400
Sum alle inntekter 0 0 -7 000 0 -7 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 7 000 7 000

Sum K419 Skifte vinduer helsese... 0 0 0 0 0

K427 Kongleveien, ny personalenhet  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -1 600 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -400 -400
Sum alle inntekter -2 000 0 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K427 Kongleveien, ny person... 0 0 0 0 0

K428 Utstyr legesenter Byhagen  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -800 -800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200
Sum alle inntekter -1 000 0 0 0 -1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000

Sum K428 Utstyr legesenter Byhagen 0 0 0 0 0

Budsjett

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K440 Planlegging utbygging Alta Helse...  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -800 -800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200
Sum alle inntekter -1 000 0 0 0 -1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000

Sum K440 Planlegging utbygging ... 0 0 0 0 0

K443 Utredning framtidig sykehusstruktur  
Ansvarlig: Per Prebensen 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -400 -400
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -100 -100
Sum alle inntekter -500 0 0 0 -500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500

Sum K443 Utredning framtidig sy... 0 0 0 0 0

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekt... 
700-859 Refusjoner -7 000 -7 000
910-919 Bruk av lån -4 700 -16 000 -14 600 -35 300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -1 100 -4 000 -5 400 -10 500
Sum alle inntekter -5 800 -20 000 -27 000 0 -52 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 800 20 000 27 000 52 800

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Pr... 0 0 0 0 0

Budsjett

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen 

 
 
 
   
Finansmemo 

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen  

K396 Boligsosial handlingsplan Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder: Per Prebensen  

Planmidlene vil gå til ulike prosjekter innfor pleie og omsorg. I første fase er planleggingen av utbygging ved Elvebakken sykehjem prioritert 
jfr. prosjekt 203. Det forventes en del avklaringer om rekkefølge og prioritet i forbindelse med kommunedelplanen. Foreløpig ligger følgende 
prioriteringer til grunn: 

1. Utbygging ved Elvebakken sykehjem. 

2. Flytting av beboere fra Marienlund trygdeboliger til Elvebakken evt. andre ledige. 

3. Planlegging/oppstart av bistandsboliger ved Marienlund. 

4. Planlegging av videre utbygging Verthuset og totalrenovering av gammel boligfløy. 

5. Ytterligere behov på lengere sikt må vurderes i forbindelse med ny helhetlig plan. 

 

K418 Elvebakken omsorgsboliger Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Viser til pågående arbeid med en kommunedelplan for helse og sosialsektoren, og til formannskapets vedtatte strategier for videre utbygging av 
pleie og omsorg. Videre henvises til formannskapssak 44/10 Elvebakken sykehjem – planpremisser og funksjonskrav for utbygging: 

”Formannskapet har vurdert planpremisser og funksjonskrav til videre utbygging ved Elvebakken sykehjem og slutter seg til de 
momenter som fremkommer av saksfremlegget, herunder at nye funksjoner skal være minimum 16 fleksible omsorgsboliger, 
dagsenter, base for hjemmetjenesten og vurdering av etablering av en smitteenhet. 

Formannskapet ber om at man i planfasen også vurderer om funksjoner i eksisterende bygg kan endres eller flyttes. 
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Formannskapet forutsetter at hovedutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede involveres aktivt i den løpende 
planlegging.” 

Det er nedsatt en brukergruppe for prosjektet, og det er engasjert en sekretær for brukergruppen i 50% stilling fra 01.09.10 med 
dekning i planmidler i prosjekt K396. 

 

K419 Skifte vinduer helsesenteret Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Helsesenteret ble bygd i 1977 og rehabilitert i 1999-2001. Det ble ikke skiftet vindu ved rehabiliteringen. Det er særlig vinduene og fasaden 
rundt vinduene på sørveggen på fløy E4 (sykehjemmet, sykestua, rehabilitering og sone Øst) som er dårlige. Konstruksjonen gjør at utskifting 
av vindu og delvis fasade rundt er komplisert og kostbart. 
 

K427 Kongleveien, ny personalenhet Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:   

Har vokst til å bli den største enkeltvirksomheten i bistandsavdelingen med ca. 30 årsverk og 40-50 ansatte. Har svært ressurskrevende brukere. 
Meget dårlige lokaler til personalet som ikke er tilpasset den virksomheten man har der i dag. Kongleveien er en av de virksomhetene i 
kommunen som fikk dårligst score på fysiske arbeidsforhold i arbeidsmiljøundersøkelsen. Ombyggingen er utredet av drift og utbygging. 
Planen er å bygge en ny leilighet til 1,4 mill.kr. (mulig tilskudd Husbanken) og ombygge en eksisterende leilighet til personalenhet 0,5 mill.kr. 
Saken har svært høy prioritet. 
 

K428 Utstyr legesenter Byhagen Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:   

Planlagt oppstart 01.01.12. Avtalene med legene er ikke forhandlet. Dersom vi forutsetter samme avtalevilkår som på Sentrum og Nordlys, må 
vi anta inventar og utstyrsanskaffelser på ca. 1 mill. kr. (kontor, fellesareal, laboratorium, skiftestue mv.).  

Forhandlingene med legesenteret ved Elvebakken er i gang. Dersom man kommer til enighet om kommunal overtakelse om drifta, 
tas det sikte på iverksetting til 01.01.12. Det er usikkert om dette vil medføre investeringsbehov. 

 

K440 Planlegging utbygging Alta Helsesenter Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:   

K sak 98/10 Det avsettes kr 1 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter 2011 
 

K443 Utredning framtidig sykehusstruktur Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:   

 
 
 
 
 

 



 

98 
 

 

9.2.3.5 510 Kultur 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K228 Verdensarvsentret omb/utvid  
Ansvarlig: Sylvi Bellika
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
700-859 Refusjoner -12 000 -11 500 -23 500
910-919 Bruk av lån -300 -300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -3 000 -2 700 -5 700
Sum alle inntekter -15 000 -14 500 0 0 -29 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 15 000 14 500 29 500
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K228 Verdensarvsentret omb/... 0 0 0 0 0

K420 Nytt utstyr kultursalen  
Ansvarlig: Kommunalleder kultur 
Prosjektleder: Roy Gunnar Løksa
910-919 Bruk av lån -800 -800 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200 -400
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 2 000

Sum K420 Nytt utstyr kultursalen 0 0 0 0 0

K421 Utredning lokaler kulturskolen  
Ansvarlig: Kommunalleder kultur 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
910-919 Bruk av lån -200 -200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -50 -50
Sum alle inntekter -250 0 0 0 -250
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 250 250

Sum K421 Utredning lokaler kult... 0 0 0 0 0

K442 Planlegging ny idrettshall  
Ansvarlig: Sylvi Bellika 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -800 -800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200
Sum alle inntekter -1 000 0 0 0 -1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000

Sum K442 Planlegging ny idretts... 0 0 0 0 0

Sum 510 - KULTUR - Prosjekteier: Jan ... 
700-859 Refusjoner -12 000 -11 500 -23 500
910-919 Bruk av lån -1 800 -1 100 -2 900
940-947 Bruk av disposisjonsfond
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -3 450 -2 900 -6 350
Sum alle inntekter -17 250 -15 500 0 0 -32 750
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 17 250 15 500 32 750
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum 510 - KULTUR - Prosjekteier... 0 0 0 0 0

Budsjett

510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylvi Bellika 

 
 
   



 

99 
 

Finansmemo 

510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylvi Bellika  

K228 Verdensarvsentret omb/utvid Ansvarlig: Sylvi Bellika Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Alta kommune står som eier av bygningsmassen i Hjemmeluft. Fra Staten er det gitt en lovnad på 15 mill. kr. til prosjektet, jfr. tilsagnsbrev fra 
Det Kgl. Kultur- og kirkedep. Dat. 20.10.2009, bevilgning på 10. mill. kr. fra Finnmark fylkeskommune og en lovnad fra Alta kommunestyre 
på 8 mill. kr. Av dette er 2 mill. kr. bevilget i eget budsjettvedtak, se nedenfor. 

Kommunestyret gjorde i vedtak 30.03.2009 sak 20/09 følgende vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av ferdigstillelse av trinn 1 for Stornaustet innenfor bevilget kostnadsramme for 2009. 

Videre ferdigstillelse av Stornaustet vil bli vurdert i økonomiplanen 2010 – 2013 og påfølgende økonomiplanperioder. 

Det er forutsatt at ferdigstillelse av Stornaustet er den del av utvidelse av eksisterende lokaler til VAM. 

Prosjektet er planlagt slik at det kan ferdigstilles og tas i bruk i etapper etter hvert som de ulike deler ferdigstilles. Trinn en er 
bevilget. 

Følgende oppstilling er satt opp: 

• Trinn 2, 2010-2011, kr. 2.972.000 inkl. mva. 

• Trinn 4, 2011-2012, kr. 2.759.000 inkl. mva. 

• Trinn 5, 2012-2013, kr. 889.000 inkl. mva. 

• Ombyggingskostnader og utvidelse av museumsbygget samt nye basisutstillinger er beregnet til kr. 36.750.000 inkl. mva. 

Utstillinger: 

Det ligger ikke inne noe i budsjetter, tilsagn eller lovnader til utstillinger.  

VAM har anslått dette til 11 mill. kr.  

 

K420 Nytt utstyr kultursalen Ansvarlig: Kommunalleder kulturProsjektleder: Roy Gunnar Løksa  

 

K421 Utredning lokaler kulturskolen Ansvarlig: Kommunalleder kulturProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

 

K442 Planlegging ny idrettshall Ansvarlig: Sylvi BellikaProsjektleder:   

K sak 98/10 
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9.2.3.6 600 Drift og utbygging 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K018 Utredning  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Bengt Fjellheim
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom
700-859 Refusjoner
910-919 Bruk av lån -400 -400 -400 -400 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -100 -100 -100 -100 -400
Sum alle inntekter -500 -500 -500 -500 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K018 Utredning 0 0 0 0 0

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad
910-919 Bruk av lån -320 -320 -320 -320 -1 280
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -80 -80 -80 -80 -320
Sum alle inntekter -400 -400 -400 -400 -1 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 400 400 400 400 1 600
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K026 Lekeplasser/nærmiljøan... 0 0 0 0 0

K029 Kjøp av maskiner  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Magne Opgård
910-919 Bruk av lån -777 -777
Sum alle inntekter -777 0 0 0 -777
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 777 777
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K029 Kjøp av maskiner 0 0 0 0 0

K033 Asfaltering av kommunale veger  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Magne Opgård
910-919 Bruk av lån -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -8 000
Sum alle inntekter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -8 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K033 Asfaltering av kommuna... 0 0 0 0 0

K034 Trafikksikkerhetstiltak  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Tom Frode Hansen
700-859 Refusjoner -300 -300 -300 -300 -1 200
940-947 Bruk av disposisjonsfond -300 -300 -300 -300 -1 200
Sum alle inntekter -600 -600 -600 -600 -2 400
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 600 600 600 600 2 400
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum K034 Trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 0 0

Budsjett

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K398 Rådhuset nødstrøm  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
910-919 Bruk av lån -1 600 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -400 -400
Sum alle inntekter 0 -2 000 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K398 Rådhuset nødstrøm 0 0 0 0 0

K401 Altaelva forbygninger  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jon-Håvard Haukland
910-919 Bruk av lån -325 -325 -325 -325 -1 300
Sum alle inntekter -325 -325 -325 -325 -1 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 325 325 325 325 1 300

Sum K401 Altaelva forbygninger 0 0 0 0 0

K409 Gatelys oppgradering  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Tom Frode Hansen
910-919 Bruk av lån -800 -800 -800 -2 400
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -200 -200 -200 -600
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 -1 000 0 -3 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 1 000 3 000

Sum K409 Gatelys oppgradering 0 0 0 0 0

K422 Bygningsmessige HMS tiltak  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -400 -400 -400 -400 -1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -100 -100 -100 -100 -400
Sum alle inntekter -500 -500 -500 -500 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000

Sum K422 Bygningsmessige HMS ti... 0 0 0 0 0

K423 Oppgradering P plasser  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
940-947 Bruk av disposisjonsfond -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum alle inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Sum K423 Oppgradering P plasser 0 0 0 0 0

K424 Oppgradering offentlig uterom  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad
910-919 Bruk av lån -700 -700 -700 -700 -2 800
Sum alle inntekter -700 -700 -700 -700 -2 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 700 700 700 700 2 800

Sum K424 Oppgradering offentlig... 0 0 0 0 0

Budsjett

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og...  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad
910-919 Bruk av lån -2 450 -1 100 -350 -500 -4 400
Sum alle inntekter -2 450 -1 100 -350 -500 -4 400
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 450 1 100 350 500 4 400

Sum K425 Utskiftingsplan Kjøret... 0 0 0 0 0

K426 Kjøp vekstedbygg Øyra  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -3 500 -3 500
Sum alle inntekter -3 500 0 0 0 -3 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500

Sum K426 Kjøp vekstedbygg Øyra 0 0 0 0 0

K441 Opprusting skiferveier  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -1 500 -1 500 -3 000
Sum alle inntekter -1 500 -1 500 0 0 -3 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 500 1 500 3 000

Sum K441 Opprusting skiferveier 0 0 0 0 0

K900 Byggeledelse til fordeling  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
700-859 Refusjoner -4 356 -4 356 -4 356 -4 356 -17 424
Sum alle inntekter -4 356 -4 356 -4 356 -4 356 -17 424
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 356 4 356 4 356 4 356 17 424

Sum K900 Byggeledelse til forde... 0 0 0 0 0

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosj... 
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom
700-859 Refusjoner -4 656 -4 656 -4 656 -4 656 -18 624
910-919 Bruk av lån -13 172 -9 145 -5 295 -4 645 -32 257
940-947 Bruk av disposisjonsfond -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -5 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap -480 -880 -480 -280 -2 120
Sum alle inntekter -19 608 -15 981 -11 731 -10 881 -58 201
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 19 608 15 981 11 731 10 881 58 201
Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -... 0 0 0 0 0

Budsjett

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

 
   
Finansmemo 

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim  

K018 Utredning Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Bengt Fjellheim  

Budsjett for dekning av omkostninger i utredningsfasen av prosjekter. Utredningen skal danne grunnlag for politisk beslutning om prosjektet 
skal gjennomføres. 
 

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad  
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Posten disponeres todelt: 

200’ til nærmiljøanlegg ved skoler slik som ballbinger, skileilanlegg med mer 

200’ til investering i lekeplasser 

 

K029 Kjøp av maskiner Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Magne Opgård  

''''Hovedutvalg for drift og miljøs vedtak PS 54/10: 

Formannskapet slutter seg til plan for maskin- og utstyrsinvestering 2011 – 2014. 

For 2011 benyttes investeringspost K398 Rådhuset nødstrøm. Fullfinansiering av nødstrømsaggregatet forskyves til 2012.'''' 

2011 

Kantfres til hjullaster er 12 år og moden for utskifting. Fresen benyttes for å frese kantene ved snerike vintre. Dette for å øke sikten 
i kryss og langs veiene. Spesielt sentrumsområdet og områdene ved skole/ barnehager er dette viktig for trafikksikkerheten. 

Lekkasjesøkutstyr er viktig for å få en effektiv drift av lekkasjesøkingen. Dette er utstyr som vi ikke har fra før, men som vil 
effektivisere søket slik at men slipper blant annet nattarbeid.  

Stimkjelen har en levetid på 10 år. Dette er utstyr vi er helt avhengige av blant annet for tining av vann og avløpskummer samt 
stikkrenner. 

Samlet utgjør dette ett behov på kr 777.000,- 

 

K033 Asfaltering av kommunale veger Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Magne Opgård  

Årlige asfalteringer i samsvar med asfalteringsprogram og vedtak i hovedutvalget for drift- og utbygging. Det er fortsatt svært viktig at vi 
opprettholder et rimelig høyt nivå på årlig asfaltering. Dette er god vedlikeholdsøkonomi (ordinært vedlikeholdsbehov reduseres). 
Økonomiplanen 2007-2010 legger føringer på kr 1,8 mill pr. år. 

Kommunestyrets budsjettvedtak 2007 øker rammen med 0,7 mill til 2,5 mill i 2007 

Etter Gargiamøtet strykes budsjettet fra og med 2008. Asfaltering av veier er vedlikehold, og må finansieres på drift. 

I kommunestyrets budsjettvedtak desember 2007 bevilges 1 million i 2008 

Rådmannen legger inn en million i 2009 og 2010 i økonomiplan 2009-2012 

 

K034 Trafikksikkerhetstiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  

Midlene til trafikksikkerhetstiltak er flyttet til egne prosjekter for det enkelte investeringstiltak så langt hovedutvalget har vedtatt. 

Se følgende prosjekter: 

K205 Gangbru over E6 Elvebakken 

K252 G/S Kirkegårdsveien 

K253 G/S Ringveien 

K347 G/S Tverrelvdalen del 1 

K348 G/S Tverrelvdalen del 2 

Det er beregnet at det vil være ledige midler fra parkeringsfondet fra 2010. Til og med 2009 er alle forventede midler fra 
parkeringsfondet disponert. 

For 2010 og 2011 legges det inn 0,3 mill i statstilskudd og 0,3 mill i bruk av parkeringsfondsmidler til nye tiltak som ikke er vedtatt. 

 

K398 Rådhuset nødstrøm Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Rådhuset er et strategisk bygg i kommunal administrasjon. I dag finnes det et mobilt nødstrømsaggregat som manuelt kobles til ved strømutfall. 
Det skal nå omarbeides til automatisk tilkobling i eget aggregathus. Bygget tenkes plassert på nedsiden av rådhuset mellom parkeringsplassen 
og gangveien. 
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Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen desember 2009 (K sak 109/09) å flytte bevilgningen fra 2010 til 2011. 

