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3          Rådmannens kommentar / innledning

Årsmelding for 2011 bygger i stor 
grad på samme mal som for 2010
Den samlede rapporteringen 
består av årsmelding og 
regnskapsrapport med 
økonomiske analyser og 
vurderinger.

Årsmeldingen er bygget 
opp rundt kommuneplanens 
samfunnsdel ”Alta Vil”, årsbudsjett 2011, rådmannens 
overordnede virksomhetsplan for 2011, politiske vedtak samt 
gjennomgående Kostra-tall.

På bakgrunn av at Alta kommune avla et regnskapsresultat 
for 2010 som viste et betydelig merforbruk (21 mill), ble det 
nedfelt både i årsbudsjettet for 2011 og virksomhetsplanen 
at organisasjonen skulle ha fullt fokus på en fremtidig 
økonomisk bærekraftig drift. 

Rådmannen hadde følgende hovedprioritering for 
2011:

Rådmannen vil for året 2011 prioritere fokusområde 14: 
Omstillingsprosjekt Alta kommune med de tiltak som der 
er definert. For å bringe Alta kommune over i en mer 
bærekraftig økonomisk drift er tiltakene påkrevd og må ha all 
fokus i det kommende året.

2. Rådmannens kommentar / innledning

Følgende mål ble fastsatt:

• Redusere Alta kommunes utgiftsbehov med minimum 40 
mill fom 2011.

• Få på plass en ny politisk organisering
• Definere prioriterte innsatsområder, som er politisk 

forankret
• Alta kommune skal fremstå som en organisasjon med 

ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest 
brukerne

• Implementere et helhetlig målstyringssystem

Av disse målsettingene er det kun det siste pkt hvor det ikke 
har vært noen fremdrift i løpet av 2011. Dette skal på plass i 
løpet av 2012/2013.

I årsbudsjettet for 2011 og økonomiplanen 2011 – 2014 ble 
det forutsatt iverksatt følgende prosesser for å gjenvinne den 
økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden:

• Ny politisk og administrativ organisering
 � Hovedmålsettingen er å få på plass en mer helhetlig og 
effektiv organisering av kommunen.

 � Mer effektiv utnyttelse og fordeling av kommunens 
administrative ressurser

 � Få på plass en flatere struktur, og mindre sektortekning
 � Delegasjoner og beslutningsmyndighet nærmest mulig 
brukerne
Resultat:
 �  Ny politisk organisering er vedtatt
 � Rådmannen har samlet alle sektorlederne på 
rådhuset, som sitter samlet og har fått ny tittel som 
kommunalledere.
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 � Sektorenes fagstaber er samlet på rådhuset, 
bortsett fra Helse- og sosial som fortsatt sitter på 
Helsesentret på grunn av plassmangel.

 � Rådmannens stab er samlet på rådhuset og Altagård 
og har nå betegnelsen Felles støttefunksjon.

 � Det er gjennomført noen organisatoriske tilpasninger 
hvor bl.a. landbruk/skogbruk er overført til 
samfunnsutvikling/næring

 � Det er foreløpig definert 60 virksomhetsområder. 
Dette vil bli redusert i løpet av 2012.

 � Det er gjennomført en massiv opplæring innenfor 
økonomistyring, bruk av elektroniske styringsverktøy, 
månedsrapportering på økonomi samt at kommunen 
har tatt i bruk elektronisk faktura og planlagt 
innføring av e-handel i 2012.

 � Det gjennomføres nå 4 årlige utvidede ledermøter, 
hvor alle virksomhetslederne deltar.

 � Å få på plass en klart definert organisasjonsstruktur 
med sterke og robuste virksomheter er videreført inn 
i 2012. 

• Skole- og barnehageorganisering, samt strukturelle 
grep.

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

 � Påbygg på eksisterende kommunale barnehager for å 
oppnå full barnehagedekning.
Resultat:
 � Formannskapet påla rådmannen vinteren 2011 å 
utrede en ny skolestruktur. Utredningen forelå i 
juni og konkluderte med nedleggelse av 4 skoler 
fra skoleåret 2012/2013. Dette skulle være 
trinn 1 i etableringen av en ny framtidsrettet 
skolestruktur. Kommunestyret utsatte imidlertid 
realitetsbehandlingen av denne saken, og påla 
rådmannen å fremme en ny og mer helhetlig 
strukturutredning hvor også skolene i sentral Alta ble 
vurdert. Denne utredningen vil foreligge i juni 2012.

 � I løpet av 2011 ble det etablert 3 nye avdelinger ved 
3 kommunale barnehager. I tillegg er det etablert 
en ny gårdsbarnehage, samt at det er bygget en ny 
privat barnehage i løpet av 2011. Dette medfører 
at Alta kommune har full barnehagedekning 
inneværende år. 

• Utarbeidelse av kommunedelplan for helse- og 
omsorgstjenester

 � Her inngår både organisering og strukturelle grep fra 
2012.

 � 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.
Resultat:
 � Det er i løpet av 2011 jobbet med organiseringen 
av sykehjemsstrukturen, turnusplanlegging og en 
helhetlig plan for helse- og omsorgstjenestene. Det 
er i tillegg engasjert ekstern hjelp fra Ressurssentret 
for organisering (RO). Det har tatt lengre tid 
en beregnet å ferdigstille kommunedelplanen. 
Planforslaget vil bli sendt ut på høring i løpet av 
2012. 

 � Kommunestyret vedtok å ikke røre 

sykehjemsstrukturen før det er bygd opp alternativer. 
Utredning vil foreligge i juni 2012.  

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen for kommunen 
etter at regnskapsresultatet for 2010 forelå, at dette for 
høye driftsnivået ble tatt med inn i 2011 (prognose på 
et merforbruk på ca 35 mill) samt at Alta kommune var 
tappet for reserver ble det allerede i februar iverksatt en 
rekke kortsiktige tiltak. Stikkordsmessig kan disse tiltakene 
oppsummeres:

• Tiltak iverksatt fra februar
 � Analyse og gjennomgang av rutiner vedrørende 
sykepengerefusjoner

 � Gjennomgang av vikarbruken og bruk av overtid
 � Oppfølging av Barne- og ungetjenesten
 � Felles støttefunksjon har prioritert oppfølging av 
virksomhetslederne innenfor følgende områder:
 � Refusjoner – sikre at kommunen mottar alle typer 
inntekter

 � Sykelønnsrefusjoner
 � Intensiv økonomiopplæring av virksomhetslederne 
inkl. bruk av månedsrapportering. 

• Kortsiktige tiltak ut året
 � Innkjøpsstopp

 � Unntatt var daglig forbruksmateriell
 � Alle andre innkjøp skulle utsettes. Eventuelle unntak 
kunne godkjennes av sektorleder 

 � Ansettelsesstopp
 � Det ble i utgangspunktet ikke tilsatt i stillinger som 
ble/var vakant, med unntak av stillinger som inngikk 
i turnus, grunnbemanning i skole og barnehage

 � Det var kun rådmannens lederteam som kunne 
dispensere fra ansettelsesstoppen

 � Vikarbruken skulle til enhver tid vurderes opp mot 
forsvarlighet, og skulle være absolutt påkrevd for å 
sikre tilbud.

 � Det ble ikke tatt inn vikarer i arbeidsgiverperioden
 � Det ble signalisert at dette tiltaket kunne føre til 
redusert kvalitet og tilbud, men at tiltaket var viktig 
for å få kontroll på lønnskostnadene.

 � Alta kommune reduserte antall årsverk med ca 50 i 
løpet av 2011 

 � Reisestopp
 � Reisevirksomheten skulle begrenses til et minimum. 
Disp. kunne innvilges av sektorleder.

 � Reiser som ble dekket av eksterne midler kunne 
gjennomføres som tidligere  

 � Planlagte infrastrukturkostnader ble utsatt der det var 
mulig og hvor det ikke var inngått avtaler
 � Dette gjaldt ervervskostnader, 
opparbeidelseskostnader m.m. 

 � Ny gjennomgang av investeringsbudsjettet
 � Ingen nye prosjekt med unntak av 
barnehageutbygging, museet og Kongleveien ble 
gjennomført/startet opp

 � Rådmannen utarbeidet et eget saksfremlegg på dette 
punktet som ble vedtatt av Kommunestyret i mai 
2011. 
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• Som et generelt pålegg ble alle sektorene og Felles 
støttefunksjon bedt om å foreta en gjennomgang 
av egne budsjett med sikte på å begrense 
pengebruken/aktivitetsnivået der det var mulig.    

• Langsiktige tiltak/strukturelle grep 
(økonomiplanperioden)

 � Sykehjemsstruktur – pleiefaktor
 � Pleiefaktoren ble analysert av RO sentret, og 
endringer er gjennomført

 � Skolestruktur
 � Viser til tidligere kommentar

 � Vurdering av det totale basseng/svømme tilbudet i 
kommunen
 � Kostnaden foreligger, men ingen tiltak er iverksatt

 � Renhold – vurdere innfasing av privat renhold på 
kommunale bygg
 � Konkurranseutsetting ikke gjennomført, men 
den kommunale renholdstjenesten er under 
omorganisering

 � Utredning vedrørende selskapsorganisering (KF) av 
kommunale tjenestebygg
 � Utredning gjennomført, men ikke endelig konkludert 

• Andre tiltak
 � Bruk av pensjonsfond for å betale løpende 
pensjonskostnader
 � Pensjonskostnadene for andre halvår ble belastet 
kommunens premiefond i Vital. Forbedret 
kommunens løpende likviditet.

 � Eiendomsskatten
 � Ble budsjettert uendret for 2012. Men her ligger en 
fremtidig inntektsreserve.

 � Bruk av investeringsmoms frem til 2014
 � Alta kommune har frigjort seg fra bruk av 
investeringsmoms i drifta.

 � Salg av kommunale verdier/eiendommer
 � Ingen salg er vurdert/gjennomført 

Som det fremgår av det ovennevnte så har 2011 vært et 
økonomisk unntaksår for å holde kommunen flytende inntil 
de strukturelle tiltakene kommer på plass.
Når regnskapsresultatet for 2011 vurderes, så kan det 
konkluderes med at organisasjonen i stor grad har lyktes med 
den økonomiske snuoperasjonen.
Netto driftsresultat er på 34,5 mill, eller pluss 2,5% av 
driftsinntektene. Driftsresultatet er 21,1 mill bedre enn 
budsjett, og 55,6 mill bedre enn regnskap 2010. Vi mangler 
6,3 mill på å nå 3% netto driftsresultat. For nærmere detaljer 
henvises det til årsregnskapet.

Alta kommune har fortsatt for lavt nærvær. Det 
gjennomsnittlige nærværet for 2011 var på 90%, mot 
målsettingen som var et nærvær på 92,5%.
Det har vært iverksatt en rekke tiltak i 2011, men så langt 
har vi ikke oppnådd resultat som er gode nok. Dette arbeidet 
vil bli ytterligere intensivert i 2012.
Økt nærvær vil bedre kvaliteten på tjenestene, gi bedre 
trivsel og ikke minst gi reduserte kostnader.

Den positive folketallsutviklingen fortsatte i 2011, hvor 
kommunen økte folketallet med 211 personer til 19.282.
I juni 2011 ble Kommuneplanens arealdel vedtatt av 
Kommunestyret etter en lang prosess, hvor det var kommet 
til enighet med stort sett alle innsigelsesinstanser.
Plan er et godt verktøy for å sikre fortsatt vekst og utvikling i 
kommunen, hvor det bl.a. er planlagt boligtomter, fritidsareal 
og næringsareal for mange år fremover. 
Det å finne gode vegløsninger i årene som kommer kan 
imidlertid bli ei både økonomisk og planmessig utfordring. 

Når det gjelder oppsummering av tjenesteproduksjonen for 
2011 viser rådmannen til kommentarene i årsmeldingen.