I prosessen med investeringsbudsjett 2011-2014 flyttes bevilgningen til 2012 for å gi rom for investering i maskiner og utstyr til drift 
og utbygging i 2011 

Etablere nødstrømsaggregat som koples inn automatisk ved strømutfall. Benytter aggregatet som ble innkjøpt i år 2000. Bygge 
nytt aggregathus for dette. 

 

K401 Altaelva forbygninger Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jon-Håvard Haukland  

Oppgradering av flom- og erosjonssikringstiltakene i Altaelva, jamfør MNE rapport 11/2007 og prinsippet om elvekorridor i kommuneplanens 
arealdel. 
 

K409 Gatelys oppgradering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  

K sak 109/09 Oppgradering gatelys 1,0 mill (innkjøp / bytting av gammelt materiell) hvert år i hele planperioden 
 

K422 Bygningsmessige HMS tiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

Se eksisterende prosjekt K393 

Totalrammen økes fra 0,5 til 1 mill, og gjelder alle bygg, ikke bare skoler og barnehager 

 

K423 Oppgradering P plasser Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952 

1 million fra P fondet hvert år over 4 år fra 2011 

 

K424 Oppgradering offentlig uterom Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad  

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952 

700 tusen hvert år over 4 år fra 2011 

 

K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og idrett Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad  

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952 

Utskiftingsplan 2011-2021 i henhold til tabell 15 

 

K426 Kjøp vekstedbygg Øyra Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

Det er behov for å sikre at driftsområdet kan gjerdes inn på en forsvarlig måte. De siste årene har vi vært plaget med mye innbrudd. 

I tillegg er det behov for utvide driftsområdet slik at vi har lager- og garasjeplass for alt utstyret til avdeling kommunalteknikk og 
bygg og eiendom.  

 

K441 Opprusting skiferveier Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

 

K900 Byggeledelse til fordeling Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Totalvolumet på egen byggeledelse til fordeling er oppjustert i forhold til nye stillinger, lønnsvekst og til at byggeledelse VVA også inngår i 
prosjektet. 

Kostnadene i dette prosjektet bæres 100% av de byggeprosjekter som byggeledelsen jobber med. 
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Bruttorammen for prosjektet økes med 1 mill fra 2008 for å ta høyde for 2,5 nye stillinger innen byggeledelse 

Bruttoramme nedjusteres med 1 mill fra 2010 på grunn av redusert aktivitet 
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9.2.3.7 610 Selvkostområdet 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K430 Bossekop utslippsanlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -2 000 -2 000
Sum alle inntekter 0 -2 000 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum 215 Bossekop utslippsanlegg 0 0 0 0 0

K431 Avløpsledning fra marienlund til ...  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -200 -2 800 -1 900 -4 900
Sum alle inntekter 0 -200 -2 800 -1 900 -4 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 2 800 1 900 4 900

Sum 216 Avløpsledning fra marie... 0 0 0 0 0

K432 Samling avløp Tollevika og Skaialuft  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -200 -8 400 -8 600
Sum alle inntekter 0 0 -200 -8 400 -8 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 8 400 8 600

Sum 217 Samling avløp Tollevika... 0 0 0 0 0

K433 Samling avløp Gakori og Bossekop  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -200 -8 000 -8 200
Sum alle inntekter 0 -200 -8 000 0 -8 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 8 000 8 200

Sum 218 Samling avløp Gakori og... 0 0 0 0 0

K434 Samling avløp Apanes  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -200 -3 400 -3 600
Sum alle inntekter 0 0 -200 -3 400 -3 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 3 400 3 600

Sum 219 Samling avløp Apanes 0 0 0 0 0

K435 Holtenjordet  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -3 000 -3 000
Sum alle inntekter -3 000 0 0 0 -3 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000

Sum 220 Holtenjordet 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K436 Englandsskogen  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -600 -600
Sum alle inntekter -600 0 0 0 -600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 600 600

Sum 221 Englandsskogen 0 0 0 0 0

K437 Kvenvik UV-anlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -300 -300
Sum alle inntekter 0 -300 0 0 -300
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 300 300

Sum 222 Kvenvik UV-anlegg 0 0 0 0 0

K438 Sentrum-Kirkebakken avløpsrehabil...  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -5 500 -5 500
Sum alle inntekter 0 -5 500 0 0 -5 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 500 5 500

Sum 223 Sentrum-Kirkebakken avl... 0 0 0 0 0

K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -200 -5 700 -5 900
Sum alle inntekter -200 0 -5 700 0 -5 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 5 700 5 900

Sum 224 Sentrum syd ledningsreh... 0 0 0 0 0

K032 Nye tiltak avløp  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -2 000 -500 -2 500
Sum alle inntekter -2 000 -500 0 0 -2 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 500 2 500

Sum K032 Nye tiltak avløp 0 0 0 0 0

K074 Alta by utskrifting felleskummer  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Magne Opgård
910-919 Bruk av lån -300 -200 -200 -300 -1 000
Sum alle inntekter -300 -200 -200 -300 -1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 300 200 200 300 1 000

Sum K074 Alta by utskrifting fe... 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K226 Utskifting maskiner VVA  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Magne Opgård
910-919 Bruk av lån -140 -140
Sum alle inntekter -140 0 0 0 -140
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 140 140

Sum K226 Utskifting maskiner VVA 0 0 0 0 0

K266 Alta by reservevann  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen
910-919 Bruk av lån -1 000 -8 400 -9 400
Sum alle inntekter -1 000 0 0 -8 400 -9 400
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 8 400 9 400

Sum K266 Alta by reservevann 0 0 0 0 0

K299 Driftskontrollanlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Tommy Johansen
910-919 Bruk av lån -2 000 -2 000
Sum alle inntekter -2 000 0 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K299 Driftskontrollanlegg 0 0 0 0 0

K303 Rafsbotn avløpsanlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -200 -4 400 -4 600
Sum alle inntekter 0 0 -200 -4 400 -4 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 4 400 4 600

Sum K303 Rafsbotn avløpsanlegg 0 0 0 0 0

K304 Aronnes pumpestasjon  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -200 -3 300 -3 500
Sum alle inntekter -200 0 -3 300 0 -3 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 3 300 3 500

Sum K304 Aronnes pumpestasjon 0 0 0 0 0

K359 Alta By vest avløpsrensing  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -1 700 -7 600 -6 400 -15 700
Sum alle inntekter -1 700 -7 600 -6 400 0 -15 700
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 700 7 600 6 400 15 700

Sum K359 Alta By vest avløpsren... 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K364 Talvik avløpsrensing  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -200 -200
Sum alle inntekter 0 0 0 -200 -200
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 200

Sum K364 Talvik avløpsrensing 0 0 0 0 0

K366 Forsterke og forlenge ledningsnett  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -400 -400
Sum alle inntekter -400 0 0 0 -400
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 400 400

Sum K366 Forsterke og forlenge ... 0 0 0 0 0

K367 Lekkasjekontroll  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Leif Reidar Johansen
910-919 Bruk av lån -460 -1 400 -1 860
Sum alle inntekter -460 -1 400 0 0 -1 860
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 460 1 400 1 860

Sum K367 Lekkasjekontroll 0 0 0 0 0

K380 Øvre Alta avløpsanlegg  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Ole Jacob Bøe
910-919 Bruk av lån -3 700 -9 100 -12 800
Sum alle inntekter -3 700 -9 100 0 0 -12 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 700 9 100 12 800

Sum K380 Øvre Alta avløpsanlegg 0 0 0 0 0

K389 Saga høydebasseng  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Ole Israelsen
910-919 Bruk av lån -13 300 -200 -13 500
Sum alle inntekter -13 300 -200 0 0 -13 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 13 300 200 13 500

Sum K389 Saga høydebasseng 0 0 0 0 0

K402 Talvik VA E6  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -2 300 -2 300
Sum alle inntekter 0 -2 300 0 0 -2 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 300 2 300

Sum K402 Talvik VA E6 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
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2011 2012 2013 2014 2011-2014

K404 Vaskehall  
Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: 
910-919 Bruk av lån -2 000 -2 000
Sum alle inntekter -2 000 0 0 0 -2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K404 Vaskehall 0 0 0 0 0

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekte... 
910-919 Bruk av lån -31 000 -29 500 -27 000 -27 000 -114 500
Sum alle inntekter -31 000 -29 500 -27 000 -27 000 -114 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 31 000 29 500 27 000 27 000 114 500

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Pro... 0 0 0 0 0

Budsjett

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

 
K074 Kum- og sluseutskifting 2011-2014 
Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for 
personell og forsyning.  
 
K226 Utskifting av maskiner og utstyr 2011 
Bevilgning skal dekke selvkostområdenes bidrag til innkjøp av maskinutstyr til driftsseksjonen. 
For 2011 skal 140’ kr dekke to tredjedeler av en stimkjel. Investeringsbudsjettet skal dekke den 
siste tredjedelen for veiområdet.  
 
K266 Alta by reservevann 2011 og 2014 
En resevevannsløsning til Alta by vannverk skal gi byen forsyningssikkerhet på kildesiden. 
Leting etter reservevann har blitt gjort i form av feltundersøkelser og teoretiske betraktninger.  
Grunnvannsundersøkelser har identifisert et aktuelt reservekildeområde vest for dagens kilde ved 
Jordfallet. Selv om området er en del av dagens grunnvannsmagasin, vil avstanden til uttaket i 
Englandsskogen gi økt sikkerhet med et separat teknisk system ved kilden. Etter omfattende 
undersøkelsesaktivitet utført av NGU er det ikke funnet grunnforhold til uavhengig vannuttak 
utenom Jordfallet egnet for forsyning til Alta by vannverk. En tekniske og økonomiske vurdering 
(jamfør bakgrunnskapittelet over) bekrefter at en løsning med bruk at grunnvann fra 
grunnvannsmagasinet i Jordfallet er teknisk og økonomisk bærekraftig.  
 
For 2011 foreslås det satt av midler til etablering av to grunnvannsbrønner. Brønnene må i første 
omgang testes ut før tilkobling som ordinær beredskapskilde. Midlene skal derfor også gå til 
pumper, strømforsyning og ledningsanlegg for prøveperioden. For 2014 foreslås det nye 
brønnanlegget tilkoblet hovedforsyningen. Kostnadsrammen baserer seg på 
reservevannsrapporten, men tiltaket må forprosjekteres for å definere utbyggingen og kostnadene 
nærmere.  
 
K290 Amtmannsnesveien rehabilitering av vannledning 
I fjorårets budsjettbehandling ble det forutsatt at vannledningen i Amtmannsnesveien skulle 
rehabiliteres samtidig som det ble etablert gang- og sykkelvei i 2010 og 2011. Som følge av 
dårlige grunnforhold er del 3 og del 4 av prosjektet lagt på is.  
 
 
 
K299 Driftskontrollanlegg 2011 
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Finansiering av hoveddelen av siste fase av utskiftningen av driftskontrollanlegget for vann- og 
avløpsstasjonene i samsvar med fjorårets rullering av investeringsplanen. 2 000’ i 2011. 
 
K303 Rafsbotn avløpsanlegg 2013-2014 
Tiltaket skal gi bedre miljøforhold etter utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. 
Det er utløst av krav i forurensningregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Prosjektet 
er forskjøvet fra 2011-2012 slik det var angitt i fjorårets investeringsplan, til delvis 
gjennomføring i 2014 med etablering av nytt renseanlegg og senere etablering av nytt nødvendig 
utslippsanlegg. Tidligere gjennomføring for å tilfredsstille regelverkskravene forutsetter annen 
prioritering eller økte rammer.  
 
K304 Aronnes pumpestasjon 2011 og 2013 
Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for avløp, i soneplanen for Aronnes og i HMS-
handlingsplanen til kommunalteknisk avdeling. Det innebærer samling av tre eksisterende 
avløpspumpestasjoner til en ny. I soneplanen er nytten vurdert til å være blant annet reduserte 
pumpekostnader og reduserte driftsproblemer. I forhold til helse, miljø og sikkerhet vil en 
stasjon gi redusert risiko med driften. Særlig en av de tre eksisterende stasjonene har dårlig 
tilstand. Tiltaket er rødt og prioritert på høyeste nivå i HMS-handlingsplanen.  
 
Tiltaket var satt opp i 2008 og 2009 i kommunedelplanen. Det er tidligere forskjøvet på grunn av 
kapasitet og for å gi rom for andre prosjekter. Midler foreslås satt av til prosjektering i 2011 og 
utbygging i 2013, men det er ønskelig å framskynde utbyggingen til 2012 hvis det blir rom for 
det enten gjennom økte økonomiske rammer eller reduksjon i andre prosjekter. 
 
K350 Møllenes næringspark vannforsyning 
Det planlegges etablert et næringsområde på Møllenes ved Kåfjord. Kommunestyret satte i sak 
46/06 av 2,6 millioner kroner til vannforsyning. Etter å ha vurdert alternativ med forsyning fra 
Kvenvik eller Alta by, ble bruk av grunnvann fra løsmassene er vurdert å som det beste 
alternativet med tanke på forsyningssikkerhet samt investeringskostnader og driftsøkonomi. Det 
er gjennomført en rekke grunnundersøkelser som viser at kilden har tilfredsstillende kapasitet. 
Vannkvaliten er god, men kort oppholdstid i grunnen gir lavere barriere mot mikrobiologisk 
påvirkning fra overflatevannet.  
 
Utbygging av industriområdet forutsetter at veien forskyves opp i avsetningen. De eksisterende 
brønnene kommer derved inntil veigrunnen. Hydrogeologen anbefaler derfor at det etabeleres 
nye brønner lengre opp, noe som igjen vil medføre mer utfordrende tilsigsforhold. Nye brønner 
må derfor testes ut. Prosjektet settes ikke opp med nye investeringsrammer i 2011 for å 
finansiere ytterligere brønnboring og prøving. Den videre framdriften for utbygging av 
industriområdet er usikker. 
 
K359 Alta by vest avløpsrensing 2011-2013 
Forprosjektet viser en totalkostnad for samling av spillvann mellom Komsa og Hjemmeluft med 
rensing og utslipp ved Bossekopfjæra på nær 50 millioner kroner i 2010-verdi hvorav 18 
millioner er beregnet til renseanlegget. Basert på erfaringene fra utbyggingen i Bukta foreslår 
administrasjonen at det settes av 15,8 millioner til utbyggingen hvor 1,8 planlegges brukt til 
prosjektering og utfylling av tomt til renseanlegget i 2011. Vi viser for øvrig til sak 44/10 i 
hovedutvalget.  
 
K361 Nerskogen avskjærende avløpsanlegg 2014 
Tiltaket ble først prioritert i budsjettet for 2009 for å samle de private avløpsanleggene. Samtidig 
vil det gjøre at vi får rehabilitert vannledningen som går langs E6 og også legge til rette for 
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fremtidig utbygging i dette området. Prosjektet ble ikke satt til utførelse som følge av økt 
kostnadsomfang definert i forprosjektfasen, lang prosjekteringstid og tilbaketrekking av 
investeringsmidlene for 2009. Prosjektet er ikke en del av tiltakslisten i kommunedelplan for 
avløp, men er kommet som følge av ekstern etterspørsel. 
 
Forskyvning til 2014 forutsetter at investeringsrammen dette året øker ut over rammen definert i 
hovedplan vann og kommunedelplan for avløp.  
 
K363 Kreta syd vann 
Det er etablert en brønn ved Mathisfoss syd på Kreta for å undersøke muligheten for å levere 
vann til et mindre boligfelt. Prøveperioden viser god vannkvalitet og kapasitet til å levere vann 
til noen boliger. Det er ikke tatt beslutning om utbygging av feltet.  
 
K364 Talvik avløpsrensing 2014 
For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, må det etableres 
rensing av avløpsutslippet i Talvik. Investeringsplanen finansierer kun prosjektering av store 
slamavskillere i 2014. I kommunedelplan for avløp er tiltaket forutsatt utbygd i 2010.  
 
K366 Forsyningssikkerhet Gakori 2011 
Soneplanen for Alta by vannverk identifiserte behov for en ny sammenkobling mellom Bossekop 
og Gakori. Dagens ene sammenkobling gjør sonen sårbar for ledningsbrudd. Prosjektet ble 
prioritert i 2009, men på grunn av manglende kapasitet den gang, reprioriteres tiltaket i 2011. 
 
K367 Lekkasjekontroll 2011-2012 
Alta har betydelige lekkasjeutfordringer. Lekkasjene fører til høyere ressursforbruk, risiko for 
forurensning og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Soneplanen for Alta by vannverk 
foreslår en oppdeling i 10-12 målesoner for å oppnå uavbrudd kontroll av vannforbruket og 
identifisering av større lekkasjer.  
 
Kommunalteknisk avdeling vil også anskaffe en ny type korrolator. Korrolatorer benyttes til å 
lokalisere lekkasjer på enkeltledninger, og den nye korrolatoren vil effektivisere arbeidet ved 
muliggjøring av utsetting på flere ledningsstrekk samtidig og uten behov for oppfølging på 
natten.  
 
K380 Øvre Alta overføringsledninger 2011- 2012 
Vannledningen mellom Thomasbakken og Salkobekken er en av våre ledninger med dårligst 
tilstand og bør skiftes ut. Kommunedelplan for avløp har et mål om å bedre miljøtilstanden i 
Øvre Alta og Altaelva ved å etablere et kommunalt avløpsanlegg for området. Administrasjonen 
anbefaler at avløpsanlegget for Øvre Alta utføres med overføring til utslipp i Bossekop 
avløpssone. Vegvesenet planer om omlegging av riksveien med gang- og sykkelvei medfører at 
VA-tiltaket bør samkjøres med dette.  
 
For 2011 viser kostnadsberegningen 3,6 millioner kroner for rehabilitering av vannledningen og 
legging av pumpeledning mellom Salkobekken og Thomasbakken. Dette byggetrinnet er klar for 
anbudsrunde i vinter. Bygging av pumpestasjoner ved Salkobekken og ALI samt ledningsanlegg 
over Thomasbakken foreslås i 2012.. Samleledning internt i Øvre Alta er ikke med og forutsettes 
gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges. Øvre Alta er et av de prioriterte 
utbyggingsområdene i forslaget til kommuneplanens arealdel. 
 