Alta 18. mars 2012

Bjørn-Atle Hansen
Rådmann
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3. Alta VIL: Mål og styring

Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – 
kommunens øverste mål- og styringsdokument:

1. Kommuneplanens samfunnsdel: ”Alta vil”
I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de 
viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. 
Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan – og 
minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta den 
opp til rullering. Samfunnsdelen er ikke rullert siden forrige 
vedtak i 2004. Den vil sannsynligvis få sin oppstart høsten 
2012, om Kommunal Planstrategi tilsier det.

Samfunnsdelens hovedmål 2004 - 2015:

• Arbeid og entreprenørskap
Alta vil ha et næringsliv og kompetansemiljø som er preget 
av nyskaping og utvikling.

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

• Livskvalitet og velferd
Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode 
oppvekstvilkår og et samfunn der vi tar vare på hverandre.

• Kunnskap og kompetanse
Alta vil være et attraktivt kunnskaps- og kompetansesenter 
i regionen.

• Nettverk og naboskap
Alta vil være et utviklingsorientert regionsenter med fokus 
på gode nettverk og godt naboskap.

• Endringsvillig organisasjon
Alta vil at kommunen skal ha en omstillingsdyktig 
organisasjon som møter brukerne på en positiv måte. 

2. Kommuneplanens arealdel 2011 - 2030
Kommuneplanens arealdel er en overordnet 
arealdisponeringsplan. Den består av plankart og 
bestemmelser/retningslinjer, og viser tillatt arealbruk 
i kommunen. Kommuneplanens arealdel er et juridisk 
bindende dokument, og i likhet med samfunnsdelen en 
langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2011 – 2030 ble 
vedtatt 21.juni 2011. 

Av større arealplaner fikk vi vedtatt reg.plan for Alta Sentrum 
våren 2011 etter flere års arbeid, og områdeplan for Bukta 
Industri- og kommunikasjonssenter fikk sin oppstart høsten 
2011, med planlagt ferdigstillelse sommer 2013. 

2.1 Kommunedelplaner
Kommunedelplan for Helse og Sosial er pågående, 
og sannsynligvis vedtatt våren 2012. Det samme er 
Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet – den fikk sin 
oppstart høsten 2011 med planlagt vedtak sommer 2012.
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3. Kommuneplanens handlingsdel
Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene.
Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, 
politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).

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

Fra visjon til virkelighet

Nedenfor vises sammenhengen mellom overordnede politiske målsetninger for Alta, handlingsdelen i økonomiplanperioden samt 
Virksomhetsplan 2011:

Samfunnsdelen
Hovedmål
2004 - 2015

Handlingsdelen
Fokusområder
2011 - 2014

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

A
rb

ei
d 

og
 

En
tr

ep
re

n
ør

sk
ap

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

Avd. for Samfunnsutvikling

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

Avd. for Samfunnsutvikling

3) Styrke Nordområdeperspektivet
a. Energi
b. Mineraler
c. Miljø/bærekraft
d. Kunnskap

Avd. for Samfunnsutvikling

M
ilj

ø 
og

 
bæ

re
kr

af
ti

g 
u

tv
ik

lin
g

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

Drift og utbygging

5) Fremtidsrettet areal- og sentrumsutvikling 
a. Boligområder
b. Industri/Næringsareal
c. Sentrumsstruktur

Avd. for Samfunnsutvikling

 

KPA

Kommuneplanens
 

samfunnsdel
”Alta vil”

Langsiktige mål
(12 år)

Mål
Kommuneplanens

 

handlingsdel

Fokus 
nærmeste 4 år

Fokusområder Virksomhetsplan

Tiltak 1 år

.

TiltakBevilgning

ØP 4
ØP 3

ØP 2

ÅB
Årsbudsjett

R
es

ul
ta

t

R
es

ul
ta

t

Politikk

Administrasjon

ÅM 4

ÅM 3

ÅM 2

ÅM 1

Årsmelding

”Det store kretsløpet”
4-årig rullering

”Det lille kretsløpet”
Årlig rullering

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:
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Samfunnsdelen
Hovedmål
2004 - 2015

Handlingsdelen
Fokusområder
2011 - 2014

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

Li
vs

kv
al

it
et

 o
g 

ve
lf

er
d

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

Barn og unge

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

forebygging
c. Alta som sykkelby

Helse og sosial

8) Videreutvikling av ”Altamodellen”
a. Gjennomføre hovedprosjekt
b. Kommunedelplan Helse og sosial
c. Boligsosiale utfordringer

Helse og sosial

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

Rådmannens stab

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.)

Kultur og landbruk

K
u

n
n

sk
ap

 o
g 

ko
m

pe
ta

n
se

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

Rådmannens stab

N
et

tv
er

k 
og

 
n

ab
os

ka
p

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
 e

n
dr

in
gs

vi
lli

g 
or

ga
n

is
as

jo
n

13) Service og kvalitetssikring
a. Helhetlige styringssystemer
b. Fokus på kvalitet
c. HMS og økt nærvær
d. Omdømmebygging

Rådmannens stab

14) Omstillingsprosjekt Alta kommune
a.  Forbedret helhetstenkning
b. Fremtidsrettet politisk og administrativ organisering
c. Bærekraftig drift

Rådmannens stab

Antall fokusområder ble redusert fra 18 i 2010 til 14 i 2011, og Rådmannens prioritering for 2011 var Fokusområde 14: 
Omstillingsprosjekt Alta kommune.
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4. Samfunn og livskvalitet

Vekst og utvikling

Pr 1. januar 2012 teller Altas befolkning 19 282. I 2011 
hadde kommunen en folketilvekst på 211 personer, 
prosentvis 1,11 % mot 2,09 % i 2010. Veksten i Altas 
befolkning holder seg fortsatt sterk.

Veksten i folketallet i 2011 kommer både av 
fødselsoverskuddet (163) og netto innflytting (43) til 
kommunen. Det var sistnevnte som var særlig høy i 2010.

For Alta kommune som organisasjon byr sterk vekst på 
utfordringer; behovet for barnehageplass og skoledekning 
må sikres, vann- og avløpsnettet må oppdimensjoneres, 
trafikale forhold må bedres og nye boligfelt må klargjøres. 
Særlig de trafikale utfordringene blir i takt med bolig- og 
næringsutbyggingen viktig å arbeide med framover. I tillegg 
til slike investeringsrelaterte tiltak må kommunen også ha 
nødvendig fokus på løpende drift og tjenesteyting. Vekst er 
krevende å håndtere, også økonomisk for kommunen, men 
likevel svært inspirerende å jobbe med!

Privat næringsliv står sterkt i Alta, og omsetningen i 
varehandelen har opplevd en jevn vekst de senere år. 
Hektisk byggeaktivitet har dessuten gitt høye inntekter for 
entreprenørbransjen. I 2011 har byggeprosjektene på Alta 
sentrum fortsatt, bl.a. Byhagen og Nordlyskatedralen. I 
tillegg arbeides det for fullt på parsellene 3 Jansnes-Halselv, 
6 Møllenes-Kvenvik og 7 Kvenvik Hjemmeluft i vegprosjektet 
E6 Alta vest. Dette prosjektet skaper store ringvirkninger for 
næringslivet i kommunen.

Befolkningsstruktur

Altas unge befolkning, hvor 24,7 % av befolkningen er 
mellom 0 og 16 år, representerer en stor styrke og fordel for 
samfunnet. Alta oppleves fortsatt som et godt oppvekststed. 
Tendensen framover vil likevel være noe høyere 
gjennomsnittsalder fordi antallet barnefødsler er stabilt eller 
svakt fallende, mens befolkningen ellers vokser.

Tall i %

Andel barn og unge 0 - 16 år

Alta 24,7

Finnmark 21,1

Landet 21,1
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Folkemengde 1995-2012 og framskrevet til 2033

Kilde: SSB. Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst).

Befolkningen etter kjønn og alder 1.1. 2012. 
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Likestilling

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske 
kommuner. Fra og med publisering i 2012, med tall for 2010, vil det ikke lenger publiseres et samlemål for likestilling i hver 
kommune, men likestilling i kommunene vil bli målt gjennom et sett av tolv indikatorer som anses som viktige og relevante for å 
beskrive lokal likestilling.

Indikatorene angis med sammenlignbare skår mellom 0 og 1, hvor 1 indikerer full likestilling.

Alta kommune sammenliknes i tabellen under med Finnmark. Samlet sett skårer fylket over Alta. Av enkeltindikatorer er det 
særlig kjønnsfordelingen blant kommunestyrerepresentanter hvor Alta skårer lavt. På den annen side er Alta mer likestilt enn 
Finnmark når det gjelder kjønnsfordelingen i privat sektor og andel fedre med fedrekvote eller mer.

Alta kommune deltar i prosjektet Kvinner i lokalpolitikken som vil kunne gi uttelling i økt antall kvinner i politikken. 

Kjønnslikestilling

Indikatorer 2010

Kommunen Fylket

Andel barn 1-5 år i barnehage 0,86 0,89

Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter 0,69 0,85

Forholdet mellom andel menn og kvinner med høyere utdanning 0,63 0,62

Forholdet mellom menn og kvinner i arbeidsstyrken 0,92 0,95

Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt 0,74 0,79

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid 0,48 0,52

Andel fedre med fedrekvote eller mer 0,59 0,56

Kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,59 0,59

Kjønnsfordeling i offentlig sektor 0,61 0,65

Kjønnsfordeling i privat sektor 0,72 0,65

Kjønnsfordeling blant ledere 0,76 0,79

Kjønnsbalanse i undervisningsprogram på videregående skole (skår) 0,66 0,63

Gjennomsnitt 0,688 0,708

Tall i %

Barnehage og utdanning

Kommunen Fylket Landet 
u/Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass. 88,2 90,3 90,4

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke. 92,9 95,1 92,4

Andel ansatte med førskolelærerutdanning. 36,8 30,8 32,9

Andel innb. 16 år og over med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. 
2010. 

32,6 36,0 27,7

Andel innb. 16 år og over med universitets- og høgskolenivå lang (mer enn 4 år) 
som høyeste fullførte utdanning. 2010. 

4,0 3,4 6,3

Barnehage og utdanning
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Tall i %.

Helse, sosial og omsorg

Kommunen Fylket Landet 
u/Oslo

Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. 6,0 7,1 4,7

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 5,6 5,7 4,0

Legeårsverk per 10 000 innb. 11,9 15,5 9,6

Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. 18,0 18,6 13,8

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 26,4 .. 18,3

Tall i %.

Arbeid/inntekt

Kommunen Fylket Landet 
u/Oslo

Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4. kvartal 2010. 69,1 68,4 69,1

Menn 70,7 69,1 71,6

Kvinner 67,4 67,7 66,5

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. 2010. 2,9 3,2 2,7

Menn 3,4 4,0 3,0

Kvinner 2,4 2,3 2,3

Netto innpendling til Alta. 2010 173 -776 --

Andel uførepensjonister 16-66 år. 2009. 10,8 11,8 8,9

Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2009 334 300 325 500 358 900

Menn 383 100 363 000 433 200

Kvinner 284 200 286 400 285 600

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring 2010. 

Primær 5,6 6,9 3,0

Sekundær 19,7 17,0 19,9

Tertiær 73,8 75,5 76,6

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor. 2010.

Offentlig forvaltning 32,0 40,5 29,6

Privat sektor og offentlige foretak 68,0 59,5 70,4

Arbeid og entreprenørskap

I landet som helhet har arbeidsledigheten gått ned det siste året. I Nord-Norge er om lag 7000 av en arbeidsstyrke på 242 000 
registrert som ledige. Samtidig viser NAVs bedriftsundersøkelse et stort behov for arbeidskraft, særlig innenfor eiendomsdrift, 
tjenesteyting og bygg og anlegg. Undersøkelsen avdekker en mangel på om lag 8300 personer i Nord-Norge i 2011, en økning 
fra 7600 i 2010. Det stigende arbeidskraftbehovet skyldes økt aktivitet, særlig innen privat tjenesteyting, finans, IKT og 
eiendomsdrift. Offentlig sektor opplever et mindre stramt arbeidsmarked, men innen helse og omsorg er behovet fremdeles 
høyt.