K389 Saga høydebasseng 2011 
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Hovedutvalget behandlet Saga høydebasseng i sak 19/10. Det ble da vedtatt å et bassengvolum 
på 5 000 m³. Prosjektet kostnadsramme ble økt i henhold til forprosjektet kostnadsberegning til 
14 millioner kroner inkludert prosjektering. Det var satt av 4,5 millioner i 2009, men dette ble 
trukket tilbake i dette årets siste budsjettregulering. Videre utbygging på Aspemyra og i 
Sagaområdet avhenger av trykkutjevningen som bassenget vil gi. Prosjektet forutsettes utsendt 
på anbud rundt nyttår. 
 
K402 Talvik VA langs E6 2012 
Utbyggingen av Europavei 6 gjennom Talvik utløser behov for rehabilitering og nye vann- og 
avløpsledninger i tillegg til omlegging av ledninger. Avhengig av forhandlingene mellom 
Vegvesenet og kommunen om kostnadsfordeling, samt endelig omfang på tiltakene forutsettes 
kommunens innsats dekket over dette prosjektet. Prosjektet avhenger av når veianlegget bygges 
ut.  
 
K404 Vaskehall 201l 
Bygget vil fungere som garasje til spylevogna. Kjøretøyet benyttes daglig i drift og vedlikehold 
av avløpssystemet. Vaskehallen/garasjen vil sørge for frostsikring av bilen når den ikke er i bruk 
og gi nødvendig anlegg for hygienisk sikring av kjøretøyet. Bygging starter så snart kontrakt 
inngås. Anbudene viser høyere kostnader enn det beregningen viste før anbudsrunden, og det er 
derfor behov for 2 millioner kroner i 2012.  
 
K430 Bossekop utslippsanlegg 2012 
Anlegget omfatter sjøledning, utslippskum og ledningsanlegg mellom denne og nytt renseanlegg. 
Anlegget utføres som egen entreprise og er planlagt utført i 2012. Anlegget er kostnadsberegnet 
til kr 2 000’. 
 
K431 Avløpsledning fra Marienlund til Bossekopfjæra 2012-2014 
Oppgradering av hovedavløpsledningen fra Sentrum. For nederste del av strekningen vil også 
benyttes av avløpet som skal pumpes fra Skaialuft og Tollevika. Prosjektering i 2012 og 
utbygging i 2013.  Anlegget er kostnadsberegnet til kr 4 900’. 
 
K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika 2013-2014 
Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Disse to skal overføres til Bossekopfjæra for 
rensing. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2013. Tiltaket innebærer graving i eller langs 
kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Langs Bossekopveien er det 
planer om etablering av gang- og sykkelvei. Dersom det er mulig, vil bygging av 
ledningsanlegget bli samkjørt med gang- og sykkelveien for at totalkostnadene skal bli minst 
mulig. Anlegget er kostnadsberegnet til kr 8 600’. 
 
K433 Samling av avløp fra Gakori og Bossekop 2012-2013 
Avkjærende ledningsanlegg i Strandveien. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale 
veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Det er planer om etablering av 
sammenhengende gang- og sykkelvei langs Strandveien. Samkjørt utbygging av 
ledningsanlegget med gang- og sykkelveien vil kunne gi lavere totalkostnader. Anlegget er 
kostnadsberegnet til kr 8 200’. 
 
 
 
K434 Samling av avløp fra Apanes 2013-2014 
Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avkjærende ledning i Strandveien. 
Sammenkobling av lavtrykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales sammenkoblet i 
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soneplanen for Alta by vannverk og bør etableres samtidig. Anlegget er kostnadsberegnet til kr 
3 600’. 
 
K435 Holtenjordet 2011 
Flere tilbakeslag i Holtenområdet i Bossekop viser en kombinasjon av dårlig funksjon i 
ledningsanlegg fram til private boliger. For å redusere risikoen for tilbakeslag er det nødvendig å 
utbedre eksisterende avløpssystem fra Holtenområdet til Bekkefaret. Tiltaket er analysert og 
anbefalt i avløpssoneplanen for Bossekop. Det er ikke laget en detaljert kostnadsberegning for 
tiltaket. Den foreslåtte prosjektrammen er basert på en beregning av meterpriser for lignende 
prosjekt i Alta. Detaljprosjektering pågår med mål om å ha anlegget ferdig utbygd før 
snøsmeltingen til våren. Kr 3 000’ i 2011. 
 
K436 Englandsskogen brønn 4 2011 
For å høyne sikkerheten fra hovedvannkilden og bedre kapasiteten til vannverket, foreslås brønn 
4 i Englandsskogen bygget ut for å bli satt i drift. Brønnen har stått i beredskap siden vannverket 
ble satt i drift, men behøver teknisk tilrettelegging for å kunne settes i ordinær drift. Forbruket er 
i dag så høyt at to av dagens tre brønner må kjøres for å kunne levere ved normale 
makstimeforbruk. Ved feil på en av brønnene vil vi derved ikke ha noen reserve. 
Detaljprosjektering pågår og kan sendes på anbud inneværende år. Kostnadsberegnet til kr 600’. 
 
K437 Kvenvik UV-anlegg 2012 
Vannbehandlingen ved Kvenvik vannverk anbefales oppgraderes med to nye UV-aggregater for 
å oppnå god driftssikkerhet på desinfiseringen. Kr 300’ i 2012. 
 
K438 Sentrum-Kirkebakken rehabilitering av avløpsledning 2012 
Hovedavløpsledningen fra Sentrum må oppgraderes for å fjerne motfall og øke kapasiteten for 
fremtidig utbygging. Tiltaket er allerede under detaljprosjektering for å kunne utbygges i 2011, 
men foreslås forskjøvet til 2012 siden de øvrige prosjektene i 2011 ansees som viktigere 
innenfor investeringsrammen. Anlegget detaljprosjekteres nå. Prosjektet er sentralt for å legge til 
rette for fortsatt utbygging av Alta sentrum. Kostnadsberegnet til 5 500’.  
 
K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 2012-2013 
Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon med 
motfall og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Bygg som planlegges nå vil 
påvirkes av dette. Eksiterende vann- og avløpsledning i området er fra 1968. Vannledningen er 
av typen grått støpejern og har trolig begrenset restlevetid basert på kunnskapen om alder og 
material. For å etablere Markveien mellom Møbelringen og Aksis uten grøft i sentrumsområdet 
er det i tillegg nødvendig å lage et overvannssystem, noe som bør gjøres samtidig med 
rehabiliteringen av vann og avløp her. Framskynding av prosjektet kan gjøres mulig ved at det 
gis økt investeringsbudsjett eller omprioritering innenfor eksisterende rammer. Prosjektet er 
prioritert i avløpssoneplanen for Sentrum. Kostnadsberegnet til 5 900’. 
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9.2.3.8 900 Renter og avdrag 
 

2011 2012 2013 2014 2011-2014

K207 START-Lån - utlån  
Ansvarlig: Økonomiavdelinga 
Prosjektleder: Anne Karin Myreng
910-919 Bruk av lån -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -10 284 -10 544 -10 811 -11 087 -42 726
Sum alle inntekter -50 284 -50 544 -50 811 -51 087 -202 726
Sum finansutgifter (05100-05999) 50 284 50 544 50 811 51 087 202 726

Sum K207 START-Lån - utlån 0 0 0 0 0

K281 Engangstilskudd KLP  
Ansvarlig: Økonomiavdelinga 
Prosjektleder: Økonomiavdelinga
940-947 Bruk av disposisjonsfond -348 -348 -348 -348 -1 392
Sum alle inntekter -348 -348 -348 -348 -1 392
Sum finansutgifter (05100-05999) 348 348 348 348 1 392

Sum K281 Engangstilskudd KLP 0 0 0 0 0

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG
900-909 Renteinntekter
910-919 Bruk av lån -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -10 284 -10 544 -10 811 -11 087 -42 726
940-947 Bruk av disposisjonsfond -348 -348 -348 -348 -1 392
Sum alle inntekter -50 632 -50 892 -51 159 -51 435 -204 118
Sum finansutgifter (05100-05999) 50 632 50 892 51 159 51 435 204 118

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG 0 0 0 0 0

Budsjett

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga 

 
 
   
Finansmemo 

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga  

K207 START-Lån - utlån Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Anne Karin Myreng  

Det tas opp 40 mill årlig i lån til videreutlån. Mottatte og betalte avdrag på disse lån føres også i kapitalregnskapet. 
 

K281 Engangstilskudd KLP Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Økonomiavdelinga  

Det er satt av midler i driftsbudsjettet til årlig pliktig tilskudd. 

Tilskuddet bokføres i investeringsregnskapet. 

Innarbeides permanent i investeringsbudsjettet fra 2011 

 
 
 
 
Kommentar: 
I oppstillingen ovenfor har vi vist de prosjekter som gis bevilgning i årene 2011-2014  I tillegg 
til disse prosjektene vil kommunen i 2011 arbeide med å ferdigstille en del prosjekter som er 
fullfinansiert i årene fram til og med 2010
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10 Tekniske vedlegg 

10.1 Oversikt over tiltak som er tatt med på den enkelte sektor 
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000
Totalt Fremskrevet budsjett -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000 -15 299 000
Prisjustering Fordelt vedr selvkost -812 000 -414 000 -801 000 591 000
Prisjustering Justert avsetning pris og lønnsjustering -201 000 -201 000 -201 000 -201 000
Prisjustering Beregnet verdi av ikke å prisjustere fore ldrebetaling bhg 360 000 360 000 360 000 360 000
Prisjustering Sentralt lonnsoppgjor kap 4 -21 117 000 -21 117 000 -21 117 000 -21 117 000
Prisjustering Prisjustering -1 106 000 -1 106 000 -1 106 000 -1 106 000
Prisjustering Avsatt lønns og prisstigning (fordeles senere) 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000
Totalt Prisjustering 1 724 000 2 122 000 1 735 000 3 127 000
Tekniske justeringer Ny sats for unntak overtid -658 000 -658 000 -658 000 -658 000
Tekniske justeringer Ny sats unntak overtid -126 000 -126 000 -126 000 -126 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør till itsvalgte 2009 -51 000 -51 000 -51 000 -51 000
Tekniske justeringer Prosedyretil legg -24 000 -24 000 -24 000 -24 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør 341 2009 -493 000 -493 000 -493 000 -493 000
Totalt Tekniske justeringer -1 352 000 -1 352 000 -1 352 000 -1 352 000
Politiske vedtak Nedjustert inntekt premieavvik K sak 50/10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Totalt Politiske vedtak 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rådmannens forslag til nye ti ltak 16. mai arrangement Huset -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Totalt 109 - RESERVER -4 947 000 -4 549 000 -4 936 000 -3 544 000  
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Vedtaktsype Beskrive lse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 67 816 000 67 816 000 67 816 000 67 816 000
Totalt Fremskrevet budsjett 67 816 000 67 816 000 67 816 000 67 816 000
Prisjustering Prisjustering 263 000 263 000 263 000 263 000
Prisjustering Kontrollutvalgets vedtak Kontrol lutv sak 24/10 -19 000 -19 000 -19 000 -19 000
Prisjustering Prisjustering internkjøp 3,25% -46 000 -46 000 -46 000 -46 000
Prisjustering Sentralt lonnsoppgjor kap 4 447 000 447 000 447 000 447 000
Totalt Prisjustering 645 000 645 000 645 000 645 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Momskompensasjon investeringer 380 000 380 000 380 000 380 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Valgutgifter K sak 47/09 og 48/09 600 000 0 600 000 0
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 980 000 380 000 980 000 380 000
Tekniske justeringer Overført hjemmel øk kons fra kultur til  budsjettavd 125 000 125 000 125 000 125 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør t illitsvalgte 2009 51 000 51 000 51 000 51 000
Tekniske justeringer Ny sats for unntak overtid K sak 50/10 102 000 102 000 102 000 102 000
Tekniske justeringer Prosedyretillegg 24 000 24 000 24 000 24 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør 341 2009 327 000 327 000 327 000 327 000
Tekniske justeringer Ny sats unntak overtid 54 000 54 000 54 000 54 000
Tekniske justeringer Halv stilling fra Servicesenteret ti l Barn og Unge -194 000 -194 000 -194 000 -194 000
Totalt Tekniske justeringer 489 000 489 000 489 000 489 000
Politiske vedtak Finansiering Nærværsteam K sak 8/10 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000
Politiske vedtak Ny st illing innkjøp K sak 73/10 381 000 381 000 381 000 381 000
Politiske vedtak Still ing rus og krim forebygg. utgår K sak 50/10 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Politiske vedtak Justert sats gruppeliv K sak 50/10 1 077 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000
Politiske vedtak Økte kostnader overformynderiet K sak 50/10 165 000 165 000 165 000 165 000
Politiske vedtak Seniortiltak utgår K sak 50/10 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000
Politiske vedtak Nærværsteam K sak 8/10 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
Totalt Politiske vedtak 2 235 000 2 235 000 2 235 000 2 235 000
Rådmannens forslag til nye ti ltak Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett -280 000 0 0 0
Rådmannens forslag til nye ti ltak Omstil ling Alta kommune 600 000 0 0 0
Rådmannens forslag til nye ti ltak Innstramming ASU -343 000 -343 000 -343 000 -343 000
Rådmannens forslag til nye ti ltak Kutt en sti lling sektor 110 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -523 000 -843 000 -843 000 -843 000
Totalt 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 71 642 000 70 722 000 71 322 000 70 722 000  
 
Vedt aktsype Beskr ivels e S aksref. 201 1 2 01 2 20 13 201 4
Fre mskrevet b ud sjett 11 /basi s Frems kr. 2 01 1 2 3 36  00 0 2 3 36 0 00 2  33 6 00 0 2 3 36  00 0
Tota lt F rem skr ev et bud sje tt 2 3 36 000 2 336  000 2  336 00 0 2 33 6 000
Pr isjus ter ing Se ntralt l onn so pp gjor  kap 4 1 15  00 0 1 15 0 00 11 5 00 0 1 15  00 0
Tota lt P risjustering 1 15 000 115  000 115 00 0 11 5 000
Po litis ke ved tak Jus ter t s ats g ru pp eliv K  sa k 50/10 -13  00 0 -13 0 00 -1 3 00 0 -13  00 0
Tota lt P olitiske  vedtak - 13 000 -13  000 -13 00 0 -1 3 000
Tota lt 11 4 - L ÆRL ING ER 2 4 38 000 2 438  000 2  438 00 0 2 43 8 000  
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V e d t a k tsy pe B e s k riv e lse Sa ks re f. 2 0 11 201 2 2 013 20 14
F re m sk r e v e t b ud s je tt 1 1 / ba s is F r e m s k r.  2 011 3 06  3 0 3  0 0 0 30 6  3 03  0 0 0 30 6  3 0 3  0 00 3 06  3 0 3  0 0 0
T o ta lt  F re m s k r ev e t  b u d s je t t 3 06  3 0 3  0 0 0 30 6  3 03  0 0 0 30 6  3 0 3  0 00 3 06  3 0 3  0 0 0
P r is j u s te r ing R 1 / SE N T R A L P r is ju ste rin g 61 3  0 0 0 6 13  0 0 0 61 3  0 00 61 3  0 0 0
P r is j u s te r ing R 1 / SE N T R A L Se n tr a lt l o nn so pp g jo r  k a p  4 12  2 9 9  0 0 0 1 2  2 99  0 0 0 1 2  2 9 9  0 00 12  2 9 9  0 0 0
T o ta lt  P r is j u s te r in g 12  9 1 2  0 0 0 1 2  9 12  0 0 0 1 2  9 1 2  0 00 12  9 1 2  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n N e d le gg ing  m id le r tid ig e  ba r ne h a ge r - 2 2 2  0 0 0 -2 22  0 0 0 - 22 2  0 00 - 22 2  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n E n  u k e tim e  1 - 7  t rin n  f r a  hø s t 2 01 0 1  4 0 0  0 0 0 1  4 00  0 0 0 1  4 0 0  0 00 1  4 0 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n I nn s tr a m m ing  d r ift B a r n  o g  un ge tj e ne s te r  b a r e  2 01 0 50 0  0 0 0 5 00  0 0 0 50 0  0 00 50 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n 8  t im e r g ra t is  S F O - l e k se h je lp 60 0  0 0 0 6 00  0 0 0 60 0  0 00 60 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n S till ing  u te ko n t a kt K  sa k  4 8 / 09 57 0  0 0 0 5 70  0 0 0 57 0  0 00 57 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n A d m  v o k s e no pp læ r in g -9 5  0 0 0 - 95  0 0 0 -9 5  0 00 -9 5  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n S ta ts tils k udd  fr e m m e d sp rå k l ig e  vo k sn e 1  0 0 0  0 0 0 1  0 00  0 0 0 1  0 0 0  0 00 1  0 0 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n I nn s tr a m m ing  d r ift s k o le r -  b a r e  2 0 10 50 0  0 0 0 5 00  0 0 0 50 0  0 00 50 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e lde nd e  ø k o no m ip l a n B a r ne v e rn  - s ta tsb ud sje tt  2 0 1 0  u tsa t t b e v ilg n ing 75 0  0 0 0 7 50  0 0 0 75 0  0 00 75 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n R e dus e r te  b a rn e v e r n sk o stn a de r -  b a r e  2 010 50 0  0 0 0 5 00  0 0 0 50 0  0 00 50 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n M o m sk o m pe n sa s jo n  in v e st e ri ng 0 1 20  0 0 0 12 0  0 00 12 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n L æ re bø ke r 50 0  0 0 0 5 00  0 0 0 50 0  0 00 50 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n M a te r ie l l i s k o le n K  sa k  1 08 /0 9  o g  1 0 9 / 09 - 50 0  0 0 0 -5 00  0 0 0 - 50 0  0 00 - 50 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n Ju s te rt v e k stta k t  sa m l e t r a m m e  se k to r 2 10 -4  0 0 0  0 0 0 0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n V id e r e u t da nn in g  læ re re 30 0  0 0 0 3 00  0 0 0 30 0  0 00 30 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n R e k to r u td a nn ing 15 0  0 0 0 1 50  0 0 0 15 0  0 00 15 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n S till in g  he l se s ø st e r K  sa k  4 8 / 09 57 0  0 0 0 5 70  0 0 0 57 0  0 00 57 0  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n O p ps i g e l se  B U L  h us e t - 2 8 5  0 0 0 -2 85  0 0 0 - 28 5  0 00 - 28 5  0 0 0
V ide re fø ri ng  a v g j e ld e nd e  ø k o no m ip l a n S a m is k  un de r v isn ing  - o pp tra p p i ng 1  4 0 5  0 0 0 2  0 00  0 0 0 3  3 8 5  0 00 3  3 8 5  0 0 0
T o ta lt  V id e re f ø r in g  a v  g j e ld e n d e  ø k o n o m ip la n 3  6 4 3  0 0 0 8  3 58  0 0 0 9  7 4 3  0 00 9  7 4 3  0 0 0
Te k n is k e  ju st e ri nge r N y  sa t s  fo r  u nn t a k  o v e r tid 4 5 6  0 0 0 4 56  0 0 0 45 6  0 00 45 6  0 0 0
Te k n is k e  ju st e ri nge r L ø nns o p pg jø r 3 41  2 00 9 4 2  0 0 0 42  0 0 0 4 2  0 00 4 2  0 0 0
Te k n is k e  ju st e ri nge r N y  sa t s  u n n t a k  o v e r t id 1 8  0 0 0 18  0 0 0 1 8  0 00 1 8  0 0 0
Te k n is k e  ju st e ri nge r H a lv  s tilli n g  f ra  S e rv i ce s e n t e re t til  Ba rn  o g  U ng e 19 4  0 0 0 1 94  0 0 0 19 4  0 00 19 4  0 0 0
T o ta lt  T e k n is k e  j u s t e r in g er 71 0  0 0 0 7 10  0 0 0 71 0  0 00 71 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t -  re d uk s jo n  b a rn e ha g e ne s d rift sbu d s je tt K  sa k  5 0 / 10 - 17 5  0 0 0 -1 75  0 0 0 - 17 5  0 00 - 17 5  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t v a k a ns e r K  sa k  5 0 / 10 - 90 0  0 0 0 -9 00  0 0 0 - 90 0  0 00 - 90 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t læ re m id le r  sk o l e ne K  sa k  5 0 / 10 -1  0 0 0  0 0 0 - 1  0 00  0 0 0 - 1  0 0 0  0 00 -1  0 0 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t sk o le n e s d rif tsb ud s j e tt K  sa k  5 0 / 10 - 66 0  0 0 0 -6 60  0 0 0 - 66 0  0 00 - 66 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t -  m e r inn te k t s ta ts t ils k udd  f r e m m d e ds p r .  v o k s ne K  sa k  5 0 / 10 - 80 0  0 0 0 -8 00  0 0 0 - 80 0  0 00 - 80 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t in v e n ta r  o g  u t s ty r K  sa k  5 0 / 10 -8 5  0 0 0 - 85  0 0 0 -8 5  0 00 -8 5  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t,  m e rin n te k t re fu s jo n  e l e v u tg if te r  a n d r e  k o m m un e r K  sa k  5 0 / 10 - 30 0  0 0 0 -3 00  0 0 0 - 30 0  0 00 - 30 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t ik k e  d isp on e rt e  d r ifts m id le r  b a r ne h a ge K  sa k  5 0 / 10 - 3 0 0  0 0 0 -3 00  0 0 0 - 30 0  0 00 - 30 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t I KT  fa g da t a ,  lø n n K  sa k  5 0 / 10 - 15 0  0 0 0 -1 50  0 0 0 - 15 0  0 00 - 15 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t -  ne tt o  ø kt  s ta t stil sk ud d  b a rn e ha ge r K  sa k  5 0 / 10 - 40 0  0 0 0 -4 00  0 0 0 - 40 0  0 00 - 40 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k V e r ts k a p st ils ku dd  Ø y tun K  sa k  1 09 /0 9 10 0  0 0 0 1 00  0 0 0 10 0  0 00 10 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k T ils k ud d  K o m inn K  sa k  1 09 /0 9 6 0  0 0 0 60  0 0 0 6 0  0 00 6 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k F i na n s ie r in g  N æ r v æ r st e a m K  sa k  8 /1 0 -1  2 7 5  0 0 0 - 1  2 75  0 0 0 - 1  2 7 5  0 00 -1  2 7 5  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k Ju s te rt s a ts  g r upp e li v K  sa k  5 0 / 10 - 62 0  0 0 0 -6 20  0 0 0 - 62 0  0 00 - 62 0  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t ik k e  d isp on e rt e  lø nns m id le r K  sa k  5 0 / 10 - 7 7 4  0 0 0 -7 74  0 0 0 - 77 4  0 00 - 77 4  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k K u t t ik k e  d isp on e rt e  lø nns m id le r K  sa k  5 0 / 10 - 2 2 6  0 0 0 -2 26  0 0 0 - 22 6  0 00 - 22 6  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k B a r ne h a ge o pp ta k K  sa k  2 9 / 10 1  6 6 6  0 0 0 1  6 66  0 0 0 1  6 6 6  0 00 1  6 6 6  0 0 0
P o litis k e  v e d ta k S k y ss  fu nk s jo n s he m m e d e K  sa k  5 0 / 10 6 7  0 0 0 67  0 0 0 6 7  0 00 6 7  0 0 0
T o ta lt  P o l i t is k e  ve d ta k -5  7 7 2  0 0 0 - 5  7 72  0 0 0 - 5  7 7 2  0 00 -5  7 7 2  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k Ø k te  k o st na d e r l ik e be ha n d lin g  b a rn e ha g e r 31 5  0 0 0 3 15  0 0 0 31 5  0 00 31 5  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k B a r ne h a ge tils ku dd  t il r a m m e  -  ju ste rin g  ti l fa k tis k  2 0 1 0 8  4 9 6  0 0 0 8  4 96  0 0 0 8  4 9 6  0 00 8  4 9 6  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k Ju s te rin g  f r u k t o g  g rø n t j f  s ta ts bud sj e tt 2 5  0 0 0 25  0 0 0 2 5  0 00 2 5  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k G e n e re lt k u t t B & U  se k t o r -2  0 0 0  0 0 0 - 2  0 00  0 0 0 - 2  0 0 0  0 00 -2  0 0 0  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k S tr uk tu r e n d r ing e r  sk o l e  ( B& U  +  D U ) T il s a m m e n  4 , 4  m il l i 2 0 11 ,  5 ,9  m il l f ra  2 01 2 -1  9 0 0  0 0 0 - 3  4 00  0 0 0 - 3  4 0 0  0 00 -3  4 0 0  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k S ta ts tils k udd  st yr k e t t ilb u d  b hg  til r a m m e tils k ud d 4  0 0 8  0 0 0 4  0 08  0 0 0 4  0 0 8  0 00 4  0 0 8  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k Ø k t t im e t a ll o g  le k s e h j e l p  ( s ta tsb ud s je tt) 1  2 0 0  0 0 0 1  2 00  0 0 0 1  2 0 0  0 00 1  2 0 0  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k 1 6 .  m a i a r ra n ge m e n t H u se t 6 0  0 0 0 60  0 0 0 6 0  0 00 6 0  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k S k y ss  fu nk s jo n s he m m e d e  he l t å r 3 6  0 0 0 36  0 0 0 3 6  0 00 3 6  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k S ta ts tils k udd  k o m m  bh g  ti l ra m m e t ilsk u dd 37  0 4 1  0 0 0 3 7  0 41  0 0 0 3 7  0 4 1  0 00 37  0 4 1  0 0 0
R å dm a nn e ns  fo r s la g  til n y e  t i lta k S ta ts tils k udd  p r iv  bh g  t il r a m m e tils ku dd 40  9 6 8  0 0 0 4 0  9 68  0 0 0 4 0  9 6 8  0 00 40  9 6 8  0 0 0
T o ta lt  R å d m a n n e n s  f o rs la g  t i l  n ye  t i l ta k 88  2 4 9  0 0 0 8 6  7 49  0 0 0 8 6  7 4 9  0 00 86  7 4 9  0 0 0
Ko m m u ne sty r e ts  bud sje tt sa ld e r ing S y k ke ls t a t iv  Sa nd fa l le t U -s k u le K  sa k  9 8 / 10 10 0  0 0 0 0 0 0
Ko m m u ne sty r e ts  bud sje tt sa ld e r ing T ils k ud d  U ngd om srå de t K  sa k  9 8 / 10 3 0  0 0 0 30  0 0 0 3 0  0 00 3 0  0 0 0
Ko m m u ne sty r e ts  bud sje tt sa ld e r ing O p p r e tth o ld e  b a rn e ha g e n  i  Kv i b y K  sa k  9 8 / 10 48 9  0 0 0 4 89  0 0 0 48 9  0 00 48 9  0 0 0
Ko m m u ne sty r e ts  bud sje tt sa ld e r ing O p p r e tth o ld e  L e ir bo tn  sk o le  t il h ø s t 2 0 12 K  sa k  9 8 / 10 97 8  0 0 0 5 71  0 0 0 0 0
T o ta lt  K o m m u n e s ty re ts  b u d s je t t s a ld e r in g 1  5 9 7  0 0 0 1  0 90  0 0 0 51 9  0 00 51 9  0 0 0
T o ta lt  2 1 0  B A R N  O G  U N G E 4 07  6 4 2  0 0 0 41 0  3 50  0 0 0 41 1  1 6 4  0 00 4 11  1 6 4  0 0 0  
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Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 282 430 000 282 430 000 282 430 000 282 430 000
Totalt Fremskrevet budsjett 282 430 000 282 430 000 282 430 000 282 430 000
Prisjustering R1/SENTRAL Prisjustering -431 000 -431 000 -431 000 -431 000
Prisjustering R1/SENTRAL Sentralt lonnsoppgjor kap 4 6 201 000 6 201 000 6 201 000 6 201 000
Totalt Prisjustering 5 770 000 5 770 000 5 770 000 5 770 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Redusert kutt sosialhjelp 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Økt sosialhjelp bare 2010 K sak 48/09 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Justert vekst / nye tilbud sektor 300 2 000 000 5 000 000 7 000 000 7 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Statstilskudd inn i rammetilskudd fra 2011 1 662 000 1 662 000 1 662 000 1 662 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Endring momskomp investeringer K sak 108 og 109/09 80 000 180 000 180 000 180 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Utvikling av Altamodellen - bare 2010 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 192 000 3 292 000 5 292 000 5 292 000
Tekniske justeringer Ny sats for unntak overtid Ny sats unntak overtid 25 000 25 000 25 000 25 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør 341 2009 76 000 76 000 76 000 76 000
Tekniske justeringer Ny sats unntak overtid 18 000 18 000 18 000 18 000
Tekniske justeringer Overføring av Hjemmel til Helse og Sosial 356 000 356 000 356 000 356 000
Totalt Tekniske justeringer 475 000 475 000 475 000 475 000
Politiske vedtak Kutt - innstramming omsorg K sak 50/10 -900 000 -900 000 -900 000 -900 000
Politiske vedtak Kutt - redusert sosialhjelp K sak 50/10 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Politiske vedtak Vakanser, stillingsstopp K sak 50/10 -1 770 000 -1 770 000 -1 770 000 -1 770 000
Politiske vedtak Kutt innstramming omsorg K sak 50/10 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Politiske vedtak Generelle innsparingstiltak K sak 50/10 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Politiske vedtak Kutt inntramming bistand K sak 50/10 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Politiske vedtak Redusert brukerbetaling Helsesenterets sykehjem K sak 50/10 700 000 700 000 700 000 700 000
Politiske vedtak Omstillingsprosjekt Helse og sosial K sak 31/10 2 150 000 3 650 000 4 150 000 4 150 000
Politiske vedtak Finansiering Nærværsteam K sak 8/10 -688 000 -688 000 -688 000 -688 000
Politiske vedtak Justert sats gruppeliv K sak 50/10 -346 000 -346 000 -346 000 -346 000
Politiske vedtak Økt sosialhjelp K sak 50/10 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
Politiske vedtak Bortfall 2 interkommunale plasser K sak 50/10 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Politiske vedtak Økte kostnader hjemmetjeneste/sykehjem K sak 50/10 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Politiske vedtak Ny ressurskrevende bruker K sak 50/10, F sak 34/10 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Totalt Politiske vedtak 8 446 000 9 946 000 10 446 000 10 446 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Strukturendringer helse og sosial permanent fra 2012 0 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak 16. mai arrangement Huset -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett -300 000 0 0 0
Rådmannens forslag til nye tiltak Generelt kutt Helse og sosial -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Alta Krise og incestsenter - ny krisesenterlov 277 000 277 000 277 000 277 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Omlegging finansiering fysioterapi 588 000 588 000 588 000 588 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Nye stillinger i omstillingsprosjekt H&S utsettes -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Statstilskudd kvalifiseringsprogram til ramme 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -755 000 -1 955 000 -1 955 000 -1 955 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Tilskudd SISA (husleie) K sak 98/10 100 000 100 000 100 000 100 000
Kommunestyrets budsjettsaldering En still ing rus/psykiatri K sak 98/10 500 000 500 000 500 000 500 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp utredning sykehusstruktur K sak 98/10 -100 000 0 0 0
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 500 000 600 000 600 000 600 000
Totalt 300 HELSE OG SOSIAL 297 058 000 300 558 000 303 058 000 303 058 000  
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V edt ak tsype Be sk ri v e lse S ak sr ef. 201 1 201 2 201 3 201 4
Fre m sk r evet b ud sjett 11/b asis Fr em s k r. 2 01 1 7 05 000 7 05 000 7 05 000 7 05 000
T o ta lt F re m sk r ev e t bud sje tt 70 5 000 705  000 705  000 705  000
T o ta lt 44 0 - N Æ R I N G SF O ND S 70 5 000 705  000 705  000 705  000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 24 932 000 24 932 000 24 932 000 24 932 000
Totalt Fremskrevet budsjett 24 932 000 24 932 000 24 932 000 24 932 000
Prisjustering R1/SENTRAL Prisjustering 73 000 73 000 73 000 73 000
Prisjustering R1/SENTRAL Sentralt lonnsoppgjor kap 4 321 000 321 000 321 000 321 000
Totalt Prisjustering 394 000 394 000 394 000 394 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Budsjett Nordlysbadet KF i faste priser 144 000 1 245 000 1 227 000 1 227 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 144 000 1 245 000 1 227 000 1 227 000
Tekniske justeringer Ny sats unntak overtid 18 000 18 000 18 000 18 000
Tekniske justeringer Overført hjemmel øk kons fra kultur til budsjettavd -125 000 -125 000 -125 000 -125 000
Tekniske justeringer Ny sats for unntak overtid Ny sats unntak overtid 31 000 31 000 31 000 31 000
Tekniske justeringer Lønnsoppgjør 341 2009 48 000 48 000 48 000 48 000
Totalt Tekniske justeringer -28 000 -28 000 -28 000 -28 000
Politiske vedtak Kutt reserver K sak 50/10 -115 000 -115 000 -115 000 -115 000
Politiske vedtak Kutt Talvik svømmehall K sak 50/10 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Politiske vedtak Kutt innkjøp, reiser m.m. K sak 50/10 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Politiske vedtak Kutt Skogbruk/ Landbruk K sak 50/10 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000
Politiske vedtak Kutt kulturadm K sak 50/10 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
Politiske vedtak Kutt kulturskolen K sak 50/10 -320 000 -320 000 -320 000 -320 000
Politiske vedtak Finansiering Nærværsteam K sak 8/10 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
Politiske vedtak Justert sats gruppeliv K sak 50/10 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000
Politiske vedtak Kutt støtte andre lag og foreninger K sak 50/10 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000
Politiske vedtak Kutt idrettsformål K sak 50/10 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000
Politiske vedtak Kutt aktivitet barn og unge K sak 50/10 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Totalt Politiske vedtak -1 213 000 -1 213 000 -1 213 000 -1 213 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett -200 000 -200 000 0 0
Rådmannens forslag til nye tiltak Økt kostnadsramme Nordlysbadet KF 2 800 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Vakanse kultursjefstill ing  deker av 2011 -200 000 0 0 0
Rådmannens forslag til nye tiltak 16. mai arrangement Huset -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak 2 380 000 1 480 000 1 680 000 1 680 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Åpen dag borteboende elever K sak 98/10 70 000 70 000 70 000 70 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Tilskudd Halleie K sak 98/10 100 000 100 000 100 000 100 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 170 000 170 000 170 000 170 000
Totalt 510 KULTUR 26 779 000 26 980 000 27 162 000 27 162 000  
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Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 127 336 000 127 336 000 127 336 000 127 336 000
Totalt Fremskrevet budsjett 127 336 000 127 336 000 127 336 000 127 336 000
Prisjustering R1/SENTRAL Prisjustering 424 000 424 000 424 000 424 000
Prisjustering R1/SENTRAL Sentralt lonnsoppgjor kap 4 1 734 000 1 734 000 1 734 000 1 734 000
Prisjustering Prisjustering internkjøp 3,25% -148 000 -148 000 -148 000 -148 000
Totalt Prisjustering 2 010 000 2 010 000 2 010 000 2 010 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Momskomp investeringer K sak 147/08 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Oppsigelse BUL huset K sak 48/09 -337 000 -337 000 -337 000 -337 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Momskomp investering -780 000 -380 000 -380 000 -380 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Momskomp investeringer 2 110 000 -1 090 000 -1 510 000 -1 510 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 2 393 000 -407 000 -827 000 -827 000
Tekniske justeringer Overføring av Hjemmel til Helse og Sosial -356 000 -356 000 -356 000 -356 000
Tekniske justeringer Ny sats for unntak overtid Ny sats unntak overtid 44 000 44 000 44 000 44 000
Tekniske justeringer Ny sats unntak overtid 18 000 18 000 18 000 18 000
Totalt Tekniske justeringer -294 000 -294 000 -294 000 -294 000
Politiske vedtak Kutt brann og redning K sak 50/10 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
Politiske vedtak Kutt bygg og eiendom K sak 50/10 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Politiske vedtak Kutt plan, bygg, oppmåling K sak 50/10 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Politiske vedtak Offentlig uterom K sak 62/10 490 000 490 000 490 000 490 000
Politiske vedtak Kutt kurs, reiser, innkjøp K sak 50/10 -469 000 -469 000 -469 000 -469 000
Politiske vedtak Kutt Miljø, park, idrett K sak 50/10 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Politiske vedtak Barnehageopptak K sak 29/10 330 000 330 000 330 000 330 000
Politiske vedtak Vegvedlikehold K sak 50/10 300 000 300 000 300 000 300 000
Politiske vedtak Justert sats gruppeliv K sak 50/10 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000
Politiske vedtak Finansiering Nærværsteam K sak 8/10 -259 000 -259 000 -259 000 -259 000
Politiske vedtak Kutt kommunalteknikk K sak 50/10 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Politiske vedtak Inntektssvikt parkering K sak 50/10 0 0 0 0
Politiske vedtak Energikostnader gatelys K sak 50/10 200 000 200 000 200 000 200 000
Politiske vedtak Overtid brøyting K sak 50/10 300 000 300 000 300 000 300 000
Totalt Politiske vedtak -2 183 000 -2 183 000 -2 183 000 -2 183 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Flytte K398 Nødstrøm rådhus fra 2011 til 2012 400 000 -400 000 0 0
Rådmannens forslag til nye tiltak Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett -7 290 000 -12 400 000 -3 300 000 4 420 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Kutt 2 stillinger DU sektor -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Strukturendringer skole (B&U + DU) Til sammen 4,4 mill -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -10 390 000 -16 300 000 -6 800 000 920 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Opprettholde Leirbotn skole til høst 2012 K sak 98/10 222 000 129 000 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av ny idrettshall K sak 98/10 -200 000 0 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Opprettholde barnehagen i Kviby K sak 98/10 111 000 111 000 111 000 111 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av endret investering Rådhus K sak 98/10 1 200 000 8 000 000 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av planlegging utbygging helsesenter K sak 98/10 -200 000 0 0 0
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 1 133 000 8 240 000 111 000 111 000
Totalt 600 DRIFT-OG UTBYGGING 120 005 000 118 402 000 119 353 000 127 073 000  
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Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000
Totalt Fremskrevet budsjett -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000 -5 283 000
Prisjustering Justering til selvkostberegning, feiing -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Prisjustering Justering til selvkost slamtømming -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
Prisjustering Justering til selvkost - avløp 398 000 795 000 996 000 174 000
Prisjustering Justering renovasjon til ny selvkostberegning -13 000 -15 000 -15 000 -12 000
Prisjustering Prisjustering internkjøp 3,25% 166 000 166 000 166 000 166 000
Prisjustering Justere selvkostområder vann til ny selvkostberegning 341 000 -562 000 -460 000 -189 000
Totalt Prisjustering 870 000 362 000 665 000 117 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Justering til vedtatt selvkostberegning -1 572 000 -3 400 000 -4 443 000 -4 443 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -1 572 000 -3 400 000 -4 443 000 -4 443 000
Totalt 610 - SELVKOSTOMRÅDET -5 985 000 -8 321 000 -9 061 000 -9 609 000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 2 402 000 2 402 000 2 402 000 2 402 000
Totalt Fremskrevet budsjett 2 402 000 2 402 000 2 402 000 2 402 000
Prisjustering Justering til vedtatt ramme Kontrollutvalget sak 24/10 86 000 86 000 86 000 86 000
Totalt Prisjustering 86 000 86 000 86 000 86 000
Totalt 730 - REVISJONEN 2 488 000 2 488 000 2 488 000 2 488 000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 1 663 000 1 663 000 1 663 000 1 663 000
Totalt Fremskrevet budsjett 1 663 000 1 663 000 1 663 000 1 663 000
Totalt 740 - HAVNEVESEN 1 663 000 1 663 000 1 663 000 1 663 000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 6 669 000 6 669 000 6 669 000 6 669 000
Totalt Fremskrevet budsjett 6 669 000 6 669 000 6 669 000 6 669 000
Prisjustering Prisjustering internkjøp 3,25% 28 000 28 000 28 000 28 000
Prisjustering R1/SENTRAL Prisjustering 164 000 164 000 164 000 164 000
Totalt Prisjustering 192 000 192 000 192 000 192 000
Videreføring av gjeldende økonomMenighetsrådsvalg hvert 4. år 50 000 0 0 0
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 50 000 0 0 0
Kommunestyrets budsjettsalderinTilskudd kirkegårder K sak 98/10 200 000 0 0 0
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 200 000 0 0 0
Totalt 750 Kirkelig fellesråd 7 111 000 6 861 000 6 861 000 6 861 000  
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Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 -842 790 000 -842 790 000 -842 790 000 -842 790 000
Totalt Fremskrevet budsjett -842 790 000 -842 790 000 -842 790 000 -842 790 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Sum endringer fra ØP 2010-2013 -11 300 000 -21 169 000 -30 415 000 -30 415 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -11 300 000 -21 169 000 -30 415 000 -30 415 000
Politiske vedtak Økt integreringstilskudd K sak 50/10 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Politiske vedtak Økt øremerket skjønnstilskudd barnehager K sak 50/10 -2 210 000 -2 210 000 -2 210 000 -2 210 000
Politiske vedtak Økte kostnader overformynderiet K sak 50/10 -165 000 -165 000 -165 000 -165 000
Totalt Politiske vedtak -4 375 000 -4 375 000 -4 375 000 -4 375 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Økt rentekompensasjon dekker økt tilskudd Nordlysbadet KF -2 800 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Skjønn barnehager tas ut i ny finansiering 28 741 000 28 741 000 28 741 000 28 741 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Skatt og rammetilskudd etter statsbudsjett -141 521 000 -141 553 000 -139 489 000 -147 289 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -115 580 000 -114 512 000 -112 448 000 -120 248 000
Totalt 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -974 045 000 -982 846 000 -990 028 000 -997 828 000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 81 310 000 81 310 000 81 310 000 81 310 000
Totalt Fremskrevet budsjett 81 310 000 81 310 000 81 310 000 81 310 000
Prisjustering Deflatere renter og avdrag til 2011 priser 0 -2 798 000 -6 002 000 -9 175 000
Prisjustering Ta bort deflatering renter og avdrag fra øp 10-13 2 843 000 5 686 000 8 230 000 8 230 000
Totalt Prisjustering 2 843 000 2 888 000 2 228 000 -945 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Sum endringer fra ØP 2010-2013 10 397 000 9 000 000 4 494 000 4 494 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan 10 397 000 9 000 000 4 494 000 4 494 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Nedjustert rentevekst -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Justert avdrag etter nytt investeringsbudsjett -123 000 1 343 000 3 027 000 5 243 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak -3 123 000 -1 657 000 27 000 2 243 000
Totalt 900 - RENTER OG AVDRAG 91 427 000 91 541 000 88 059 000 87 102 000  
 
Vedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/BASIS 11/basis Fremskr. 2011 919 000 919 000 919 000 919 000
Totalt Fremskrevet budsjett 919 000 919 000 919 000 919 000
Videreføring av gjeldende økonom94011000 Sum endringer fra ØP 2010-2013 -599 000 5 130 000 17 043 000 17 043 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -599 000 5 130 000 17 043 000 17 043 000
Politiske vedtak 94011001 Økt avsetning renter til kraft og næringsfond K sak 50/10 800 000 800 000 800 000 800 000
Totalt Politiske vedtak 800 000 800 000 800 000 800 000
Rådmannens forslag til nye tiltak 94011002 Saldering økonomiplan 2011-2014 0 -4 905 000 -16 705 000 -8 830 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak 0 -4 905 000 -16 705 000 -8 830 000
Kommunestyrets budsjettsalderin94011003 Endret avsetning bufferfond K sak 98/10 820 000 -80 000 320 000 320 000
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering 820 000 -80 000 320 000 320 000
Totalt 940 Fonds 1 940 000 1 864 000 2 377 000 10 252 000  
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Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 7 610 000 7 610 000 7 610 000 7 610 000
Totalt Fremskrevet budsjett 7 610 000 7 610 000 7 610 000 7 610 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Sum endringer fra ØP 2010-2013 -3 590 000 -1 010 000 -590 000 -590 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -3 590 000 -1 010 000 -590 000 -590 000
Rådmannens forslag til nye tiltak Flytte K398 Nødstrøm rådhus fra 2011 til 2012 -400 000 400 000 0 0
Rådmannens forslag til nye tiltak Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett 7 970 000 12 800 000 3 200 000 -4 520 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak 7 570 000 13 200 000 3 200 000 -4 520 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Ta bort driftsmidler til investering K sak 98/10 -3 720 000 -2 020 000 -1 720 000 -1 720 000
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av endret investering Rådhus K sak 98/10 -1 200 000 -8 000 000 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp utredning sykehusstruktur K sak 98/10 100 000 0 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av ny idrettshall K sak 98/10 200 000 0 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering Momskomp av planlegging utbygging helsesenter K sak 98/10 200 000 0 0 0
Totalt Kommunestyrets budsjettsaldering -4 420 000 -10 020 000 -1 720 000 -1 720 000
Totalt 945 Disp fond til investering 7 170 000 9 780 000 8 500 000 780 000  
 
Vedtaktsype Beskrivelse Saksref. 2011 2012 2013 2014
Fremskrevet budsjett 11/basis Fremskr. 2011 -49 059 000 -49 059 000 -49 059 000 -49 059 000
Totalt Fremskrevet budsjett -49 059 000 -49 059 000 -49 059 000 -49 059 000
Prisjustering Justering til selvkost - avløp 106 000 556 000 612 000 -277 000
Prisjustering Justere selvkostområder vann til ny selvkostberegning 2 000 -338 000 -310 000 -265 000
Totalt Prisjustering 108 000 218 000 302 000 -542 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan Sum endringer fra ØP 2010-2013 -738 000 -1 419 000 -2 504 000 -2 504 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan -738 000 -1 419 000 -2 504 000 -2 504 000
Totalt 960 - AVSKRIVNINGER -49 689 000 -50 260 000 -51 261 000 -52 105 000  
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10.2 Prognose samlet rammetilskudd 
og skatt i planperioden 

Rådmannen har lagt til grunn regjeringens 
forutsetninger for skatt og rammetilskudd i 
forslaget til statsbudsjett.  Videre er det 
forutsatt 1,1 % årlig befolkningsvekst i 
kommunen fra 30.6.10, og i årene framover.  

For hele landet er det lagt til grunn en 
befolkningsvekst på 1,3 % årlig.  Det er 
videre lagt til grunn at Alta kommune har 
høyere vekst enn landet i aldersgruppen 6-
15 år og 80-89 år.  Det er denne vridningen i 
forhold til landets vekst som gjør at 
utgiftsutjevningen forutsettes å øke i 
planperioden. 

 
ALTA
(år 2011-prisnivå i perioden 2011-20114)
1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 175 009         190 273         358 663         360 846         363 058         365 339          
Utgiftsutjevning -5 714            1 520             20 561           24 640           29 019           33 799            
Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -1 116            -462              -2 770            
Saker med særskilt fordeling 3 509             4 174             5 657             5 657             5 657             5 657              
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 130 371         135 998         127 136         128 554         129 985         131 444          
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 3 046             2 300             1 000             -                 -                 -                  
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 276                
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap 7 585             
RNB2009 / RNB2010 3 480             28                  
Sum rammetilsk uten selskapsskatt 316 446         333 831         510 246         519 696         527 719         536 239          
Selskapsskatt
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. 316 446         333 831         510 246         519 696         527 719         536 239          
"Bykletrekket" (anslag etter 2010) -23                 -11                -11                 
Netto inntektsutjevning 68 354           75 526           70 683           70 548           70 415           70 276            
Sum rammetilskudd 384 778        409 347       580 918       590 244       598 134         606 515         
Rammetilskudd - endring i % 8,5                 6,4                 41,9               1,6                 1,3                 1,4                  
Skatt på formue og inntekt 322 253 343 580 321 321 320 707 320 101 319 469
Skatteinntekter - endring i % 9,7                 6,62               -6,48              -0,19              -0,19              -0,20               
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 48 330           41 600           47 850           47 850           47 850           47 850            
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 755 361         794 500         950 100         958 800         966 100         973 800          

PROGNOSE

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)

 
 

Altas befolkningsvekst Norges befolkningsvekst

Kriteriedata 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14
Innbyggere ialt 1,12 % 1,11 % 1,12 % 1,30 % 1,31 % 1,31 %
0-2 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
3-5 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
6-15 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
16-22 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
23-66 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
67-79 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 2,25 % 2,25 % 2,25 %
80-89 år 6,00 % 6,00 % 6,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
over 90 år 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,50 % 7,50 % 7,50 %
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10.3 Opptak av nye lån 2010-2014 

10.3.1 Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2010-2014. 
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A B C T U V W X Y
Samlet oversikt over planlagte lånopptak 2010-2014 Alta ,den  11.10.2010 Beløp i kr
SA S ekt

or
Tekst Rev budsjett 

2010
Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Totalt alle år  

2010-2014

Totalt 100 Fellesutgifter -                  9 267 000       24 000 000     33 267 000
Totalt Sentraladm 1 000 000       8 000 000       7 000 000       6 500 000       5  500 000       28 000 000
Totalt 210 Barn og unge 19 288 000     11 440 000     7 200 000       9 680 000       1  200 000       48 808 000
Totalt 300 Helse/sos 700 000          3 500 000       16 000 000     14 600 000     -                 34 800 000
Totalt 510 Kultur -                  1 000 000       800 000          -                 -                 1 800 000
Totalt 600 Drift/utb 3 000 000       11 775 000     5 325 000       4 575 000       3  925 000       28 600 000

Totalt 1 . Ord lån 23 988 000     44 982 000     60 325 000     35 355 000     10 625 000     175 275 000
Totalt 610 Selvkost 18 500 000     31 000 000     29 500 000     27 000 000     27 000 000     133 000 000
Totalt 900 Startlån 40 000 000     40 000 000     40 000 000     40 000 000     40 000 000     200 000 000

Totalt 2 . Spes lån 58 500 000     71 000 000     69 500 000     67 000 000     67 000 000     333 000 000
Totalt 82 488 000     115 982 000   129 825 000   102 355 000   77 625 000     508 275 000

 
Her framgår det at det for perioden 2010 til 2014 vil bli opptatt totalt 508,3 mill kroner i lån.  Av 
dette vil 175,275 mill kroner gå til ordinære investeringer, mens 133 mill kr vil bli brukt på 
investeringer til selvkost og 200 mill kroner til startlån (lån til videre utlån).   I avslutningen av 
rådmannens arbeid med investeringsbudsjettet er det gjort noen mindre justeringer som ikke er 
fanget opp ovenfor. 