Innvandrere, som er permanent bosatt i Norge, og gjestearbeidere, som er personer som forventes å oppholde seg under seks 
måneder i landet, utgjør en viktig del av arbeidstyrken i landsdelen. 3586 innvandrere er sysselsatt i Finnmark, som har den 
relativt sett høyeste andelen innvandere av de nordnorske fylkene, i hovedsak russere. Russernes nye innvandring til Finnmark 
og Alta startet med ekteskap, men er i dag mer preget av arbeidsinnvandring. 

Helse, sosial og omsorg 

Generelt kan det sies at det er langt flere barn som mottar barnevernstiltak i Alta enn landsgjennomsnittet, dog færre enn på 
fylkesnivå. Det samme gjelder for sosialhjelpsmottakere, her ligger vi betydelig over landsgjennomsnittet. Vi har flere leger pr 
innbygger enn landet, og flere eldre som bor på institusjon enn landsgjennomsnittet. 

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

Alta kommunes samfunnsplan – Alta vil – inneholder 
strategisk vedtatte hovedmål. Hovedmål 6 uttrykker ønsket 
om en omstillingsdyktig organisasjon som skal møte 
brukerne på en positiv måte. De ulike delmålene under 
dette hovedmålet, har da som naturlig konsekvens føringer 
for hvordan vi skal utvikle og ivareta både organisasjon og 
medarbeidere. Godt lederskap og medarbeiderskap i samspill, 
ansees som kritiske suksessfaktorer.  

Alta kommune har nedfelt sitt verdigrunnlag i begrepene 
åpenhet, trygghet og respekt. Disse verdiene ønsker vi skal 
vises både internt og eksternt, gjennom måten vi løser 
oppgavene og leverer tjenester, hvilken adferd vi utøver samt 
de holdninger vi uttrykker.

2011 har vært et år, hvor Alta kommune som organisasjon 
har vært preget av fokus på omstilling og økonomi. 
Kommunevalget i september medførte et politisk 
regimeskifte.

Omstilling i Alta kommune

I forbindelse med behandling av budsjettet for 2010, vedtok 
kommunestyret 14.12.2009:

Kommunestyret ber om at det startes et arbeid med 
omstilling, og en gjennomgang av den administrative og 
politiske organiseringen til neste valgperiode.

Formål:
1. Etablere en effektiv og fremtidsrettet politisk og 
administrativ organisering av Alta kommune.

2. Bidra til at nivået på tjenesteproduksjonen blir økonomisk 
bærekraftig i kommende økonomiplanperiode.
3. Bidra til forbedret helhetstenkning i den kommunale 
organisasjon.
4.Bidra til å få på plass mer kostnadseffektive løsninger 
innenfor tjenesteproduksjonen.
5. Etablere forpliktende kompetanseutviklingsplaner, herunder 
fokus på lederkompetanse og medarbeiderundersøkelser.

Resultatmål:
1. Redusere Alta kommunens utgiftsbehov permanent med 
40 millioner fra og med 2011.
2. Få på plass en ny politisk og administrativ organisering.
3. Definere prioriterte innsatsområder, som er politisk 
forankret.
4. Alta kommune skal fremstå som en organisasjon med 
ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest mulig 
brukerne.
5. Implementere et helhetlig målstyringssystem.

Dette har medført at man i 2010 igangsatte prosjektet 
Omstilling i Alta kommune, og dette arbeidet har 
vært videreført i hele 2011. Omstillingsprosessen 
gjennomføres som et trepartssamarbeid mellom politisk 
ledelse, fagforeningene og administrativ ledelse. Skriftlig 
samarbeidsavtale ble inngått for perioden 01.10.10 – 
31.12 11. Prosjektet er organisert med styringsgruppe 
(formannskapet), prosjektgruppe (rådmannens ledergruppe 
og fagforeninger), og man hadde prosjektsekretær tilsatt fra 
1.10.10 – 30.06 11. Det ble ikke tilsatt ny prosjektsekretær 
fra 1.7.
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Arbeidsgiverpolitikk

Kommunestyret vedtok i 2006 en definert arbeidsgiverpolitisk 
plattform gjeldende ut 2009. Arbeidsgiverpolitikken 
bygger på en rekke sentrale og viktige områder, som 
skal bidra til at Alta kommune som organisasjon ivaretar 
oppdraget overfor innbyggerne, samtidig som man er en 
ivaretakende og attraktiv arbeidsgiver. Områder som ledelse, 
organisasjonsutvikling, adferd i tråd med verdigrunnlaget, 
personalpolitikk, livsfasepolitikk, lokal lønnspolitikk, 
rekruttering, kompetanseutvikling, HMS med mere er 
områder som omfattes av arbeidsgiverpolitikken. 

I 2011 forelå det en målsetting om en revitalisering og 
revisjon av denne vedtatte plattformen. Alta kommune har 
i 2011 arbeidet med flere ulike delreglementer som er en 
del av den totale arbeidsgiverpolitikken. Arbeid med etiske 
retningslinjer, arbeidsreglement og introduksjonsmappe for 
nyansatte er eksempler på leveranser innenfor området. Med 
bakgrunn i nevnte fokus på omstilling og økonomistyring 
samt prioritert fokus på løpende kritiske driftsoppgaver, har 
det i Felles støttefunksjon vært begrenset kapasitet i 2011. 
Dette er hovedårsaken til at ikke selve dokumentet som syr 
sammen overordnet tilnærming, ble ferdigstilt i 2011 som 
planlagt. Arbeidet står fortsatt som bestilling inn i 2012, hvor 
egne prosesser startes opp 1.kvartal for dette arbeidet.

Kompetanse

Våren 2009 ble prosjektet Strategisk kompetansekartlegging 
i Alta Kommune opprettet. Dette kom som følge av 
tariffbestemmelse som sa at alle kommuner måtte registrere 
de ansattes kompetanse. Man gikk til innkjøp av et eget 
elektronisk system for dette formålet. 

Per 31.12.2010 var omtrent 61 % av de ansatte registrert. 
I løpet av 2011 har man arbeidet videre med kartleggingen, 
og per 31.12.2011 var andelen av ansatte som har registrert 
sin kompetanse på tilnærmet 54 %. Målet i prosjektet er å 
komme opp mot 90 % registrering, noe som betyr at arbeidet 
fortsetter inn i 2012.

Kompetanse er et viktig område videre, hvor både utvikling 
av medarbeiderne vi har i organisasjonen i dag, og 
tilsettinger av medarbeidere med ny kompetanse, må være i 
tråd med våre strategier som en kommune i vekst. 

Virksomhetsplanen for 2011 la til grunn at kartleggingen 
skulle gi grunnlag for å utarbeide gode kompetanseplaner, 
som gir oversikt og rett fokus mellom nåværende og 
framtidig kompetansebehov. Dette arbeidet må videreføres 
inn i 2012, både med bakgrunn i at registreringen fortsatt 
ikke er fullført og med manglende kapasitet internt.

For å ivareta informasjonsbehovet for alle ansatte i slike 
prosesser, har Alta kommune gjort flere grep. På vårt 
intranett ligger det en egen kobling på forsiden, hvor 
all relevant informasjon og status om omstillingen er 
tilgjengelig. Rådmannens saksframlegg mot politisk nivå, 
arbeidsgruppers resultat, presentasjoner, alle møtereferater i 
prosjekt- og styringsgrupper, vedtatte retningslinjer – alt kan 
leses og/eller lastes ned herfra. Rådmannen har i 2011 hatt 
flere orienteringsmøter med fagforeninger og lederne i Alta 
kommune, hvor status for omstillingen har vært tema.

Den 28.februar 2011 var omstillingen oppe til behandling 
i kommunestyret, etter først å ha vært på høring i 
hovedutvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg 
samt formannskap. Her ble det vedtatt at rådmannsnivået 
(Rådmannens lederteam) skulle samlokaliseres på 
Rådhuset. Neste fase i omstillingen var å se på 
virksomhetsorganiseringen, forbedring av felles 
støttefunksjoner samt lederutvikling. 

På vårparten i 2011 nedsatte man i tillegg en egen 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagforening 
og arbeidsgiver, som utarbeidet forslag til egne retningslinjer 
for håndtering av omstillingen. Retningslinjene var til høring 
i prosjekt- og styringsgruppe, administrasjonsutvalg og 
formannskap. Den 20.juni 2011 ble disse retningslinjene 
vedtatt, og skal være styrende for hvordan omstilling skal 
håndteres. Rådmannens lederteam var 1.juli på plass som 
samlokalisert team på rådhuset.

Etter kommunevalget i september, fikk Alta kommune et 
regimeskifte. Omstillingsarbeidet er videreført, men politisk 
nivå har naturlig nok hatt behov for noe tid til å vurdere samt 
sette seg grundig inn i prosessene. Omstillingen er videreført 
med konkrete føringer og oppgaver inn i 2012, hvor det 
blant annet er besluttet at vurderinger av strukturelle grep 
innenfor sentrale tjenesteområder er under arbeid.

Økonomistyring

Rådmannen iverksatt allerede i januar 2011, planlegging 
for å håndtere et kostnadsnivå som på dette tidspunktet 
viste at man styrte mot et relativt betydelig merforbruk. 
Medarbeidere og organisasjon har i 2011 opplevd at alle 
måtte bidra gjennom flere ulike kortsiktige tiltak, for at Alta 
kommune som organisasjon fikk tilstrekkelig kontroll på 
kostnadene. Fra februar 2011 ble det innført ansettelsesstopp 
hvor kun kritiske/nødvendige stillinger har fått dispensasjon 
for tilsetting, vikarstopp der hvor dette ikke har medført 
fare for liv og helse opp mot brukere og ansatte, reisestopp, 
kursstopp samt innkjøpsstopp på inventar/utstyr dersom 
dette ikke har vært ansett tvingende nødvendig. 

I tillegg har organisasjonen gjennomført en omfattende 
oppfriskning/opplæring på sentrale områder innen 
økonomistyring, hvor omtrent 700 ledere/medarbeidere har 
deltatt på kurs.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alta kommune arbeider kontinuerlig med HMS, hvor målet 
er at vi til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system 
tilgjengelig for alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives 
forbyggende og systematisk, og som en del av våre daglige 
rutiner. HMS er tematisert i opplæringer i 2011, blant annet 
gjennom HMS-dag for alle ledere, 40 timers grunnkurs for 
verneombud, ledere og medlemmer i AMU samt minikurs for 
nyvalgte verneombud på høsten.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 10 medlemmer (5 fra 
arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker).  I 2011 har arbeidsgiver 
innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU gjennomførte 6 
møter i 2011 og behandlet 14 saker.

Alta kommune har i 2011 frikjøpt hovedverneombud i totalt 
50 %, 15 % for hovedverneombudet for skoler/barnehager 
og 35 % for hovedverneombudet for de øvrige. 
Sistnevnte hovedverneombud har hatt permisjon i store deler 
av 2011.

Enhetene våre er delt inn i 52 verneområder, som hver har 
sitt verneombud m/vara.
I 2011 var det anbudskonkurranse på rammeavtale om BHT-
tjenester, for 3år pluss 1 år opsjon. Finnmark Bedriftshelse 
AS (Fibas) var vår bedriftshelsetjeneste fram til 1.7.2011. 
Fibas var eneste tilbyder på rammeavtalen om BHT-
tjenester, og de fylte våre krav i konkurransegrunnlaget. 
Dette medførte at vi inngikk 3-årig rammeavtale med Fibas 
fra 1.8.2011. Alle ansatte er tilknyttet denne avtalen. I 
2011 leverte de BHT-tjenester for 266 timer totalt for Alta 

Omdømmebygging

Som en del av Alta Kommunes synlighet og utadrettede 
omdømmebygging, forsøker vi å gjennomføre ulike tiltak 
rettet mot samfunnet rundt oss. 

I 2011 deltok vi som normalt under Yrkesorienteringsmessa 
i regi av Alta næringsforening. Flere av våre områder var 
representert, og både helsesektor, skoler, barnehager, 
brannvesen, sentraladministrasjon og avdeling for 
samfunnsutvikling hadde egne stands, hvor besøkende fikk 
vite mer om oss og vår hverdag. 

Romsjulstreff for borteboende studenter har blitt en positiv 
årlig begivenhet, og som ved tidligere år var det i 2011 
også bra oppmøte/deltakelse. Ansvarlig arrangør i 2011 var 
Avdeling for samfunnsutvikling.

Inkluderende arbeidsliv

Alta kommune er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet. En 
av de konkrete delmålene i dette, er å legge til rette for å 
gi personer med redusert arbeidsevne og/eller manglende 
arbeidserfaring, muligheten til å komme til utprøving/praksis. 
Aksis AS er godkjent attførings- og lærlingbedrift, som har 
som mål å hjelpe folk til å komme ut i arbeidslivet. Alta 
kommune har samarbeidet med dem over flere år. 
I 2011 medførte samarbeidet at vi gjennom deres system har 
tatt i mot 89 personer til slik utprøving/praksis. Dette er en 
veldig fin økning fra 2010, hvor vi tok i mot 58 personer.

kommune. Alle sektorer, felles støttefunksjon og ASU hadde 
årlige handlingsplaner for BHT-tjenester, som også ble 
godkjent i AMU underveis

Nærvær

Alta kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift og 
har som mål å være i forkant både i forhold til oppfølging 
av sykemeldte og forebygge fravær, blant annet gjennom 
fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljø. Nærværsteamet 
ble opprettet høsten 2010, og har vært i drift hele 2011. 
Opprinnelig besto temaet av tre rådgivere i fulle stillinger, 
men fra august 2011 ble det redusert til 2 rådgivere på grunn 
av en permisjon. Ansettelsesstoppen gjorde slik at stillingen 
står vakant. Alta kommunes ledere med personalansvar har 
det formelle oppfølgingsansvaret i konkrete sykmeldinger, 
men Nærværsteamet er tett koblet på og deltar aktivt i 
oppfølgingsarbeidet sammen med leder og ansatt. I 2011 
deltok man blant annet i en rekke dialogmøter.

Nærværsteamet besøkte videre alle kommunens virksomheter 
første halvår 2011. Dette ble gjort som et ledd i arbeidet med 
å implementere nærværsarbeidet i hele organisasjonen. Til 
sammen ble det gjennomført 96 virksomhetsbesøk. 

Tidlig og riktig oppfølging av enkeltansatte, i tillegg til et godt 
og tett samarbeid med NAV og legene, anser vi som nøkkel 
for å lykkes med nærværsarbeidet. Nærværsteamet har 
fulgt dette opp gjennom månedlige samarbeidsmøter med 
NAV Alta, og man har også samarbeid med kommunelegen 
løpende.

Samarbeidet med NAV Arbeidslivssenteret Finnmark har 
fungert godt, og fra høsten 2011 har man hatt faste 
møtedager for planlegging/samarbeid. I løpet av året har en 
sammen arbeidet systematisk ut mot enkeltvirksomheter og 
med opplæring. Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven for 
tettere og tidligere oppfølging av sykemeldte trådte i kraft 
fra 01.07.11. For å få dette implementert i organisasjonen, 
gjennomførte man en egen opplæring for alle ledere.

Som et ledd i å kvalitetssikre arbeidet med nærværsfaktorer, 
ble det i 2011 besluttet å innføre månedsrapportering 
på fravær. Nærværsteamet foretok opplæringen av 
de rapporteringsansvarlige, som et ledd i innføring av 
rapporteringen.  Nærværsteamet har ansvar for å rapportere 
samlet oversikt i denne rapporteringen til rådmannsnivå i 
fortsettelsen.

Nærværstall for 
Alta kommune

2011 2010 2009 2008

Sentraladm. 91,13% 93,17% 95,91% 95,76%

Lærlinger 98,55% 95,88% 93,51% 93,08%

Barn og unge 89,83% 90,37% 89,18% 87,82%

Helse- og sosial 87,74% 88,37% 87,98% 88,15%

Kultur og landbruk 95,38% 95,05% 95,12% 91,28%

Drift-og utbygging 88,08% 87,99% 85,06% 88,22%

Totalt 89,33% 89,97% 88,92% 88,71%
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Alta kommune hadde nedfelt som mål et nærvær på 
92,5 % for hele organisasjonen. Som tabellen viser ble 
resultatet 89,33%, slik at vi ikke rakk ønsket mål i 2011. På 
virksomhetsnivå ser vi likevel at mange virksomheter har 
oppnådd gode resultater i sitt arbeid med nærvær, og mange 
ledere og ansatte legger ned godt nærværsarbeid. Våre 
utfordringer i 2011 har vært høye tall for langtidssykemeldte 
og ansatte med gjentakende sykefravær. Fokus på disse 
områdene er prioritert av Alta kommune inn i 2012.

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Alta kommune ble i 2007 med i det 4 årlige landsomfattende 
prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”.  
Prosjektet har vært ledet av leder i Administrasjonsutvalget. 
Prosjektet hadde som mål å øke kvinners andel i 
kommunestyret og andre øvrige politiske verv.

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

Denne undersøkelsen endte ut i en rapport som dannet 
grunnlaget for veien videre og hvilke tiltak og aktiviteter 
kvinner ønsket for rekruttering/beholde kvinner som 
allerede var inne i politikken. Prosjektet er nå avsluttet 
lokalt og prosjektrapport vil bli fremlagt til kommunestyret 
av prosjektleder, når den nasjonale evalueringen avsluttes 
sommeren 2012. 

Likestilling 

Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument er vår likestillingsplan 
der vårt mål å ha en kvinneandel i sektor-/stabsgruppen 
på 40 % og bedre kjønnsbalanser i alle typer stillinger der 
ett kjønn dominerer.  I kommunesektoren generelt er andel 
kvinner 77 prosent (tall pr. 2010).

Antall ansatte i Alta kommune fordelt på kvinner og menn 

Antall ansatte 
totalt i AK

Kvinner Prosent Menn Prosent Totalt antall 
årsverk

2009 1 502 1 143 76,1 359 23,9 1253

2010 1 532 1 167 76,17 365 23,83 1299

2011 1 456 1 100 75,55 356 24,45 1244

Antall ledere i Alta kommune (økomomi og personalansvar) og kjønnsfordeling for 2011

Antall ledere 
totalt

Kvinner Prosent Menn Prosent

Rådmannsledergruppe 7 3 42,8 4 57,2

Felles støttefunksjon 6 2 33,3 4 66,7

Drift og utbygging 5 1 20 5 80

Helse og sosial 5 5 100 0 0

Kultur 4 2 50 2 50

Barn og unge 33 24 72,7 9 27,3



17          Medarbeidere og organisasjon

Lønnsutvikling 2011

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

2011 var et mellomoppgjør, hvor lokale forhandlinger kun 
fant sted for kapittel 3 og kapittel 5. Alle ansatte som er 
plasser i kapittel 4 etter tariff, fikk sin lønnsutvikling gjennom 
sentralt lønnsoppgjør.

Sentralt lønnsoppgjør for kapittel 4 er av KS beregnet til ca 
4,25% for helårsvirkning, dette tallet inkluderer beregnet 
overheng, lønnsglidning samt generelt lønnstillegg (hvor 
minimum var kr 7 000 årlig). Alta kommune la til grunn 
resultatet for kapittel 4, når man forhandlet for kapittel 3 og 
5. Resultatet etter de lokale forhandlingene i 2011, viser at 
Alta kommune ga en minimalt bedre lønnsutvikling totalt sett 
enn for kapittel 4. 

Resultatet for lønnsutviklingen i 2011, er dermed i tråd med 
intensjonen om at medarbeidere og ledere i kapittel 3 og 5, 
som hovedregel skal oppnå omtrent samme lønnsutvikling 
som de i kapittel 4 oppnådde ved sentralt lønnsoppgjør.

Medbestemmelse - fagforeninger

Alta kommune har inngått avtaler med fagforeningene om 
antall tillitsvalgte, frikjøp og samarbeid. Grunnlaget for 
avtalene ligger i Hovedavtalen bestemmelser i kapittel 3, 
som omhandler samhandling og medbestemmelse. Disse 
bestemmelsene har partene inngått sentralt. Alta kommune 
har praktisert uttak av fast frikjøp for følgende fagforeninger 
i 2011:

Fagforbundet:            1,50 årsverk
Utdanningsforbundet: 1,00 årsverk
Delta:                          0,20 årsverk
Norsk Sykepleierforbund: 0,20 årsverk

Plasstillitsvalgte som har behov for frigitt arbeidstid, frikjøpes 
ikke, men de kan søke om permisjon i tråd med hovedtariff 
og Alta kommunes permisjonsreglement. Alta kommune 
forsøker å legge til rette for godt samarbeid, involvering og 
medbestemmelse med fagforeningene.
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6. Økonomisk resultat

Forskriftbestemt innhold i årsmeldingen

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

Regnskapsprinsipper og 
god kommunal regnskapsskikk

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

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

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

Driftsresultat

Årsregnskapet for Alta kommune viser at driftsinntektene er 
på 1,362 milliarder kr. Dette innebærer en vekst på 7,1 % i 
forhold til 2010.  
Kommunen hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 
17,095 millioner kr. 

Staben, politisk virksomhet, ASU, Lærlingene og Drift og 
utbygging har mindreforbruk, og kommunen har merinntekter 
fra skatt og rammetilskudd og innsparing på renter og avdrag 
og reserver. Overforbruk i barn og unge og helse og sosial, 
dekkes opp av innsparingene i øvrige ordinære sektorer.  
Mindreforbruket kommer som følge av innsparing på renter og 
merinntekter skatt og rammetilskudd.

Netto driftsresultat er på 34,5 millioner kr., eller pluss 2,5 % 
av driftsinntektene.  Driftsresultatet er 21,1 millioner kr. bedre 
enn budsjett, og 55,6 millioner kr. bedre enn regnskap 2010. 
Vi mangler 6,3 millioner kr. på å nå 3 % netto driftsresultat.  
For nærmere detaljer henvises det til årsregnskapet.

Videre er det spesielle bestemmelser rundt for eksempel 
avskrivinger (avskrivinger skal ikke påvirke driftsresultatet), 
og det er en egen momskompensasjonsordning for 
kommunesektoren (som er selvfinansierende).
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Tall i 1000 kr

Driftsresultat

2011 2010 2009 2008

Sum driftsinntekter 1.361.566 1.271.871 1.231.562 1.158.129

Netto driftsresultat 34.541 -21.081 -5.823 17.456

Netto drift i prosent av driftsinntekter 2,5 % -1,7 % -0,5 % 1,5 %

Momskompensasjon

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

Kompensasjonen for investeringsregnskapet inntektsføres i 
driftsregnskapet. Dette medfører at et høyt investeringsnivå 
(som utløser momskompensasjon) gir økte driftsinntekter. 
Dersom driftsnivået gjør seg avhengig av disse inntektene så 
vil dette gi forverret driftsresultat når investeringsnivået avtar.
Kompensasjonsinntekten fra investeringer har i 2011 i sin 
helhet blitt overført til finansiering av investeringer. I 2011 er 
samlet momskompensasjon fra investeringer på 8,8 millioner 
kr. Dette er 1,5 millioner kr. mindre enn forutsatt i budsjett.