10.3.2 Spesifisert oversikt over planlagte låneopptak 2010-2014. 
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S am le t o vers ik t o ve r p la n la gte  lån op ptak  20 10 -20 14 A lta ,d e n  1 1 .1 0 .20 1 0 B eløp i k r
S A S ekt

o r
Teks t R ev bu dsjett 

201 0
B uds jett 201 1 B udsje tt 2012 B udsjett 2 013 Bud sjett 201 4 To ta lt a lle  år  

201 0-2014

1. O 1 00 F 200  P åby gg/reh  flø y A -rådh use t 0 8 0 00 0 00 24 00 0 00 0 32 00 0 00 0
1. O 1 00 F K 341  Ø k ono m isy ste m  - O pp gradering 0 1 2 67 0 00 0 1 26 7 00 0

To ta lt 100  Fell esu tg ifter -                  9  267 0 00       24 0 00 00 0     33 26 7 00 0
1. O 1 10 S K 015  G ru nnerve rv 0 2 500 0 00       2  5 00 00 0       2  50 0 000       2  500 000       10 00 0 00 0
1. O 1 10 S 214  A lta pak ken 0 1 5 00 0 00 1 50 0 00 0 1 000  000 4 00 0 00 0
1. O 1 10 S K 231  Ind ust riom råde 0 1 000 0 00       1  0 00 00 0       1  00 0 000       1  000 000       4 00 0 00 0
1. O 1 10 S K 391  S ent ru m s til tak 1  000 000 3 000 0 00       2  0 00 00 0       2  00 0 000       2  000 000       10 00 0 00 0

To ta lt S en trala dm 1  000  000       8  000 0 00       7  0 00 00 0       6  50 0 000       5  500 000       28 00 0 00 0
1. O 2 10 B K 072   U ts tyr ti l s ko ler 480 000 480 0 00          -                 96 0 00 0
1. O 2 10 B 202  U tvid e ls e ek s ist  barn ehage r 0 0 2 40 0 00 0 3 200  000 5 60 0 00 0
1. O 2 10 B K 315  K om sa  sk ole  reno verin g 0 2 400 0 00       3  2 00 00 0       4  88 0 000       10 48 0 00 0
1. O 2 10 B K 358  Ø v re  A lt a s kole - A s bes ts anering 12  800 000 -                 -                 12 80 0 00 0
1. O 2 10 B K 393  U tbedr bygn m e ss ig  a vvik s k oler 400 000 400 0 00          4 00 00 0          40 0 000          400 000          2 00 0 00 0
1. O 2 10 B K 394  T il tak  for u n iv ersie ll  u tfo rm ing 400 000 400 0 00          4 00 00 0          40 0 000          -                 1 60 0 00 0
1. O 2 10 B K 395  K api ta lv arer in fras truk tur IK T 800 000 800 0 00          8 00 00 0          80 0 000          800 000          4 00 0 00 0
1. O 2 10 B K 399  K ais k uri N æ rm il jse nter s ty rin 440 000 -                 -                 44 0 00 0
1. O 2 10 B K 400  B os sek op sk ole  toa letter 1  600 000 -                 -                 1 60 0 00 0
1. O 2 10 B K 412  A lta  U -s k ole-ren overing-s pes 2  128 000 2 12 8 00 0
1. O 2 10 B K .41 3 Tv erre lvd alen  b.h age utv 80 000 2 320 0 00       2 40 0 00 0
1. O 2 10 B k 414 S e ntrum  b. hage  utv idelse 80 000 2 320 0 00       2 40 0 00 0
1. O 2 10 B K 415  S aga  b.ha ge - u tvidels e 80 000 2 320 0 00       2 40 0 00 0

To ta lt 210  B arn  og  un ge 19  288  000     11 440 0 00     7  2 00 00 0       9  68 0 000       1  200 000       48 80 8 00 0
1. O 3 00 H 203  E lv ebak ke n om s orgsb o lig 0 -                 16 0 00 00 0     9  00 0 000       -                 25 00 0 00 0
1. O 3 00 H 204  S ki fte  vin duer h els es entere t 0 -                 -                 5  60 0 000       -                 5 60 0 00 0
1. O 3 00 H 212  K ong leve ien ny perso na le nhet 0 1 600 0 00       -                 -                 -                 1 60 0 00 0
1. O 3 00 H 213  U tst yr le ges ente r byha gen 0 800 0 00          -                 -                 -                 80 0 00 0
1. O 3 00 H K 396  B oligs osia l h andl ing splan 100 000 1 100 0 00       -                 1 20 0 00 0
1. O 3 00 H K 397  K åfjord s yk ehjem -n ødutg ang 200 000 -                 -                 20 0 00 0
1. O 3 00 H K 408  V erts hus et u tvidels e -s p is es al 80 000 8 0 00 0
1. O 3 00 H K 410  K jøp  bus s dag/ arb s ente r 320 000 32 0 00 0

To ta lt 300  H else/ sos 700  000          3  500 0 00       16 0 00 00 0     1 4 60 0 000     -                 34 80 0 00 0
1. O 5 10 K 205  N ytt u ts tyr k u lt ursa len 0 800 0 00          8 00 00 0          -                 -                 1 60 0 00 0
1. O 5 10 K 206  U tredning loka ler k u l tursk olen 0 200 0 00          -                 -                 -                 20 0 00 0

To ta lt 510  K u ltu r -                  1  000 0 00       8 00 00 0          -                 -                 1  80 0 00 0
1. O 6 00 D K 033  A sf a lte ring veier 2  000 000 2 0 00 0 00 2 00 0 00 0 2 000  000 2 000 000 10 00 0 00 0
1. O 6 00 D 207  B ygg m e ss ige HM S  til tak 0 400 0 00          4 00 00 0          40 0 000          400 000          1 60 0 00 0
1. O 6 00 D 209  Op pgrade ring offe ntlig  u terom 0 700 0 00          7 00 00 0          70 0 000          700 000          2 80 0 00 0
1. O 6 00 D 210  U tsk ift ings plan k jø re tøy p ark 0 2 450 0 00       1  1 00 00 0       35 0 000          500 000          4 40 0 00 0
1. O 6 00 D 211  K jøp  verk st edby gg Ø yra 0 3 500 0 00       -                 -                 -                 3 50 0 00 0
1. O 6 00 D K 398  R ådhus  nø dst røm s agg re gat 0 1 6 00 0 00 1 60 0 00 0
1. O 6 00 D K 401  A lta elv a  forb ygninger 200 000 3 25 0 00 32 5 00 0 325  000 325 000 1 50 0 00 0
1. O 6 00 D K 409  G a te ly s oppgra derin g 800 000 8 00 0 00 80 0 00 0 800  000 0 3 20 0 00 0

To ta lt 600  D ri ft/ u tb 3  000  000       11 775 0 00     5  3 25 00 0       4  57 5 000       3  925 000       28 60 0 00 0
Tota lt 1 . O rd  lån 23  988  000     44 982 0 00     60 3 25 00 0     3 5 35 5 000     10  625 000     1 75 27 5 00 0
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Samlet oversikt over planlagte lånopptak 2010-2014 Alta ,den  11.10.2010 Beløp i kr
SA S ekt

or
Tekst Rev budsjett 

2010
Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Totalt alle år  

2010-2014

2. Sp610 S K032 Nye t iltak avløp 0 -                 4 600 000       13 500 000     14 600 000     32 700 000
2. Sp610 S K060 Nye t iltak vann 0 -                 4 600 000       13 500 000     12 400 000     30 500 000
2. Sp610 S K074 Alta  by utskifting fe lleskummer 280 000 400 000          500 000          1 180 000
2. Sp610 S K226 Utskift ing maskiner VVA 250 000 -                 -                 250 000
2. Sp610 S K266 Alta  by reservevann 100 000 -                 -                 100 000
2. Sp610 S K290 Amtmannsnes utsk vannl 0 700 000          -                 700 000
2. Sp610 S K299 Driftskontrollanlegg 4 000 000 2 000 000       -                 6 000 000
2. Sp610 S K301 Rehabl avløpsledninger 300 000 -                 -                 300 000
2. Sp610 S K303 Rafsbotn avløpsanlegg 100 000 3 500 000       5 500 000       9 100 000
2. Sp610 S K305 Saga ledningsforsterkning 250 000 -                 -                 250 000
2. Sp610 S K334 Alta  By avløpsrensing 10 010 000 -                 -                 10 010 000
2. Sp610 S K350 Møllenes ind omr vannfors 200 000 -                 -                 200 000
2. Sp610 S K359 Alta  By vest avløpsrensing 300 000 12 000 000     9 800 000       22 100 000
2. Sp610 S K361 Nerskogen avskjørende avløpsanl 100 000 -                 -                 100 000
2. Sp610 S K362 Storekorsnes grunn vanns brønne 1 190 000 -                 -                 1 190 000
2. Sp610 S K363 Kreta grunnvannsbrønner 20 000 -                 -                 20 000
2. Sp610 S K364 Talvik avløpsrensing 0 200 000          2 300 000       2 500 000
2. Sp610 S K367 Lekkasjekontroll 0 -                 1 700 000       1 700 000
2. Sp610 S K370 Overordnet unders og p lanlegging 0 500 000          500 000          1 000 000
2. Sp610 S K380 Øvre Alta avløpsanlegg 300 000 9 700 000       -                 10 000 000
2. Sp610 S K389 Høydebasseng 300 000 -                 -                 300 000
2. Sp610 S K403 Saga sa lm ing v /Engfla ten 300 000 -                 -                 300 000
2. Sp610 S K404 Vaskehall 500 000 2 000 000       -                 2 500 000

Totalt 610 Selvkost 18 500 000     31 000 000     29 500 000     27 000 000     27 000 000     133 000 000
2. Sp900 S K207 Startlån - Utlån 40 000 000 40 000 000     40 000 000     40 000 000     40 000 000     200 000 000
2. Sp900 S K570 Aksjer - Kjøp og salg 0 0

Totalt 900 Startlån 40 000 000     40 000 000     40 000 000     40 000 000     40 000 000     200 000 000
Totalt 2 . Spes lån 58 500 000     71 000 000     69 500 000     67 000 000     67 000 000     333 000 000
Totalt 82 488 000     115 982 000   129 825 000   102 355 000   77 625 000     508 275 000

 
I kommunestyrets vedtak er de foreslåtte låneopptak slik: 
2011: 115 579, 2012: 110945, 2013: 104075, 2014: 79345 Til sammen 409 944. Dette er 15 849 
lavere enn grunnlaget for beregning av renter og avdrag, og gir en liten buffer mot 
renteøkninger. 
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10.3.3 Låneopptak 2010-2014 – Forutsatte lånebetingelser på nye lån 

1 9 1

1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5
2 0 6
2 0 7
2 0 8
2 0 9
2 1 0
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2 1 7
2 1 8
2 1 9
2 2 0
2 2 1
2 2 2

A B C T U V W X Y
B u d s je tte r te  lå n e b e t in g e l s e r m h t l å n e o p p ta k  2 0 1 0 -2 0 1 4 A lta , d e n  1 1 .1 0 .2 0 1 0
S A S e k t

o r
T e k s t R e v  b u d s je t t  

2 0 1 0
B u d s je t t  2 0 1 1 B u d s je tt  2 0 1 2 B u d s je t t  2 0 1 3 B u d s je t t  2 0 1 4

To ta lt  a ll e  å r   
2 0 1 0 -2 0 1 4

T o ta lt  1 . O rd  lå n
L å n e su m 2 3  9 8 8  0 0 0     4 4  9 8 2  0 0 0     6 0  3 2 5  0 0 0     3 5  3 5 5  0 0 0     1 0  6 2 5  0 0 0     1 7 5  2 7 5  0 0 0
Å r li g  re n t e sa ts 4 ,0 0  % 4 ,5 0  % 4 ,7 5  % 5 , 0 0  % 5 ,0 0  %
A n ta ll å r 3 0 2 5 3 0 3 0 3 0
T e rm in e r  p r . å r 2 2 2 2 2
A n ta ll te rm -f r i p e ri o d e 0 0 0 0 0
A n t m n d 4 4 4 4 4
H a lv å r 6 6 6 6 6

T o ta lt  6 1 0  S e lv k o s t
L å n e su m 1 8  5 0 0  0 0 0     3 1  0 0 0  0 0 0     2 9  5 0 0  0 0 0     2 7  0 0 0  0 0 0     2 7  0 0 0  0 0 0     1 3 3  0 0 0  0 0 0
Å r li g  re n t e sa ts 4 ,0 0  % 4 ,5 0  % 4 ,7 5  % 5 , 0 0  % 5 ,0 0  %
A n ta ll å r 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
T e rm in e r  p r . å r 2 2 2 2 2
A n ta ll te rm -f r i p e ri o d e 0 0 0 0 0
A n t m n d 4 4 4 4 4
H a lv å r 6 6 6 6 6

T o ta lt  9 0 0  S ta r t lå n
L å n e su m 4 0  0 0 0  0 0 0     4 0  0 0 0  0 0 0     4 0  0 0 0  0 0 0     4 0  0 0 0  0 0 0     4 0  0 0 0  0 0 0     2 0 0  0 0 0  0 0 0
Å r li g  re n t e sa ts 4 ,0 0  % 4 ,0 0  % 4 ,5 0  % 4 , 5 0  % 5 ,0 0  %
A n ta ll å r 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
T e rm in e r  p r . å r 2 2 2 2 2
A n ta ll te rm -f r i p e ri o d e 0 0 0 0 0
A n t m n d 6 6 6 6 6
H a lv å r 6 6 6 6 6

T o ta lt 8 2  4 8 8  0 0 0     1 1 5  9 8 2  0 0 0   1 2 9  8 2 5  0 0 0   1 0 2  3 5 5  0 0 0   7 7  6 2 5  0 0 0     5 0 8  2 7 5  0 0 0    

 

10.3.3.1    Kommentarer  
Oppsettet viser at det totale låneopptaket for årene 2010 til 2014 blir på 508,275 mill. kroner, 
hvorav opptaket i 2010 blir på ca 82,5 mill. kroner, 115,982,0 mill. i 2011, 129,825 mill i 2012, 
102,355 mill i 2013 og 77,625 mill i 2014 
 
Oppsettet viser også lånebetingelsene som er forutsatt for de ulike nye lånene som er planlagt 
opptatt..  Det er forutsatt en rente på 4,0 % i 2010, mens det for 2011 er lagt opp til at renten vil 
bli på 4,5 %, 4,75 % i 2012 og 5 % for 2012 og 2013 mht ordinære investeringer.   
 
Her er det mange lån – spesielt i Kommunalbanken som har lånerente på 1,95 %.   Det er vel lite 
realistisk å tro at denne renten vil holde seg utover i planperioden.   
 
For å kompensere for dette legges renten for de nye lånene på et høyere nivå enn det isolert sett 
skulle ha vært på disse lånene for 2010-2013.     

10.3.4 Oversikt over utviklingen av styringsrenten til Norges Bank 
 
Norges Bank skriver følgende om styringsrenten 

 

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente 
vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og 
utlånsrenter.  
Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk 
rapport. 
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Her viser de sannsynlig utvikling mht styringsrenten fram til 2013.   Den mest sannsynlige 
utviklingen mht renten fra 2010-2014.  Dette skulle tilsi at renten ved utgangen av 2013 vil være 
på 4,25 %. 
 
O v e r s i k t  o v e r  r e n t e m ø t e r  o g  e n d r i n g e r  i  s t y r i n g s r e n t e n  

R e n t e m ø t e S t y r i n g s -
r e n t e

D ø g n l å n s -  
r e n t e E n d r i n g G j e l d e r  f r a

2 2 . s e p . 1 0 2 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0
1 1 . a u g . 1 0 2 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0
2 3 . j u n . 1 0 2 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0

0 5 . m a i . 1 0 2 , 0 0 3 , 0 0 0 , 2 5 0 6 . m a i . 1 0
2 4 . m a r . 1 0 1 , 7 5 2 , 7 5 0 , 0 0
0 3 . f e b . 0 9 1 , 5 0 2 , 5 0 0 , 2 5 0 4 . f e b . 0 9

1 6 . d e s . 0 9 1 , 5 0 2 , 5 0 0 , 2 5 1 7 . d e s . 0 9
2 8 . o k t . 0 9 1 , 5 0 2 , 5 0 0 , 0 0 2 9 . o k t . 0 9

2 3 . s e p . 0 9 1 , 2 5 2 , 2 5 0 , 0 0 2 4 . s e p . 0 9
1 2 . a u g . 0 9 1 , 2 5 2 , 2 5 0 , 0 0 1 3 . a u g . 0 9
1 7 . j u n . 0 9 1 , 2 5 2 , 2 5 0 , 2 5 1 8 . j u n . 0 9

0 6 . m a i . 0 9 1 , 5 0 2 , 5 0 - 0 , 5 0 0 7 . m a i . 0 9
2 5 . m a r . 0 9 2 , 0 0 3 , 0 0 - 0 , 5 0 2 6 . m a r . 0 9
0 4 . f e b . 0 9 2 , 5 0 3 , 5 0 - 0 , 5 0 0 5 . f e b . 0 9

1 7 . d e s . 0 8 3 , 0 0 4 , 0 0 - 1 , 7 5 1 8 . d e s . 0 8
2 9 . o k t . 0 8 4 , 7 5 5 , 7 5 - 0 , 5 0 3 0 . o k t . 0 8
1 5 . o k t . 0 8 5 , 2 5 6 , 2 5 - 0 , 5 0 1 6 . o k t . 0 8

2 4 . s e p . 0 8 5 , 7 5 6 , 7 5 0 , 0 0 2 5 . s e p . 0 8
1 3 . a u g . 0 8 5 , 7 5 6 , 7 5 0 , 0 0 1 4 . a u g . 0 8  

 
Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Endringer i Norges 
Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i 
pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. 
 
Oppsettet viser at styringsrenten har gått ned fra 5,75 % i august måned 2008 til 1.25 % pr. 
17. juni 2009, hvilket er historisk lavt nivå.   Nå har renten igjen snudd og Norges Bank 
styringsrenten pr. 22. september 2010 er på 2,0 %. 
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10.4 Kommunens gjeld og rentefot 2010-2014 

2

3
7
19
61
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
121
124
125
126
127
128
129
130
131

A B C E Y DC DD DE DF DG
Alta,den 11.10.2010 Beløp i kroner

Gr 1 GR 2 LÅNE GIVER 1 KONTONR GJ. SNITT 
RENTE EKS 

LÅN       
11.10.10

GJELD 31.12.2010 GJELD 31.12.2011 GJELD 31.12.2012 GJELD 
31.12.2013

GJELD 
31.12.2014

Totalt 3001   KLP 5,45 % 63 130 814 60 527 474 57 924 134 55 320 794 52 717 454
Totalt 4910 SPAREB1-NY 2,99 % 97 480 009 92 436 065 87 392 121 82 348 177 77 304 233
Totalt 9900   KOMM. BANKEN 3,53 % 796 181 408 763 874 028 731 566 648 699 259 268 666 951 888
Totalt 9916   HUSBANKEN - ORD. LÅN 2,80 % 11 590 826 10 735 176 9 850 896 8 929 814 7 870 590

Totalt 1. Eks lån 3,60 % 968 383 057 927 572 743 886 733 799 845 858 053 804 844 165
1. Inve2. Nye inA.  NYE LÅN Lån 2010 4,00 % 23 988 000 23 188 400 22 388 800 21 589 200 20 789 600
1. Inve2. Nye inA.  NYE LÅN Lån 2011 4,50 % 0 44 982 000 43 182 720 41 383 440 39 584 160
1. Inve2. Nye inA.  NYE LÅN Lån 2012 4,75 % 0 0 60 325 000 58 314 167 56 303 333
1. Inve2. Nye inA.  NYE LÅN Lån 2013 5,00 % 0 0 0 35 355 000 34 176 500
1. Inve2. Nye inA.  NYE LÅN Lån 2014 5,00 % 0 0 0 0 10 625 000

Totalt 2. Nye invest lån 4,0 % 23 988 000 68 170 400 125 896 520 156 641 807 161 478 593
1. Inve3. Nye sB.  AVGIFTSLÅN Vann/kloakk 2010 4,00 % 18 500 000 17 883 333 17 266 667 16 650 000 16 033 333
1. Inve3. Nye sB.  AVGIFTSLÅN Vann/kloakk 2011 4,50 % 0 31 000 000 29 966 667 28 933 333 27 900 000
1. Inve3. Nye sB.  AVGIFTSLÅN Vann/kloakk 2012 4,75 % 0 0 29 500 000 28 516 667 27 533 333
1. Inve3. Nye sB.  AVGIFTSLÅN Vann/kloakk 2013 5,00 % 0 0 0 27 000 000 26 100 000
1. Inve3. Nye sB.  AVGIFTSLÅN Vann/kloakk 2014 5,00 % 0 0 0 0 27 000 000

Totalt B.  AVGIFTSLÅN 4,00 % 18 500 000 48 883 333 76 733 333 101 100 000 124 566 667
Totalt 1. Invest lån 1 010 871 057 1 044 626 477 1 089 363 653 1 103 599 860 1 090 889 425

Totalt 1. Eks utlån 2,91 % 269 656 459 259 372 434 248 828 701 238 017 533 226 930 783
2. Utlå2. Nye låB.  8917   NYE HUSB -STARTLÅN Lån 2011 4,00 % 0 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
2. Utlå2. Nye låB.  8917   NYE HUSB -STARTLÅN Lån 2012 4,50 % 0 0 40 000 000 40 000 000 40 000 000
2. Utlå2. Nye låB.  8917   NYE HUSB -STARTLÅN Lån 2013 4,50 % 0 0 0 40 000 000 40 000 000
2. Utlå2. Nye låB.  8917   NYE HUSB -STARTLÅN Lån 2014 5,00 % 0 0 0 0 40 000 000

Totalt 2. Nye lån til videre utlån 0 40 000 000 80 000 000 120 000 000 160 000 000
Totalt B.  8917   NYE HUSB -STARTLÅN 4,00 % 0 40 000 000 80 000 000 120 000 000 160 000 000

Totalt 2. Utlån 2,91 % 269 656 459 299 372 434 328 828 701 358 017 533 386 930 783
Totalt 3,46 % 1 280 527 516 1 343 998 910 1 418 192 353 1 461 617 393 1 477 820 208

 
 
Oppsettet viser renten på ulike lån som vi har i dag og hvilken rente som er lagt til grunn for 
perioden 2009-2014.   Her framgår det at renten på eksisterende lån er på 3,46 %.   På nye lån er 
lagt en rente på 4,0 % til 5,0 % for låneopptak mht 2010-2014. 