I økonomiplan 2012-2015 legges det opp til at all 
momskompensasjon fra investeringer overføres til 
finansiering av investeringer. Fra og med 2014 skal 
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet 
regnes som inntekter knyttet til investeringsregnskapet.  
Det er en gradvis nedtrapping, i 2011 skal minimum 40 % 
overføres til investering, i 2012 minimum 60 %, og i 2013 
minimum 80 %.

Alta kommune er trukket permanent ca. 25 millioner kr i 
rammetilskuddet. Dette trekket må sammenstilles med de 
årlige kompensasjonskravene. Tabellen viser at Alta kommune 
for 2011 har sendt inn kompensasjonskrav for ca. 31,9 
millioner kr – en reduksjon på 1,7 millioner kr sammenlignet 
med 2010. Dette er med andre ord vel 6,8 millioner kr mer 
enn hva som er trukket i rammetilskuddet.

Reduksjonen i momskompensasjon fra investeringer 
fra 2010 til 2011 på ca 0,6 millioner kr. skyldes at flere 
investeringsprosjekter ikke har hatt framdrift som budsjettert.

Tall i 1000 kr 2011 2010 2009 2008

Komp fra investering 8.763 9.376 14.516 31.497

Komp fra drift 23.105 24.257 25.072 20.745

Sum 31.868 33.633 39.588 52.242

Likviditet

For å kunne dekke våre kortsiktige forpliktelser må kommunen 
være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditetsgraden ut fra 
forholdet mellom omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Dette 
kalles arbeidskapitalen. Fra 2010 til 2011 er den økt fra 
ca. 169 millioner kr til ca 240 millioner kr. Økningen i 
arbeidskapital skyldes det regnskapsmessige mindreforbruket, 
at deler av pensjonskostnaden for 2011 ble dekket fra 
premiefond, og økning i ubrukte lånemidler.  Arbeidskapital 
ekskl. ubrukte lånemidler er ca 187 millioner kr.  Den samlede 
verdien av alle kommunens frie og bundne fond er ca 172 
millioner kr.  Dette betyr at kommunen bare så vidt har reell 
likviditetsreserve og i hovedsak finansierer driften ved å låne 
av våre fond.

Endring av arbeidskapitalen over tid gir et uttrykk for hvorvidt 
kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg. 
Tabellen viser at Alta kommune har hatt en positiv utvikling i 
2011.

Tall i 1000 kr 2011 2010 2009 2008

Endring omløpsmidler 44.882 -51.475 -49 649 99 676

Endring kortsiktig gjeld 26.449 -3.486 -4 819 2 362

Endring arbeidskapital 71.331 -54.961 -54 468 102 038

Pensjon

Det er balanseført 1,504 milliarder kr. i pensjonsforpliktelser 
og 1,208 milliarder kr i pensjonsmidler. Kommunens 
hovedleverandør for pensjon er Vital, mens pedagogisk 
personell benytter Statens Pensjonskasse og sykepleierne 
benytter KLP

Premieavviket fremføres i forhold til forventet langsiktig 
pensjonskostnad. Fra 2011 er amortiseringstiden for nye 
premieavvik redusert fra 15 til 10 år. 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. 
Årets netto premieavvik innebærer at vi har redusert beløpet 
vi skyver foran oss med 21,4 millioner kr.  Akkumulert 
premieavvik er nå på 82,0 millioner kr.  Alta kommune har 
altså siden 2002 betalt 82 millioner kr. mer i pensjonspremie 
enn det vi har belastet i regnskapet. Dette er en viktig årsak til 
at arbeidskapitalen over tid svekkes.
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Gjeld

Den samlede gjelda er på 2,855 milliarder kr. inklusiv 
pensjonsforpliktelsene. 
Lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelsene er på 1,351 
milliarder kr.
Samlede utlån er 280 millioner kr.
Netto lånegjeld eks pensjonsforpliktelser er på 1,071 milliarder 
kr.

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

Gjennom 2011 har netto lånegjeld per innbygger gått ned for 
første gang på mange år. 
 
Alta har 19282  innbyggere pr. 01.01.2012. Folketallet økte 
med 211  innbyggere eller 1,1 % i løpet av 2011.

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 52,9 
millioner kr. 
Kostnadsførte renter i 2011 er på 44,4 millioner kr. 
32,4 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. 
1 % renteendring med eksisterende lånemasse vil estimert 
gi en renteutgift/inntekt med ca. 9,1 millioner kr.

Det har vært en økning i renteutgifter fra 2010 til 2011 
på 3,5 millioner kr., og en økning i avdragsutgifter på 2,9 
millioner kr. 
Det vises forøvrig til regnskapets note 4 og 5, sidene 17 – 
21 for ytterligere informasjon vedrørende gjeld, renter og 
avdrag.

Investeringer

Sum investeringsutgifter er på 73,1 millioner kr, se 
årsregnskapsdokumentet for en oppstilling av alle 
prosjektene. Kommunens samlede finansieringsbehov var på 
140 millioner kroner.  Dette er finansiert slik:

Fond

Den samlede fondsbeholdning er på 172,0 millioner kr., fordelt 
på følgende fondstyper:

Totale fonds har en netto økning fra 2010 til 2011 på 11,2 
mill.kr.  Hva som inngår i de ulike fondsgruppene er nærmere 
forklart i årsregnskapet, note 8, side 25.

Disposisjonsfond 15,6 millioner kr.

Bundne driftsfond 70,2 millioner kr.

Ubundne investeringsfond 27,7 millioner kr.

Bundne investeringsfond 58,5 millioner kr.

Sum fondsbeholdning  172,0 millioner kr.

Utlån

Kommunen låner ut midler til innbyggerne i form av startlån 
og sosiallån. Samlet utlån i 2011 er på 51 millioner kr, en 
reduksjon på 32 millioner kr. fra 2010.  Per 31.12.11 er de 
samlede utlån 280 millioner kr.

Utvikling av lånegjeld 
pr. innbygger for 
Alta kommune

2011 2010 2009 2008

Netto lånegjeld totalt 130819 125894 120 203 112 878

Lånegjelda fordeler seg på hhv:

Pensjonsforpliktelse 78 004 71 672 66 468 61 213

Netto ordinær 
lånegjeld

52.815 54211 53 735 51 665

Vekst i netto lånegjeld 
per innbygger fra året 
før

-2,6 % 0,9 % 4 % 15 %

Utvikling av renter og 
avdrag for perioden 
2008 - 2011

2011 2010 2009 2008

Renter 44 379 40 836 44 587 57 514

Avdrag 52 920 50 007 44 825 38 471

Tall i 1000 kr Regnskap Fordeling

Sum investeringsutgifter: 73 088

Sum Finanstransaksjoner: 93 632

Minus sum investeringsinntekter 26 627

Samlet finansieringsbehov: 140 094

Finansiert slik:

Bruk av lån 102 325 73 %

Mottatte avdrag 23 151 16,5 %

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponert

Overføring fra drift 10 296 7,3 %

Bruk av disposisjonsfond 1 389 1 %

Bruk av ubundne investeringsfond 2 370 1,7 %

Bruk av bundne fond 563 0,4 %
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KOSTRA-analyse

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

I dette kapitlet om økonomi er det relevant å trekke frem kostra analyser som går på finansielle nøkkeltall pr. innbygger. 
Sektorene trekker i sine kapitler frem kostra analyser relatert til egen tjenesteproduksjon.

Netto driftsresultat på 2,5 % er en kraftig forbedring fra 2010. Det er bedre enn gjennomsnitt både for Finnmark, vår 
kostragruppe og landet, men vi når ikke de anbefalte 3%, og Narvik og Sør-Varanger er bedre enn oss.  Netto driftsresuktat i 
Sør-Varanger er sterkt påvirket av stor momskompensasjon fra investeringer.

Netto lånegjeld er høy i forhold til landsgjennomsnittet, men våre høye frie inntekter gjør at vi er i bedre stand til å bære høy 
gjeld enn en gjennomsnittskommune. Sammenlignet med gjennomsnitt Finnmark, og gjennomsnitt for vår kostragruppe, har vi 
ikke høy gjeld per innbygger.

Vi hadde lavere investeringer i 2011 enn i 2010, men en større andel var finansiert med lån.

Alta har høye frie inntekter per innbygger.  Målt mot de frie inntektene er nivået på netto driftsutgifter lavt sammenlignet med 
alle de vi sammenligner oss med.  Dette betyr at våre netto driftsutgifter i større grad enn i andre kommuner, er finansiert med 
frie inntekter.  Alta kommune har på den andre side svært beskjedne inntekter fra utbytte fra selskaper m.m.

A. Finansielle nøkkeltall og adm., 
styring og fellesutgifter 
– nivå 2 

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter

3 -3,8 2,1 4,9 2,5 2,1 2,1 1,8

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter

66 102,8 70,2 107,9 74,8 70,1 71,5 65

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 43679 66434 44881 85156 52816 59248 57287 41402

Finansieringskilde for investeringene i 
%, Bruk av lån (netto)

58,6 94,9 48,9 97,9 86 82,4 74,3 66,6

Frie inntekter i kroner per innbygger 42714 41691 41119 49544 47694 52855 46872 42625

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger

49198 46923 43385 54507 48921 59065 54383 45732
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Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap 2011

Tall i 1000 kr

Driftsinntekter

Regnskap 
2011

 Revidert 
budsjett 2011 

 Oppr 
budsjett 2011 

 Regnskap 
2010 

Brukerbetalinger  -46 878  -48 039  -46 132  -44 717 

Andre salgs- og leieinntekter  -111 561  -109 985  -106 337  -101 791 

Overføringer med krav til motytelse  -203 708  -198 478  -152 654  -224 129 

Rammetilskudd fra staten  -578 223  -576 776  -580 879  -396 485 

Andre statlige tilskudd  -35 264  -36 390  -25 121  -101 199 

Andre overføringer  -357  -359  -259  -500 

Skatt på Inntekt og formue  -341 410  -337 121  -321 321  -361 987 

Eiendomsskatt  -43 890  -43 764  -47 850  -40 796 

Andre direkte og indirekte skatter  -274  -274  -200  -268 

Sum Driftsinntekter  -1 361 566  -1 351 186  -1 280 753  -1 271 872 

Driftsutgifter
Lønnsutgifter  744 734  750 954  719 161  732 232 

Sosiale utgifter  82 829  88 081  83 752  76 908 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.  166 542  170 728  154 883  167 254 

Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.  172 866  161 427  155 687  118 241 

Overføringer  88 265  82 121  70 540  127 816 

Avskrivninger  49 705  49 705  49 689  47 825 

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum Driftsutgifter  1 304 942  1 303 015  1 233 712  1 270 276 

Brutto driftsresultat  -56 625  -48 171  -47 041  -1 595 

Eksterne finanstransaksjoner
Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -25 403  -21 350  -21 350  -21 927 

Mottatte avdrag på utlån  -289  -292  -    -295 

Sum eksterne finansinntekter  -25 692  -21 642  -21 350  -22 221 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  55 703  63 782  67 048  51 947 

Avdragsutgifter  41 761  42 227  42 227  40 399 

Utlån  16  25  -    377 

Sum eksterne finansutgifter  97 480  106 034  109 275  92 723 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  71 788  84 392  87 925  70 502 

Motpost avskrivninger  -49 705  -49 705  -49 689  -47 825 

Netto driftsresultat  -34 541  -13 484  -8 805  21 081 

Interne finanstransaksjoner
Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -    -    -    -5 139 

Bruk av disposisjonsfond  -22 243  -22 243  -    -646 

Bruk av bundne fond  -6 075  -7 726  -3 927  -19 493 

Bruk av likviditetsreserve  -    -    -    -   

Sum bruk av avsetninger  -28 318  -29 969  -3 927  -25 278 

Avsetninger

Overført til investeringsregnskpet  10 296  10 296  7 170  -   

Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  20 967  20 966  -    -   

Avsatt til disposisjonsfond  4 507  4 540  3 230  13 807 

Avsatt til bundne fond  9 995  7 651  2 332  11 357 

Avsatt til likviditetsreserven  -    -    -    -   

Sum avsetninger  45 765  43 453  12 732  25 164 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  -17 095  -    -    20 967 
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Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap 2011