10.5 Renteutgifter 2010-2014 
Alta,den 11.10.2010 Beløp i 1000 kr
Gruppe RENTE 

2010
RENTE 

2011
RENTE 

2012
RENTE 

2013
RENTE 

2014

Totalt - Ordinære lån til investeringer 33 541 34 666 33 224 31 776 30 325
Totalt Husbanken - lån til videre utlån 6 588      7 757      7 462      7 150      6 829      
3. Eksisterende lån inkl. lån til videre utlån 40 129 42 423 40 686 38 926 37 155

4. Lån til videre utlån -          800         2 500      4 300      6 200      
5. Nye investeringslån 160         1 626      3 879      6 241      7 374      
6. Nye lån til selvkosttiltak 123         1 199      2 560      3 861      5 082      
7  Opptak av nye lån 283 3 625 8 938 14 402 18 656
8. Totalt alle lån 40 412 46 048 49 624 53 328 55 810  

10.5.1.1    Kommentarer  
Renteutgiftene utgjør 40,4 mill kroner i 2010, noe som etter økonomiplanen vil gå opp til 55,8 
mill kr i 2014, dersom rentene som framgår av oppsettet under punkt renter blir gjeldende for 
perioden. I tillegg til beregningen ovenfor er det avsatt midler for å ta høyde for at renten øker 
med 0,5 % 
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10.6 Avdrag lån 2010-2014 
Alta,den 11.10.2010 Beløp i 1000 kr
Gruppe Avdrag 

2010
Avdrag 

2011
Avdrag 

2012
Avdrag 

2013
Avdrag 

2014

Totalt - Ordinære lån til investeringer 40 787 40 810 40 839 40 876 41 014
Totalt Husbanken - lån til videre utlån 10 113    10 284    10 544    10 811    11 087    
3. Eksisterende lån inkl. lån til videre utlån 50 900 51 094 51 383 51 687 52 101

4. Lån til videre utlån -          -          -          -          -          
5. Nye investeringslån -          800         2 599      4 610      5 788      
6. Nye lån til selvkosttiltak -          617         1 650      2 633      3 533      
7  Opptak av nye lån 0 1 416 4 249 7 243 9 322
8. Totalt alle lån 50 900 52 511 55 632 58 930 61 422  

10.6.1.1    Kommentarer  
Nye lån er forutsatt opptatt på høsten hvert år.   Virkningen av disse lånene gir ikke så stor utslag 
på første år mht avdragene.  Etter regnskapsforskriftene skal AVDRAG på lån til videre utlån 
belastes i kapitalregnskapet.  I 2010 beløper det seg til 10,1 mill kr og 10,2 i 2011 og 10,5 i 
2012, 10.8 i 2013 og 11,1 mill kroner i 2013. 
Totale avdragene pr år endrer seg fra 50,9 mill kroner i 2010 til 61,4 mill kroner i 2014. 

10.7 Gjeldsutvikling på lån 2010-2014 
Alta,den 11.10.2010 Beløp i 1000 kr
Gruppe Gjeld 

31.12.2010
Gjeld 

31.12.2011
Gjeld 

31.12.2012
Gjeld 

31.12.2013
Gjeld 

31.12.2014

Totalt - Ordinære lån til investeringer 968 383 927 573 886 734 845 858 804 844
Totalt Husbanken - lån til videre utlån 269 656       259 372    248 829    238 018     226 931     
3. Eksisterende lån inkl. lån til videre utlån 1 238 040 1 186 945 1 135 562 1 083 876 1 031 775

4. Lån til videre utlån -               40 000      80 000      120 000     160 000     
5. Nye investeringslån 23 988         68 170      125 897    156 642     161 479     
6. Nye lån til selvkosttiltak 18 500         48 883      76 733      101 100     124 567     
7  Opptak av nye lån 42 488 157 054 282 630 377 742 446 045
8. Totalt alle lån 1 280 528 1 343 999 1 418 192 1 461 617 1 477 820
Endring i 1000 kr de siste 4 år 197 293     
Endring i % fra år 2010-2014 15,4 %
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Kommentarer  
Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2010 vil være på ca 1,280 milliarder kroner.   
Dette vil øke til 1,477 milliarder kroner i 2014, hvilket gir en økning på 197,3 mill kroner eller 
15,4 %. 
 
 

10.7.1 Lån på fast og flytende rente 31.12.10 
T
y
p
e
l

LÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot pr 
31.12.10

Rente reg 
tids pkt fast 
rente lån

GJELD 
31.12.2010 

Beløp i      
1000 kr

Ford lån 
pr.31.12.10

13001   KLP 3001303397341 5,45 % 17.01.2011 63 130 4,9 %
19900   KOMM. BANKEN 990020060581 4,45 % 12.12.2016 16 293 1,3 %
19900   KOMM. BANKEN 990020060580 4,46 % 12.12.2013 97 725 7,6 %
19900   KOMM. BANKEN 990020080463 4,92 % 21.10.2013 96 485 7,5 %
19900   KOMM. BANKEN 990020070355 5,30 % 03.09.2017 14 921 1,2 %
19900   KOMM. BANKEN 21.08.07 990020070354 5,30 % 03.09.2017 56 412 4,4 %

9900   KOMM. BANKEN 990020090730 4,96 % 29.12.2019 31 997 2,5 %
18916   HUSBANKEN- Videre utlån 89167121672 5,00 % 01.05.2017 4 291 0,3 %
18916   HUSBANKEN- Videre utlån 891671506891 5,00 % 01.05.2013 9 113 0,7 %
Totalt 1. Eks ordinære lån 390 367 30,5 %
Fast rente lån 390 367 30,5 %
Flytende rente lån 890 161 69,5 %
Totalt lån 1 280 528 100,0 %

 
 
Av vår totale lånemasse på 1,280 mill. kroner pr 31.12.2010 vil 30,5 % være på fast rente.  
 
Oppsettet viser også at 890,1 mill kroner eller 69,5 % vil være på flytende rente..   Renten på 
disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon.  1 % renteendring mht den 
eksisterende lånemassen pr 31.12.2010 som er på flytende renten betyr ca 8,9 mill kroner i 
merutgifter for kommunen.    
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Norges Banks styringsrente pr dato er på 2,0 % Kommunen har det meste av lånemassen i 
Kommunalbanken.    

10.7.2 Beregning av minimumsavdrag. 

Tekskt AM Bokf.  
pr. 31.12.08

VEKTING  
UTEN 
KORR. AM

Aktiva 5 år 8 019           0,03
Aktiva 10 år 44 265         0,31
Aktiva 20 år 79 912         1,12
Aktiva 40 år 685 965       19,28
Aktiva 50 år 604 870       21,25
SUM 1 423 031    42,00

Anleggsmidler           
01.01.2010

 
 
Ved låneopptak i kommunen kan vi oppta lån med maksimal nedbetalingstid på 42 år med basis i 
de anleggsaktiva som vi har i balansen pr. 1.1.2010.   Her må en være klar over at dersom man 
gir garantier til andre vil dette medføre av nedbetalingstiden vil bli redusert for kommunen. 
 

Tekst Beregn gr 
lag

Beløp i 1000 
kr

Langsiktig gjeld pr. 31.12 1 248 939    

Minimum årlig avdrag
A) Langsiktig gjeld 1 248 939    
B) Vekting uten korr av anl midler 42,00
C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå 29 739       29 739        
Faktisk årlig avdrag (Drift) 40 787        
Avvik minimum og faktisk årlig avdrag -11 048      
Endring fra forrige år -5 536          

Minimums verdi         
01.01.2010

 
 
I 2010 betalte vi 40,8 mill kroner i avdrag over driftsregnskapet.  Ved låneopptak som vi foretar 
blir lånene opptatt med 30 års nedbetalingstid, jfr finansreglementet som er vedtatt av 
kommunestyret.   
 
Minimumsavdrag som kommunen kan betale i forhold til anleggsaktiva er på 29,7 mill kroner, 
mens det i 2007 var på 28,5 mill kroner.   Faktiske innbetalinger over driften vil i 2009 bli på ca 
39,4 mill kroner – hvilket er 9,6 mill mer enn det som er det absolutte laveste tillatte 
nedbetalingstid ihht forskriftene. 
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10.8 Avsetninger til og bruk av fond i driftsbudsjettet 
Økonomiplan 2011-14. OVERSIKT OVER AVSETNINGER TIL - OG BRUK AV FONDS I DRIFTSBUDSJETTET.

2011 2012 2013 2014 TOTALT 2011-2014
54-56 94-96 Nto. 54-56 94-96 Nto. 54-56 94-96 Nto. 54-56 94-96 Nto. 54-55 94-95 Nto.
poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster

2 Kap.19906 Pliktig egenkapitalinskudd KLP 348 348 348 348 1 392
3   "  47000 Kraftfond avsetning og bruk 467 -1 884 467 -1 884 467 -1 884 467 -1 884 1 868 -7 536
4   "  63600 Park.ordn. 2 777 2 777 2 777 2 777 11 108 0
5   "  95000 Renter til nær/kraftf. 1 835 1 835 1 835 1 835 7 340 0

Delsum I 5 427 -1 884 3 543 5 427 -1 884 3 543 5 427 -1 884 3 543 5 427 -1 884 3 543 21 708 -7 536 14 172

8 Kap. 632* Vann -1 025 -1 388 -610 -29 0 -3 052
8 Kap. 633* Avløp -663 -530 -1 480 -1 870 0 -4 543
8 Kap. 63400 Renovasjon -114 -8 8 24 32 -122
8 Kap. 63402 Slam -241 -199 -152 -75 0 -667
8 Kap. 61000 Feiing 30 -13 -57 -101 46 -171

Sum VAR-området 30 -2 043 -2 013 0 -2 138 -2 138 8 -2 299 -2 291 24 -2 075 -2 051 62 -8 555 -8 493

Sum 5 457 -3 927 1 530 5 427 -4 022 1 405 5 435 -4 183 1 252 5 451 -3 959 1 492 21 770 -16 091 5 679

9 Kap.94000 Bufferfond 105 29 542 8 417 9 093 0
Sum 105 0 105 29 0 29 542 0 542 8 417 0 8 417 9 093 0 9 093

Delsum 5 562 -3 927 1 635 5 456 -4 022 1 434 30 863 -16 091 14 772

10 Kap.194500 Til kapitalbudsj. 7 170 7 170 9 780 9 780 8 500 8 500 780 780 26 230 0 26 230

Beløpet i "Nto" kolonnen er netto driftsresultat 12 732 -3 927 8 805 15 236 -4 022 11 214 14 477 -4 183 10 294 14 648 -3 959 10 689 57 093 -16 091 41 002

2) Det er satt av midler i sektor 109 reserver til framtidige pliktige egenkapitaltilskudd til KLP sykepleierordningen.
3) Konsesjonsavgift føres nå direkte til inntekt i kraftfondet, og er derfor ikke en egen avsetning. Tilførsel og bruk av fond er justert slik at kraftfondet netto tilføres en 
beregnet verdi av konsesjonskraft på 11,12 øre pr KW av 4 GWH.
4) Parkeringsfond jf. vedtekter.   Midlene anvendes til investeringer i trafikksikkerhetstiltak og kollektivtransport. beregnet virkning av økt inntekt er avsatt
5) Renter til kraft og næringsfond
8) Overskudd / underskudd på selvkostområdene føres mot bundne selvkostfond. Det budsjetteres i hovedsak med bruk av fond, fodi vi har store selvkostfond på 
flere områder, og ikke skal ha store selvkostfond fond over tid.
9) Pr 1.1.10 er bufferfondet ca 21,3 mill. Dette er lavt. I tillegg kan resultat 2010 tvinge oss til ytterligere tapping
10) Driftsmidler til investeringsformål er etter kommunestyrets vedtak satt lik budsjettert momskompensasjon fra investeringer. Det statlige kravet er at vi i 2011 skal 
avsette 40% av investeringsmomsen til dette.  Kravet øker med 20% årlig, og fra 2014 skal all investeringsmioms bokføres i investeringsregnskapet.
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10.9 Selvkostberegninger 
Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2011
Grunnlag Enhet 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Kommentar
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Abonnementsgebyrer ordinære stk 5 521 5 672 5 712 5 752 5 792 5 832 Fratrukket ca. 600 2-enheter-for-1-gebyr
Abonnementsgebyrer hybler stk 541 491 494 498 501 505
Tilknytningsgebyrer stk 50 50 50 50 50 50
Vannforbruk 1000m³ 362 365 367 370 372 375
Areal for stipulert forbruk 1000m² 536 578 582 586 590 594
Investeringer kr 11 013 9 875 9 810 21 300 25 110 24 290
Volumvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Abonnenter, vannforbruk, areal
Lønnsvekst % 5,0 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25
Prisvekst % 3,0 1,8 1,75 1,75 1,75 1,75
Deflator 4,40 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 Vektet indeks for lønns- og prisvekst
Kalkylerente % 3,71 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 3 årig statsobligasjonsrente + 1,0% risiko
Gebyrstørrelser
Abonnementsgebyr kr 1 415 1 499 1 574 1 716 1 871 2 039 Årlig vekst i perioden 2002-2014: 6,3 %
Abonnementsgebyr årlig økning % 12,0 6,0 5,0 9,0 9,0 9,0
Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kubikkpris kr/m³ 6,50 6,89 7,23 7,88 8,59 9,36
Kubikkpris årlig økning % 12,0 6,0 5,0 9,0 9,0 9,0
Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 2 654 2 826 3 181 3 372 4 140 5 029
Kapitalkostnader - renter kr 1 724 1 923 2 649 3 647 4 543 5 592
Leasing kr 701 1 011 1 153 1 153 1 311 1 390
Forvaltning kr 1 878 1 944 2 007 2 073 2 140 2 210 Kalkulatoriske kostnader
Faste kostnader sum kr 6 957 7 704 8 991 10 245 12 134 14 220
Faste kostnader økning % -5,1 10,7 16,7 13,9 18,4 17,2
Lønnskostnader drift kr 3 858 4 393 4 536 4 683 4 835 4 992
Driftskostnader kr 3 883 3 980 4 678 4 792 5 510 5 645
Variable kostnader sum kr 7 741 8 373 9 213 9 475 10 345 10 637
Variable kostnader økning % 1,7 8,2 10,0 2,8 9,2 2,8
Kosnader totalt kr 14 698 16 077 18 204 19 720 22 479 24 857
Kostnader totalt økning % -1,7 9,4 13,2 8,3 14,0 10,6
Inntekter
Abonnementsgebyr kr 8 085 8 689 9 187 10 084 11 069 12 149 Fram til 2001; årsgebyr samlet
Tilknytningsgebyrer kr 360 450 450 450 450 450
Faste inntekter sum kr 8 445 9 139 9 637 10 534 11 519 12 599
Faste inntekter økning % 10,6 8,2 5,5 9,3 9,3 9,4
Forbruksgebyr areal kr 4 435 4 776 5 050 5 543 6 084 6 678
Forbruksgebyr målt kr 2 439 2 510 2 654 2 913 3 198 3 510
Andre inntekter kr 121 200 200 200 200 200 Spylevogn, sykelønnsrefusjon mm. 
Variable inntekter sum kr 6 995 7 486 7 904 8 656 9 482 10 388
Variable inntekter økning % -0,9 7,0 5,6 9,5 9,5 9,6
Inntekter totalt kr 15 440 16 625 17 541 19 190 21 000 22 987
Inntektsøkning % 5,1 7,7 5,5 9,4 9,4 9,5

Resultat kr 742 548 -663 -530 -1 479 -1 870 Overskudd (+) Underskudd (-)
Renter selvkostfond kr 104 128 174 192 176 110
Selvkostfond avløp kr 3 662 4 338 3 848 3 511 2 208 448 Selvkostfond fom. 2000  
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Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2011