Tall i 1000 kr

Investeringsinntekter

Regnskap 
2011

 Revidert 
budsjett 2011 

 Oppr 
budsjett 2011 

 Regnskap 
2010 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -8 169  -2 500  -7 000  -10 663 

Andre salgsinntekter  -1 166  -    -    -603 

Overføringer med krav til motytelse  -17 344  -18 656  -16 656  -19 147 

Statlige overføringer  -    -    -    -   

Andre overføringer  -    -    -    -   

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  52  -    -    -4 

Sum Inntekter  -26 627  -21 156  -23 656  -30 417 

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter  3 862  3 679  3 829  3 683 

Sosiale utgifter  606  562  562  592 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.  59 000  83 362  96 144  65 075 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.  836  -    -    1 133 

Overføringer  8 763  10 296  9 170  9 926 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  22  -    -    12 

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum Utgifter  73 088  97 899  109 705  80 422 

Finansutgifter
Avdragsutgifter  11 159  10 284  10 284  9 608 

Utlån  51 021  60 000  40 000  83 202 

Kjøp av aksjer og andeler  466  500  348  311 

Dekning av tidligere års udekket  1 654  -    -    8 149 

Avsetninger til ubundne investeringsfond  13 881  -    -    2 126 

Avsetninger til bundne fond  15 451  -    -    21 600 

Sum finanstransaksjoner  93 632  70 784  50 632  124 995 

Finansieringsbehov  140 094  147 527  136 681  175 000 

Finansiering
Bruk av lån  -102 325  -122 747  -115 579  -103 059 

Mottatte avdrag på utlån  -23 151  -10 284  -10 284  -26 066 

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -680 

Bruk av tidligere års udisponert  -    -    -    -7 097 

Overføringer fra driftsregnskapet  -10 296  -10 296  -9 170  -   

Bruk av disposisjonsfond  -1 389  -1 300  -1 648  -13 467 

Bruk av ubundne investeringsfond  -2 370  -2 900  -    -22 331 

Bruk av bundne fond  -563  -    -    -2 300 

Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring  -    -    -    -   

Sum finansiering  -140 094  -147 527  -136 681  -175 000 

Udekket/udisponert  -    -    -    - 
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Tall i 1000 kr

Eiendeler

Regnskap 
2011

 Regnskap 
2010 

Anleggsmidler  3 059 631  3 100 827 

Faste eiendommer og anlegg  1 416 687  1 399 353 

Utstyr, maskiner og transportmidler  119 350  121 385 

Utlån  279 664  250 865 

Aksjer og andeler  35 481  35 015 

Pensjonsmidler  1 208 449  1 294 210 

Omløpsmidler  368 037  323 155 

Kortsiktige fordringer  74 146  85 817 

Premieavvik  82 012  103 438 

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Kasse, postgiro, bankinnskudd  211 880  133 899 

Sum eiendeler  3 427 668  3 423 982 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital  -444 389  -626 380 

Disposisjonsfond  -15 578  -34 703 

Bundne driftsfond  -70 196  -66 277 

Ubundne investeringsfond  -27 737  -16 226 

Bundne investeringsfond  -58 495  -43 608 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift  2 036  2 036 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering  182  182 

Regnskapsmessig mindreforbruk  -17 095  -   

Regnskapsmessig merforbruk  -    20 967 

Udisponert i investeringsregnskapet  -    -   

Udekket i investeringsregnskapet  -    1 654 

Likviditetsreserve  -    -   

Kapitalkonto  -257 506  -490 406 

Gjeld
Langsiktig gjeld  -2 855 323  -2 643 198 

Pensjonsforpliktelse  -1 504 064  -1 361 765 

Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Sertifikatlån  -    -   

Andre lån  -1 351 259  -1 281 432 

Kortsiktig gjeld  -127 956  -154 405 

Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld  -127 956  -154 405 

Premieavvik  -    -   

Sum egenkapital og gjeld  -3 427 668  -3 423 982 

Memoriakonto
Ubrukte lånemidler  53 198  32 776 

Andre memoriakonti  18 618  30 243 

Motkonto for memoriakontiene  -71 816  -63 019 

Økonomisk hovedoversikt - Balansen 2011
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Tall i 1000 kr

Anskaffelse av midler

Regnskap 
2011

 Regnskap 
2010 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  -1 361 566  -1 271 871 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -26 679  -30 413 

Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  -151 115  -152 030 

Sum anskaffelse av midler  -1 539 360  -1 454 314 

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 255 236  1 222 451 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  73 066  80 410 

Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  160 149  185 856 

Sum anvendelse av midler  1 488 451  1 488 717 

Anskaffelse - anvendelse av midler  -50 909  34 403 

Endring i ubrukte lånemidler  20 422  -20 559 

Endring i arbeidskapital  71 331  -54 961 

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger  83 549  57 038 

Bruk av avsetninger  -32 640  -70 474 

Til avsetning senere år  -    -20 967 

Netto avsetninger  50 909  -34 403 

Anskaffelse og anvendelse av midler

Sektorenes andel av totale driftsutgifter i 2011

Sentraladm inkl reserver 7%

Andre 1%

Kultur 3%

Barn og unge 41%

Helse og sosial 34%

Drift og utbygging 10%

Selvkost 4%
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7. Felles støttefunksjon

Servicesenteret

Består av fire faglige enheter: Kundetorg, Politisk sekretariat, 
Post/arkiv og Utlån og tomter: 

Kundetorget som er kommunens informasjonssenter 
- førstekontakten publikum har med kommunen, enten 
via personlig oppmøte, sentralbordet eller kommunens 
nettsider og andre elektroniske medier. Kundetorget ligger 
sentralt i foajeen på Rådhuset, hvor vi hjelper innbyggerne 
med det meste, samt at vi utfører førstelinjeoppgaver for 
virksomhetene.

Alt fra tomtesøknader og gravemeldinger til generell 
informasjon om kommunens tjenester. Herifra betjenes 

Tjenester og oppgaver

Rådmann

Ass. rådmann
Målfrid Kristoffersen 

Servicesenteret
Avdelingsleder

Bjørn Conrad Berg

Regnskapsavdelingen 

 
Avdelingsleder 

Gunvor Isaksen

Budsjettavdelingen 
Avdelingsleder 
Arne Dahler

 

Skatt- og
innfordringsavdelingen 

Avdelingsleder 
Ester Nilsen

Lønn- og personalavd. 
Personalsjef 

Robin Rasmussen

 

IKT-avdelingen
Avdelingsleder

Aleksander Øines
 

Støttefunksjoner
Advokater,rådgivere

Bjørn Atle Hansen

også kommunens sentralbord og kommunens hjemmeside. 
I den årlige kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder 
mottok Alta kommune for 5. året på rad, seks stjerner for vår 
nettside - en prestasjon kun 66 offentlige nettsteder klarte å 
oppnå i år.

Politisk sekretariat har ansvar for valgadministrasjon og er 
sekretariatsfunksjon for ordfører, politisk ledelse og utvalg.  

Post/arkiv er kommunens postmottak, håndterer og 
journalfører all post inn/ut av rådhuset. Er kommunens 
arkivtjeneste og sørger for at publikum får tilgang til 
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Noen utvalgte oppgaver utført av Servicesenteret

Situasjonskart 413

Gravemeldinger 532

Kontroll av meldingssaker (bygg) 102

Utleie av kommunale bygg 480

Tildelte boligtomter 23

Registrerte driftsmeldinger 845

Startlån – søknader/beløp innvilget 89 søknader 
/ 60 mill

Bostøtte – Antall innvilget 410

Antall opprettede saker i kommunens 
saksbehandlingssystem

3 925

Antall stillingsutlysninger (eksl helse og sos.) 81

Antall søkere på disse utlysningene 1 068

Antall besvarte samtaler til sentralbord 44 251

Antall unike besøkende på hjemmesiden 103 380

Antall skjema sendt inn via web-portalen 1 628

Kommunestyret  - møter/saker 11/101

Formannskapet -  møter/saker 21/144

Planutvalget -  møter/saker 20/42

Hovedutvalg for barn og unge -   møter/saker 11/65

Hovedutvalg for helse og sosial - møter/saker 9/74

Hovedutvalg for drift og miljø -  møter/saker 10/59

Hovedutvalg for kultur/næring -  møter/saker 6/38

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen er en sentral stabs- og støttefunksjon 
for hele organisasjonen.
• Avdelingen har det faglige ansvar for kommunens 

regnskap.
• Avdelingen ivaretar alt løpende regnskapsarbeid, alle inn-/

utbetalinger til leverandører, kunder, utbetaling av lønn til 
ansatte, samt øvrige forbindelser.

• Avdelingen har bl.a. ansvar for periodiske avslutninger, 
rapporteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og 
administrasjon av innlån.

• Avdelingen ivaretar utsending av kommunale krav via eget 
faktureringssystem.

• I tillegg innehar avdelingen hovedsystemansvar for 
kommunens økonomisystemer.

• Avdelingen utfører også regnskapsarbeidet for de to KF’ en 
Alta Havn og Nordlysbadet Alta, samt for Fellesrådet.

Skatt og innfordringsavdelingen

Skatteoppkreveren har ansvar for de krav- og resultatmål som sentrale skattemyndigheter setter for fellesinnkrevingen av 
skatter og avgifter, samt arbeidsgiverkontroll.
• Skatteregnskap, avregningsoppgjør, innfordring og saksbehandling av skattekrav.
• Sekretariat for det sentrale skatteutvalg.
• Kontroll av kommunens arbeidsgivere og oppfølging av nyetablerte foretak.

Fokus på resultatmål i forhold til minimum av restanser på kommunale krav.
• Innfordring og saksbehandling av kommunale krav, eiendomsskatt og parkeringsavgifter.
• Avdelingen har også sekretariatet for kommunens eiendoms takstnemnd.

Budsjettavdelingen

Budsjettavdelingen er en sentral støttefunksjon i budsjett- og 
økonomiplanarbeidet for hele kommunen.
• Avdelingen har også ansvar for økonomiske kalkyler 

og prognoser knyttet til regnskapsrapportene til 
kommunestyret.

• Bistår sektorer og virksomheter i månedsrapportering, 
utarbeidelse av prognoser og kostnadsberegning av nye 
tiltak.

• Kommunens sentrale innkjøpsfunksjon er også tillagt 
avdelingen, med ansvar for utvikling av innkjøpspolitikk og 
rammeavtaler.

postlister via hjemmesiden. Er også hovedsystemansvarlig for 
kommunens saksbehandlingssystem. 

Utlån og tomter sine oppgaver er tildeling av Husbankens 
Startlån, tilskudd til kjøp og utbedring av bolig, tildeling av 
bostøtte og tildeling av boligtomter. 

Kommunevalget i september medførte et politisk regimeskifte hvor 
Geir Ove Bakken gikk av som ordfører.
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Andre støttefunksjoner

Kommuneadvokatene skal være et ledd i Alta kommunes arbeid for å sikre kommunens innbyggere rask og effektiv 
myndighetsutøvelse, sikre at enkeltmenneskers rettigheter ikke krenkes og at kommunens økonomiske og økonomiske og 
juridiske posisjoner ivaretas.

Kommuneadvokatene er kommunens øverste juridiske rådgiver og gir rådgivning så vel skriftlig som muntlig til kommunens 
politiske og administrative ledelse og virksomheter, herunder kommunale foretak andre kommunale selskap samt 
overformynderiet.

Oppgavene er fordelt mellom intern rådgivning og bistand i rettstvister, herunder prosedyre for domstoler og fylkesnemnd. 
• Antall fylkesnemdsaker: 32
• Antall tingrettssaker: 9
• Antall saker i lagmannsretten: 2

Overformynderiet forvalter umyndiges midler/verdipapirer, fører lovpålagt tilsyn med verger/hjelpeverger/setteverger der 
disse forvalter midler/verdier/eiendom, følger opp skiftesaker der umyndige er arvinger og følger opp i saker der umyndige eier 
eiendom(mer). 

Overformynderiet oppnevner verger, hjelpeverger og setteverger og har generell veilednings- og tilsynsplikt overfor verger, 
hjelpeverger og setteverger. Alta overformynderi forvalter og fører regnskap for umyndiges og hjelpeverge- trengendes midler.

• Antall behandlede saker i 2011: 115
• Forvaltningskapital per 31.12.2011: kr. 54.000.000,-

Alta kommune tok i 2011 imot 10 enslige mindreårige flyktninger. Av disse har 2 blitt myndig, og alle øvrige har fått hjelpeverge.

IKT-avdelingen

IKT avdelingen har ansvar for utvikling og drift av kommunens sentrale dataanlegg og kommunikasjonsløsninger.
• Avdelingen administrerer innkjøp, drift og vedlikehold av sentral IKT infrastruktur, datamaskiner og telefoni. 
• Utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger.
• I 2011 har IKT avdelingen jobbet med forbedring av interne arbeidsprosesser og økning av servicenivå til ansatte i Alta 

kommune.
• Brukerstøtte til alle som er tilknyttet kommunens sentrale anlegg.

• 5096 hendelser registrert hos IKT avdelingen som løst og avsluttet. Antall henvendelser til IKT avdelingen er redusert med 
562 fra 2010 til 2011. Dette skyldes økt fokus på løsning av innrapporterte problemer som berører mange brukere.

• 3849 henvendelser via telefon, med en svarprosent på 78 % og en gjennomsnittlig behandlingstid på 5.09 minutter.  
Reduksjon i svarprosent på telefon fra 2010 til 2011 fra 83 % til 78 % skyldes redusert bemanning. Antall henvendelser via 
telefon har hatt en reduksjon på 303 samtaler fra 2010 til 2011.

• Alta kommune har deltatt aktivt i det regionalt prosjekt om IKT samarbeid og Digitalt førstevalg i Finnmark.
• Leder IKT er valgt inn i KS sitt nasjonale fagråd -IKT forum

Lønns- og personalavdelingen

Avdelingen bekler rollen som støttefunksjon for hele organisasjonen innenfor et bredt spekter av områder. Medarbeiderne kan 
fungere både som rådgivere, veiledere, saksbehandlere og prosessledere overfor ledere og enheter på alle nivå. I tråd med 
overordnede målsettinger, vil typiske ansvars- og oppgaveområder være:
• Utvikling og oppfølging av Alta kommunes arbeidsgiverpolitikk.
• Følge opp det delegerte ansvarer fra rådmannen innenfor Helse- Miljø- og Sikkerhet, bl.a. gjennom deltakelse i 

arbeidsmiljøutvalg, AKAN-utvalg, samarbeid med vernetjenesten (både verneombud og bedriftshelsetjeneste) i tråd med lov- 
og avtaleverk.

• Legge til rette for godt nærværsarbeid, bistå og følge opp sektorer og virksomheter i månedsrapportering for nærvær, delta på 
dialogmøter samt koordinere oppfølging av avtale om inkluderende arbeidsliv.

• Ivaretakelse av og opplæring i lov- og avtaleverk, pensjons- og forsikringsordninger.
• Bistå i oppdatering av vårt intranett, herunder HMS-system, personalhåndbok, samt rutiner og retningslinjer.
• Systemansvar for deler av lønns- og personalsystemet Agresso, sentral lønnskjøring, refusjon sykepenger, uttak av relevant 

statistikk samt årsavslutninger.
• Gjennomfører ansiennitetsberegninger, lønnsfastsettinger, lokale lønnsforhandlinger samt utviklingsarbeid i lokal lønnspolitikk.
• Kompetanseutvikling og oppfølging av ordninger for lærlinger, planlegging og deltakelse i utadrettet virksomhet mot 

yrkesmesser o.l., deltakelse i kompetanseforum i samarbeid med seks andre kommuner i Vest-Finnmark.
• Har i tillegg personalansvar for funksjonene Kompetanseforum VF, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
• Avdelingen utfører lønnsarbeidet for de to KF’ en Alta Havn og Nordlysbadet Alta, samt for Fellesrådet.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Delta i arbeidet med en helhetlig profilering av Alta 
kommune.

Ny logo er utarbeidet, kommunen har fått godkjent 
patent på logoen.  Utarbeidelse av profileringsmateriell er 
gjennomført – en kontinuerlig prosess.
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Yrkesorienteringsmessa – én gang pr. år Gjennomført

Abonnement på den lokale nettavisen - til borte 
boende studenter på høyskoler og universitet – 

Gjennomført

www.flyttnordover.no – et regionalt prosjekt i regi av 
Vest-Finnmark Regionråd

Sluttført
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Prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i 
lokalpolitikken”, et 4 årig prosjekt
Et nasjonalt nettverksprogram i regi av KRD
Tiltak i 2011:
• 50/50 % kvinner/menn i nominasjonskomiteene
• Stabilisering – Partiene: Motivere og beholde 

medlemmer
• Rekruttering – Etablere ”politikerskole for 

Altakvinner” – et lokalt opplegg for kurs/opplæring

Tiltakene er gjennomført, sluttrapport fremlegges for 
kommunestyret våren 2012, av prosjektleder.

Utrede IKT samarbeid for Vest-Finnmark Region Prosjektleder har fremlagt rapport  for  regionrådet. Det er 
besluttet at en ikke igangsetter samarbeid på nåværende 
tidspunkt.

Deltaker i KS – IKT Forum Leder IKT er valgt frem til mai 2012

Vurdere vertskommunesamarbeid innen 
skatteområdet for Vest-Finnmark – hele Finnmark

Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er fremlagt for 
regionrådet.

Virksomhet Antall Merknad

Totalt i rådmannens stab 65,3

Rådmannskontoret 5,8 Inkl. 0,8 stillingshjemmel overformynderiet

Lønn- og personal avdelingen, inklusive 
kantina

15,0 Avd har i tillegg ansvar for oppfølging av:
• 0,5 % stilling som hovedverneombud

• 1,5 stilling som hovedtillitsvalgt 
• 2 regionale stillinger tilknyttet   

  Kompetanseforum Vest - Finnmark 

Regnskapsavdelingen 8

Budsjettavdelingen 5 Inkl. innkjøp

Skatte og innfordringsavdelingen 9

Servicesenteret 17,5

Ikt-avdelingen 5

Nærvær

Sentraladministrasjonen 95.0%

Bemanning
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Prosjekt lønn – herunder evaluering av Agresso innen 
lønn og personalområdet

Iverksatt. Kontinuerlig prosses, med utvidet bruk av de 
ulike moduler i Agresso innen lønn/personal.  Gjevnlige 
oppfølgingsmøter med leverandør.

Evaluere bruken av reiseregning på web – (etter 
testperioden i staben) – innføring i hele organisasjon 
vurderes

Avdelingene i felles støttefunksjon og kultur, har tatt 
verktøyet i bruk. Implementering i sektorene vurderes i 
2012.

Vurdere innføring av timeliste på web – pilot staben Møte med revisjon er gjennomført. Testkjøring for utvalgte 
enheter gjennomført. Det avventes flere tester før en 
vurderer innføring i hele organisasjon.

Innføre månedsrapportering på nærvær Agresso sin modul for fraværsrapportering er etablert 
og utrullet til hele organisasjon i april og rapportering er 
gjennomført. Fraværsmodulen vil bli oppgradert fra januar 
2012.

Videreutvikle og implementere  Min Vakt Min Vakt er godt implementert i helse og sosial. 
Servicesenteret har testet verktøyet i forhold til ordinært 
dagarbeid. Konklusjon er at programmet egner seg best i 
der hvor det er turnusarbeid.

Rutineutvikling og systemarbeid innen 
personalområdet

Kontinuerlig arbeid. Personalhåndboka, en rekke maler og 
retningslinjer er utarbeidet
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Videreutvikle web løsninger i Agresso herunder:

Utfakturering og refusjoner Fakturering på web implementeres fortløpende. Flere 
virksomheter er godt i gang. Refusjonsmodulen tatt i bruk 
fra mai 2011.

E-handel – etablere elektronisk handel Prosjektet er igangsatt, avsluttes i 2012

Etablere standard brukerprofil til alle ansatte Fullført

Kartlegge, optimalisere og definere servicenivå for 
alle arbeidsprosser innen IKT drift og brukerstøtte – 
og etablere kvalitets system for alle arbeidsprosser – 
sluttføring og implementering

Gjennomført i IKT avdelingen.

Elektronisk dokumentflyt internt i organisasjon og 
eksternt
 - Implementering av web EDB-sak og arkiv
 - Etablere brukerstøtte i EDB – sak og arkiv Sluttført

Sluttført
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Profileringsmateriell, samt vurder behovet for egen 
informasjonsstrategi – profileringsgruppe er igangsatt

Ny logo er utarbeidet, kommunen har fått godkjent 
patent på logoen.  Utarbeidelse av profileringsmateriell er 
gjennomført – en kontinuerlig prosess.

Lansere ny hjemmeside og intranettløsning for Alta 
kommune

Utviklingsoppgaver har blitt nedprioritert pga 
budsjettinnsparing, hvor stillinger har vært holdt vakant. 
Tiltaket prioriteres i 2012.

Vurdere kommunens telefoniløsninger, vi opererer 
med fire ulike sentraler i dag

Tiltaket igangsatt, prosjekt definert, avsluttes sommeren 
2012.

E kommune 2012- strategi – utarbeidelse og 
implementering

Utkast til plan er klar. Planen var ment å bli en del av 
regional eForvaltningsplan for Vest FM. Regionsprosjektet 
ble stanset i november. 

Etablere og implementere egen innkjøpsfunksjon for 
kommunen

Medarbeider er ansatt. Innkjøpsstrategi og arbeidet med å 
inngå nye avtaler pågår kontinuerlig.

Videreutvikle eierstrategien for Alta kommune - 
eiersekretariat

Rullering av eierskapsmeldingen. Saken fremmes for 
kommunestyret høsten 2012.
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Delmål HMS/økt nærvær:
- implementere Nærværsteamet i organisasjon
- ansvarlige og myndiggjorte ledere nærmest mulig 

brukerne
- fortsette arbeidet med å få på plass og forbedre 

HMS – rutinene
- inngå ny IA avtale og implementere denne i hele 

organisasjon

Fra august har nærværstemaet vært redusert med en 
stilling, fra tre til to medarbeidere, på bakgrunn av 
vakanse i permisjon.

Nærværsteamet har gjennomført ca 100 
virksomhetsbesøk, samt vært involvert i flere ulike 
nærværsaktiviteter, herunder planlegging/gjennomføring 
av nyttårskonsert, trimkampanje, VI - VIL dagene i Alta 
kommune. De har videre utarbeidet Nærværsposten, 
samt bidratt til etablering av Nærværsprisen, etablert 
faste møtearenaer med viktige aktører (kommunelege, IA, 
NAV).
 
Det er gitt råd/veiledning til ledere og ansatte, og man har 
deltatt i oppfølgings- og dialogmøter. Kompetanseutvikling 
for ledere er planlagt/levert ved gjennomføring 
av IA-dag 24.02, HMS-kurs for ledere samt kurs i 
månedsrapportering på fravær.  I tillegg har de teamet 
planlagt og delvis forelest selv i internt 40-timers HMS-
grunnkurs . 