Grunnlag Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentar
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Antall abonnenter - 140 l stk 925 918 924 931 937 944
Antall abonnenter - 240 l stk 5 168 5 091 5 127 5 163 5 199 5 235
Antall abonnenter - 360 l stk 1 017 1 121 1 129 1 137 1 145 1 153
Antall abonnenter - fritidsbolig stk 0 0 0 0 0 0
Forbruksvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønnsvekst % 5,0 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25
Prisvekst % 3,0 1,8 1,75 1,75 1,75 1,75
Deflator % 4,40 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader % 3,71 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
Gebyrstørrelser
Renovasjonsgebyr 140 l kr/stk 2 278 2 391 2 535 2 649 2 755 2 865
Renovasjonsgebyr 240 l kr/stk 2 527 2 654 2 813 2 939 3 057 3 179
Renovasjonsgebyr 360 l kr/stk 2 881 3 025 3 206 3 351 3 485 3 624
Renovasjonsgebyr fritidsbolig kr/stk 0 0 0 0 0 0
Renovasjonsgebyr årlig økning % 4,0 5,0 6,0 4,5 4,0 4,0
Prisøkning fra VEFAS % 3,1 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0
Kostnader
Renovasjonskostnader kr 17 506 18 504 19 744 20 672 21 643 22 660 Fakturert totalt fra VEFAS
Forvaltning kr 448 464 479 495 511 527 Kalkulatoriske kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 64 64 64 64 64 64
Kapitalkostnader - renter kr 26 22 23 25 22 19
Andre kostnader kr 0 41 41 41 41 42
Kostnader totalt kr 18 044 19 095 20 350 21 296 22 280 23 312
Relativ kostnadsøkning % 4,5 5,8 6,6 4,6 4,6 4,6
Inntekter
Renovasjonsgebyr samlet kr 17 942 18 965 20 236 21 288 22 288 23 336
Andre inntekter kr 0 0 0 0 0 0
Inntekter totalt kr 17 942 18 965 20 236 21 288 22 288 23 336
Relativ inntektsøkning % 5,9 5,7 6,7 5,2 4,7 4,7
Resultat kr -101 -130 -114 -8 8 24 Overskudd (+) Underskudd (-)
Renter selvkostfond kr 19 15 13 11 11 12
Selvkostfond renovasjon kr 427 313 211 213 232 267 Selvkostfond fom. 2002  
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Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2011

Grunnlag Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentar
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Antall abonnenter - en bolig stk 1 368 1 370 1 380 1 389 1 399 1 409
Antall abonnenter - flere boliger stk 51 50 50 51 51 51 2 boliger tilknyttet hver tank
Antall abonnenter - fritidsbolig stk 230 242 244 245 247 249 Tømmes annenhvert år
Antall abonnenter med tillegg stk 0 0 0 0 0 0
Forbruksvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Antall abonnenter
Lønnsvekst % 5,0 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25
Prisvekst % 3,0 1,8 1,75 1,75 1,75 1,75
Deflator % 4,40 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader % 3,71 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
Gebyrstørrelser
Slamgebyr - pr. bolig kr/stk 1 232 1 330 1 397 1 467 1 540 1 632 Årlig vekst i perioden 2002-2014: 3,5%
Slamgebyr årlig økning % 9,0 8,0 5,0 5,0 5,0 6,0
Slamgebyr - pr. fritidsbolig kr/stk 616 665 698 733 770 816
Kostnader
Tømmekostnader pr. bolig kr/stk 1 195 1 232 1 267 1 302 1 338 1 376
Tømmekostnader tillegg kr/stk 0 0 0 0 0 0
Tømmekostnader totalt kr 1 761 1 960 2 029 2 101 2 175 2 251
Forvaltning kr 412 426 440 454 469 484 Kalkulatoriske kostnader
Kapitalkostnader kr 0 0 0 0 0 0
Andre kostnader kr 73 10 10 10 10 10
Kostnader totalt kr 2 245 2 396 2 479 2 565 2 653 2 745
Relativ kostnadsøkning % -1,0 6,7 3,5 3,5 3,5 3,5
Inntekter
Slamgebyr kr 1 899 2 116 2 238 2 366 2 502 2 670 Se note 1 under
Andre inntekter kr 6 0 0 0 0 0
Inntekter totalt kr 1 906 2 116 2 238 2 366 2 502 2 670
Relativ inntektsøkning % 10,5 11,1 5,7 5,7 5,7 6,7
Resultat kr -339 -280 -241 -199 -152 -75 Overskudd (+) Underskudd (-)
Renter selvkostfond kr 43 30 25 20 11 4
Selvkostfond slamtømming kr 868 619 402 224 84 13 Selvkostfond fom. 2002  
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Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2011

Grunnlag Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentar
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Antall feiegebyr stk 5 884 6 140 6 183 6 226 6 270 6 314
Forbruksvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Antall abonnenter
Lønnsvekst % 5,0 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25
Prisvekst % 3,0 1,8 1,75 1,75 1,75 1,75
Deflator % 4,50 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader % 3,71 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
Gebyrstørrelser
Feiegebyr kr/stk 301 311 311 311 311 311
Feiegebyr årlig økning % 6,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader
Drift lønn kr 1 233 1 276 1 318 1 360 1 405 1 450 3,1 stillinger
Andre driftsutgifter kr 198 201 205 208 212 216
Leasing feierbil kr 130 132 135 137 139 142
Forvaltning kr 211 218 226 233 240 248 Kalkulatoriske kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 23 23 8 8 8 8
Kapitalkostnader - renter kr 3 2 2 2 1 1
Andre kostnader kr 0 0 0 0 0 0
Kostnader totalt kr 1 798 1 853 1 892 1 948 2 006 2 065
Relativ kostnadsøkning % 7,4 3,1 2,1 3,0 2,9 3,0
Inntekter
Feiegebyr kr 1 808 1 908 1 922 1 935 1 949 1 962
Andre inntekter kr 78 0 0 0 0 1
Inntekter totalt kr 1 886 1 908 1 922 1 935 1 949 1 963
Relativ inntektsøkning % -1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8
Resultat kr 89 55 30 -13 -57 -101 Overskudd (+) Underskudd (-)
Renter selvkostfond kr 5 8 12 17 17 15
Selvkostfond feiing kr 231 295 336 340 300 213  
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Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2011
Grunnlag Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tallgrunnlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Abonnementsgebyrer ordinære stk 6 856 6 947 6 996 7 045 7 094 7 144
Abonnementsgebyrer hybler stk 570 570 574 578 582 586
Tilknytningsgebyrer stk 50 55 55 55 55 55
Vannforbruk 1000m³ 542 546 550 553 557 561
Vannmålere stk 581 583 587 591 595 599
Areal for stipulert forbruk 1000m² 723 730 735 740 745 751
Investeringer 1000kr 5 284 6 625 19 190 7 700 1 890 13 710
Volumvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønnsvekst % 5,0 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25
Prisvekst % 3,0 1,8 1,75 1,75 1,75 1,75
Deflator 4,40 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80
Kalkylerente % 3,71 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
Gebyrstørrelser
Abonnementsgebyr kr 1 199 1 199 1 319 1 451 1 596 1 644
Abonnementsgebyr årlig økning % 6,0 0,0 10,0 10,0 10,0 3,0
Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kubikkpris kr/m³ 5,33 5,33 5,86 6,44 7,09 7,30
Kubikkpris årlig økning % 6,0 0,0 10,0 10,0 10,0 3,0
Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Vannmålergebyr (måler Qn 2,5) kr 277 284 292 300 309 318
Kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 4 545 3 938 4 336 4 716 4 949 4 904
Kapitalkostnader - renter kr 2 677 2 575 3 311 4 894 5 044 4 891
Leasing kr 369 511 653 653 811 890
Forvaltning kr 1 974 2 043 2 109 2 178 2 249 2 322
Faste kostnader sum kr 9 565 9 067 10 410 12 442 13 053 13 007
Faste kostnader økning % -6,4 -5,2 14,8 19,5 4,9 -0,4
Lønnskostnader drift kr 3 538 3 662 3 781 3 904 4 511 4 657
Driftskostnader kr 5 229 5 359 5 491 5 625 5 763 5 904
Variable kostnader sum kr 8 767 9 021 9 272 9 529 10 274 10 561
Variable kostnader økning % 12,6 2,9 2,8 2,8 7,8 2,8
Kostnader totalt kr 18 332 18 089 19 681 21 971 23 327 23 568
Kostnader totalt økning % 1,8 -1,3 8,8 11,6 6,2 1,0
Inntekter
Abonnementsgebyr kr 8 401 8 500 9 415 10 429 11 552 11 982
Tilknytningsgebyrer kr 406 495 495 495 495 495
Faste inntekter sum kr 8 807 8 995 9 910 10 924 12 047 12 477
Faste inntekter økning % 6,4 2,1 10,2 10,2 10,3 3,6
Forbruksgebyr areal kr 4 639 4 666 5 168 5 725 6 342 6 578
Forbruksgebyr målt kr 3 022 2 907 3 220 3 567 3 951 4 098
Vannmålergebyr kr 329 249 257 266 276 286
Andre inntekter kr 237 100 100 100 100 100
Variable inntekter sum kr 8 228 7 922 8 746 9 659 10 669 11 061
Variable inntekter økning % 11,9 -3,7 10,4 10,4 10,5 3,7
Inntekter totalt kr 17 035 16 917 18 656 20 583 22 716 23 539
Inntektsøkning % 9,0 -0,7 10,3 10,3 10,4 3,6

Resultat kr -1 297 -1 172 -1 025 -1 388 -610 -29
Renter selvkostfond kr 191 142 121 106 42 13
Selvkostfond vann kr 4 048 3 018 2 114 831 262 246
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11 Oversikt over sektorenes detaljering av tildelt ramme 
 

11.1 Budsjettskjema 1A 

 Budsjett 
2011 

Budsjett  2010  Regnskap 
2009 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -321 321           -330 197             -322 253             
Ordinært rammetilskudd -580 879           -419 326             -385 428             
Skatt på eiendom -47 850             -47 850               -48 330               
Andre direkte eller indirekte skatter -200                  -200                    -506                    
Andre generelle statstilskudd  -25 121             -87 511               -98 096               
Sum frie disponible inntekter -975 371           -885 084             -854 613             

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -21 350             -23 900               -23 838               
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 67 048              64 310                55 326                
Avdrag på lån 42 227              40 800                39 382                
Netto finansinntekter/-utgifter 87 925            81 210              70 870                

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk -                    -                      -                      
Til ubundne avsetninger 3 230                3 485                  14 246                
Til bundne avsetninger  2 332                1 518                  12 103                
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -                    -                      -12 002               
Bruk av ubundne avsetninger -                    -116                    -11 924               
Bruk av bundne avsetninger -3 927               -3 164                 -8 245                 
Netto avsetninger 1 635                1 723                  -5 822                 

FORDELING

Overført til investering 7 170                7 610                  -                      
Til fordeling drift -878 641           -794 541             -789 565             

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 878 641            794 541              789 565              
Merforbruk/mindreforbruk = 0 -                    -                      -                      

REGNSKAPSSKJEMA 1 A - DRIFTSREGNSKAP 
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11.2 Anskaffelse og anvendelse av midler 

 Budsjett  2011  Budsjett  
2010 

 Regnskap 
2009 

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 280 753           -1 214 693        -1 231 562        
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -23 656                -16 656             -22 644             
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner -146 313              -116 094           -177 955           
Sum anskaffelse av midler -1 450 722           -1 347 443        -1 432 161        

ANVENDELSE AV MIDLER

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 184 023            1 124 150         1 167 167         
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 108 805               71 723              112 735            
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 159 907               151 217            160 806            
Sum anvendelse av midler 1 452 735            1 347 090         1 440 708         

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 013                   -353                  8 547                

Endring i ubrukte lånemidler -                       -                    -45 920             
Endring i arbeidskapital -2 013                353                  -54 467             

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger 5 562                   5 003                64 694              
Bruk av avsetninger -5 575                  -4 650               -67 130             
Til avsetning senere år -                       -                    -6 112               
Netto avsetninger -13                     353                  -8 548               

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER
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11.3 Økonomisk oversikt drift 

Budsjett         
2011 

 Budsjett     
2010 

 Regnskap 2009 

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -46 132                     -43 753                -43 983                  
Andre salgs- og leieinntekter -106 337                   -101 724              -97 063                  
Overføringer med krav til motytelse -152 654                   -183 873              -234 111                
Rammetilskudd fra staten -580 879                   -419 326              -385 428                
Andre statlige tilskudd -25 121                     -87 511                -98 096                  
Andre overføringer -259                          -259                     -1 791                    
Skatt på Inntekt og formue -321 321                   -330 197              -322 253                
Eiendomsskatt -47 850                     -47 850                -48 330                  
Andre direkte og indirekte skatter -200                          -200                     -506                       
Sum Driftsinntekter -1 280 753              -1 214 693         -1 231 562             

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 719 161                    691 958               688 044                 
Sosiale utgifter 83 752                      68 508                 72 068                   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 154 883                    157 262               176 209                 
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 155 687                    99 224                 106 905                 
Overføringer 70 540                      107 198               123 940                 
Avskrivninger 49 689                      49 059                 49 386                   
Fordelte utgifter -                            -                       
Sum Driftsutgifter 1 233 712               1 173 209          1 216 553              

Brutto driftsresultat -47 041                   -41 484              -15 009                  

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -21 350                     -23 900                -23 838                  
Mottatte avdrag på utlån -                            -                       -794                       
Sum eksterne finansinntekter -21 350                   -23 900              -24 631                  

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 67 048                      64 310                 55 326                   
Avdragsutgifter 42 227                      40 800                 39 382                   
Utlån -                            -                       141                        
Sum eksterne finansutgifter 109 275                  105 110             94 849                   

Resultat eksterne finanstransaksjoner 87 925                    81 210               70 218                   

Motpost avskrivninger -49 689                     -49 059                -49 386                  
Netto driftsresultat -8 805                       -9 333                  5 823                     

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -                            -                       -12 002                  
Bruk av disposisjonsfond -                            -116                     -4 768                    
Bruk av bundne fond -3 927                       -3 164                  -8 245                    
Bruk av likviditetsreserve -                            -                       -7 156                    
Sum bruk av avsetninger -3 927                     -3 280                -32 172                  

Avsetninger
Overført til investeringsregnskpet 7 170                        7 610                   
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -                            -                       
Avsatt til disposisjonsfond 3 230                        3 485                   14 246                   
Avsatt til bundne fond 2 332                        1 518                   12 103                   
Avsatt til likviditetsreserven -                            -                       
Sum avsetninger 12 732                      12 613                 26 349                   

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -                            -                       -                         

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFTSREGNSKAP 
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11.4 Økonomisk oversikt investering 

 Budsjett   2011 Budsjett 2010  Regnskap 2009 

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -7 000                   -11 500              -7 693                    
Andre salgsinntekter -                        -                     -815                       
Overføringer med krav til motytelse -16 656                 -5 156                -14 137                  
Statlige overføringer -                        -                     
Andre overføringer -                        -                     
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -                        -                     
Sum Inntekter -23 656               -16 656            -22 644                  

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 3 829                    3 829                 3 352                     
Sosiale utgifter 562                       562                    545                        
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. 95 244                  61 942               92 892                   
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. -                        -                     429                        
Overføringer 9 170                    5 390                 15 516                   
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -                        -                     9                            
Fordelte utgifter -                        -                     
Sum Utgifter 108 805              71 723             112 743                 

FINANSUTGIFTER

Avdragsutgifter 10 284                  6 107                 5 443                     
Utlån 40 000                  40 000               60 236                   
Kjøp av aksjer og andeler 348                       -                     270                        
Dekning av tidligere års udekket -                        -                     1 566                     
Avsetninger til ubundne investeringsfond -                        -                     27 871                   
Avsetninger til bundne fond -                        -                     8 908                     
Sum finanstransaksjoner 50 632                46 107             104 294                 

Finansieringsbehov 135 781              101 174           194 394                 

FINANSIERING
-                     

Bruk av lån -114 679               -86 087              -139 020                
Mottatte avdrag på utlån -10 284                 -6 107                -14 304                  
Salg av aksjer og andeler -                        -                     
Bruk av tidligere års udisponert -                        -                     -2 367                    
Overføringer fra driftsregnskapet -9 170                   -7 610                
Bruk av disposisjonsfond -1 648                   -1 370                -7 215                    
Bruk av ubundne investeringsfond -                        -                     -2 358                    
Bruk av bundne fond -                        -                     -44                         
Bruk av likviditetsreserve - forskriftsendring -22 974                  
Sum finansiering -135 781             -101 174          -188 282                

Udekket/udisponert -                        -                     6 112                     

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - INVESTERINGSREGNSKAP 
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11.5 Regnskapsskjema 2A 

 Budsjett 
2011 

Budsjett  2010  Regnskap 
2009 

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 109 153            71 723                113 005              
Utlån og forskutteringer 40 000              40 000                60 236                
Avdrag på lån 10 284              6 107                  5 452                  
Avsetninger -                    -                      38 345                
Årets finansieringsbehov 159 437            117 830              217 038              

FINANSIERES SLIK:

Bruk av lånemidler -114 679           -86 087               -139 020             
Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 000               -11 500               -7 693                 
Tilskudd til investeringer -                    -                      
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -26 940             -11 263               -28 440               
Andre inntekter -                    -                      -815                    
Sum ekstern finansiering -148 619         -108 850           -175 967             

Overført fra drift -9 170               -7 610                 -                      
Bruk av avsetninger -1 648               -1 370                 -11 985               
Sum finansiering -159 437         -117 830           -187 952             

Udekket/udisponert = 0 -                  -                    29 086                

REGNSKAPSSKJEMA 2 A - INVESTERINGSREGNSKAP 

 