Arbeid med å få på plass ny IA-avtale inkludert tilhørende 
orientering/gjennomgang for ledere, verneombud og 
tillitsvalgte, samt revisjon av rutiner for oppfølging av 
sykmeldte, med tilhørende opplæring av ledere i disse er 
gjennomført.
 
Deltakelse ved revisjonens gjennomgang av området. 
Kartlegging av nærværsfaktorer ute i organisasjonen, 
samarbeid med enheter med lavt nærvær samt prioritert 
fokus på oppfølging av enkeltansatte med gjentakende/
høyt sykefravær.
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Lederutvikling i regi av felles støttefunksjon. Teknisk 
arrangør: Vest-Finnmark Kompetanseforum

Tre obligatoriske dags kurs for alle ledere gjennomført 
våren/høsten 2011. Tema:  lønn, personal og økonomi. 
Totalt har ca. 700 medarbeidere deltatt i 
internopplæringen som felles støttefunksjon har 
gjennomført.

I tillegg har Kompetanseforum gjennomført et dagskurs i 
ledelse, høsten 2011

Utrede politisk og administrativ organisering Politisk org.  utredet og vedtatt våren 2011. Org av 
rådmannens lederteam - gjennomført våren 2011

Utrede samlokalisering av rådmannens lederguppe på 
rådhuset

Gjennomført våren 2011, ledergruppen samlokalisert fra 
juni.
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Utfordringer

Felles støttefunksjon har som mål å yte god service og 
sette brukerne i fokus. Felles støttefunksjon skal følge opp 
eksterne kunder, folkevalgte og kommunens virksomheter på 
effektiv og god måte. Ut fra de ressurser vi har til rådighet til 
enhver tid, ønsker man å levere gode tjenester på de enkelte 
fagområdene. Felles støttefunksjon skal bidra til et godt 
omdømme for kommunen og skape ”Vi følelse” i kommunens 
organisasjon. Alta kommunes verdigrunnlag åpenhet, trygghet 
og respekt skal ligge til grunn for vår adferd, kommunikasjon 
og vårt servicenivå. 

Felles støttefunksjon er kommunens kontaktpunkt mot 
innbyggere og næringsliv via Servicesenteret. I 2011 har 
felles støttefunksjon hatt fokus på videreutvikling av tjenester 
på nett, i tillegg til driftsoppgaver, både for eksterne kunder 
og internt i organisasjon. For 5. år på rad fikk Alta kommune 
6 kvalitetsstjerner for vår hjemmeside, i den nasjonale 
evalueringen. Servicesenteret har igangsatt arbeidet med 
utvikling av ny hjemmeside og ny intranettside for å kunne 
tilby enda bedre tjenester via nett, dette arbeidet vil bli 
sluttført i 2012. Vi har videreutviklet den elektroniske 
dokumentflyten, herunder pilotprosjekt for formannskapet 
med papirløse møter. Kommunens saksbehandlingssystem EDB 
sak og arkiv er oppgradert til web versjon, implementering og 
opplæring pågår kontinuerlig. 

Regnskapsavdelingen som er sentral støttefunksjon for hele 
organisasjonen og har det faglige ansvar for kommunens 
regnskap, var i år nr. to som i landet, som rapporterte om 
avlagt regnskap til SSB!  Avdelingen ivaretar alt løpende 
regnskapsarbeid, alle inn-utbetalinger til leverandører, kunder, 
utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. 
Avdelingen har bl.a. ansvar for periodiske avslutninger, 
rapporteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og administrasjon 
av innlån. I tilegg har avdelingen utført regnskapsarbeidet 
for de to KF’ en Alta Havn og Nordlysbadet Alta, samt for 
Fellesrådet. 

Alta kommune har igangsatt arbeidet med innføring 
av E-handel, etter statens krav skal alle kommuner ha 
implementert E-handel innen 1. juli 2012.  I tillegg har vi 
i 2011 intensivert arbeidet med innkjøp og inngåelse av 
rammeavtaler, samt utvikling av innkjøpspolitikk..

Skatte og innfordringsavdelingen har ansvar for de 
krav- og resultatmål som sentrale skattemyndigheter 
setter for fellesinnkrevingen av skatter og avgifter, samt 
arbeidsgiverkontroll. Avdelingen har oppnådd de måltall som 
staten har satt med god margin. 

I året som har gått har felles støttefunksjon videreutviklet 
bruken av nettverktøy – til web versjoner, noe som gir 
kommunens organisasjon bedre, enklere og forenklede 
arbeidsprosesser, samt bedre service til våre innbyggere. Et 
område som vi har konstant fokus på er videreutvikling av IKT, 
både for vår kommune og i samhandling med Vest-Finnmark 
region. Det kan med relativt stor sikkerhet sies at samfunnet 
i årene framover vil oppleve knapphet på arbeidskraft innen 
flere områder. Kommunens fokus må derfor rettes mot 
mulighetene for å effektivisere arbeidsprosesser med hjelp av 
teknologi, dette vil frigjøre tid annen oppgaveløsning. 

Nærværsarbeid - redusert sykefravær har hatt stor fokus i hele 
organisasjon i 2011. 
Med bakgrunn i nærværsprosjektet, satset kommunestyret 
på økt nærvær ved å opprette et eget nærværsteam 
på tre stillinger i 2010. Nærværsteamet skulle bistå alle 
virksomheter i sitt arbeid med å øke nærværet. På grunn av 
budsjettsituasjon i 2011 har en stilling i teamet vært vakant 
siden august, i budsjettet for 2012 er Nærværsteamet redusert 
til 2 stillinger. Arbeidet med økt nærvær er et langsiktig arbeid, 
men vi ser allerede nå at statistikken for nærvær viser en 
positiv trend. Alta kommune har satt en ambisiøs målsetting 
for nærvær på 92,5%.

Felles støttefunksjon har innen sine respektive fagområder, 
ansvar for å saksbehandle for både interne og eksterne 
brukere. Videre skal det gis opplæring, råd og veiledning til 
ledere og medarbeidere i organisasjonen, både i de ulike 
verktøy, saksbehandling, i lov- og avtaleverk, samt rutiner/
retningslinjer som er gjeldende.  

Kommunen gjennomførte i 2010 en omfattende 
kompetansekartlegging i tråd med hovedavtalens 
bestemmelser. Dette skulle danne grunnlag for videre arbeid 
med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan. Men med 
bakgrunn i den økonomiske situasjon i 2011, ble de ressurser 
vi hadde til rådighet, omprioritert til intern lederutvikling – 
for å styrke kompetansen i organisasjon innen økonomi og 
lønnsområdet, ca 700 medarbeidere deltok på de tre kursene 
som felles støttefunksjon gjennomførte. 

Det har de siste årene vært satt nasjonalt fokus på 
kommunene som eiere, og hvordan kommunene forvalter sitt 
eierskap. Med det som bakgrunn har felles støttefunksjon 
utarbeidet egen eiermelding for Alta kommune, vedtatt 
i kommunestyret høsten 2010. Meldingen vil følges opp 
årlig, med unntak av valgåret – hvor en vil prioritere 
folkevalgtopplæring i aktivt eierskap.
Kommuneadvokatene har hatt – og har et stort trykk på saker 
til rettsapparatet. Kommunen har over de siste 4–5 årene hatt 
en utvikling der saker som tidligere ble avsluttet i lavere
rettsinnstans, nå blir anket til høyere nivå. Denne utviklingen, 
sammen med økt antall saker, har ført til at ressursene i all 
hovedsak anvendes til arbeid i forhold til rettssystemet.

Felles støttefunksjon har også sekretariatsfunksjon for 
overformynderiet, også her er det økning i antall saker. 
Overformynderiet oppnevner verger, hjelpeverger og 
setteverger, det har vært og er en utfordring å få engasjert 
personer som verge.

Med en stram kommuneøkonomi, generelt økende 
arbeidsmengde, samt påfølgende vedtak om reduksjon 
av 4 stillinger i felles støttefunksjoner i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2012, blir det en utfordring å 
prioritere hvilke oppgaver som skal løses i årene som kommer. 
I 2011 hvor vi hadde vakanser i flere stillinger, har vi prioritert 
driftsoppgaver, med den konsekvens at utviklingsoppgaver har 
blitt nedprioritert. Prosessen med nedbemanning for 2012 er 
igangsatt og konsekvensene av denne vil være en nedjustering 
av de oppgaver som felles støttefunksjon kan løse.
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KOSTRA-sammenligninger

A. Finansielle nøkkeltall og adm., 
styring og fellesutgifter 
– nivå 2 

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring pr. innb. i kr

3966 3211 2875 5147 4320 7023 5397 3845

Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring i % av totale netto driftsutg

8,1 6,8 6,6 9,4 8,8 11,9 9,9 8,4

Økonomisk resultat – avviksforklaring

I tråd med pålegget om å spare der det er mulig har sektoren gjennom hele året holdt stillinger vakant og redusert forbruket til 
et absolutt minimum.  Sektoren har gjennom budreg 1 og 2 gitt fra seg til sammen 2,9 mill.kr. i realiserte innsparinger (Felles 
støttefunksjoner 2,3 mill. kr,  ASU 0,6 mill. kr.), og blitt tilført 1 mill.kr. til etterlønn politikere, 0,45 mill.kr. til øvrig styrking av 
politisk virksomhet, og 0,15 mill.kr. til styrking av overformynderiet.  Netto har sektoren gitt fra seg 1,3 mill.kr.  

I tillegg til dette viser årsregnskapet en netto innsparing på 7,3 mill.kr.  Alle rapporteringsenheter i sektoren har i større eller 
mindre grad netto innsparing i forhold til revidert budsjett. Politisk virksomhet viser et netto mindreforbruk på 0,3 mill.kr., ASU 
med næringsutvikling viser mindreforbruk på 0,3 mill.kr. Fellesutgifter for hele kommunen viser en innsparing på 2,6 mill.kr.
Felles støttefunksjon viser innsparing på 4,1 mill.kr. 2011 har vært et unntaksår.  Innsparinger på dette nivået er ikke 
opprettholdbart over tid med mindre forventningene til tjenestenivået fra sektoren reduseres kraftig.

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -2 770 86,04 % -3 220 -3 133 -3 238

Refusjoner -15 740 125,27 % -12 565 -6 106 -11 248

Overføringer -1 563 104,45 % -1 496 -1 126 -1 363

Finansinntekter -890 99,44 % -895 0 -3 714

Sum inntekter -20 963 115,34 % -18 176 -10 365 -19 563

Lønn 53 454 95,83 % 55 778 52 182 49 387

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 18 560 90,02 % 20 617 18 672 20 747

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 825 80,10 % 1 030 910 1 424

Overføringer 9 765 100,88 % 9 680 7 314 10 280

Finansutgifter 3 387 100,12 % 3 383 2 929 3 762

Sum utgifter 85 992 95,03 % 90 488 82 007 85 600

110 – SENTRALE STYRINGSORGANER 65 028 89,93 % 72 312 71 642 66 037

Økonomisk resultat

Altas netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet i Finnmark og 
gjennomsnittet i vår kostragruppe, men høyere enn Narvik, Harstad og Kristiansund.
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8. Avdeling for samfunnsutvikling

Bemanning

Samfunnsutvikling innehar 16 stillingshjemler og én 
prosjektlederstilling. 
Avdelingen er tilnærmet fulltallig, med unntak av én ute i 
mammapermisjon.

Tjenester og oppgaver

Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) ble opprettet som 
en egen avdeling underlagt Rådmannens stab i 2008. Ved 
oppstart besto avdelingen av næring, kommuneplan og 
grunnforvaltning, men avdelingen er senere utvidet til også 
å favne arealplanleggere og sist også landbruk(jord og 
skog) i 2011. Avdelingen er fra budsjettår 2012 skilt ut som 
egen rapporteringsenhet, Samfunnsutvikling, sidestilt felles 
støttefunksjoner.

Mål for avdelingen:

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

overordna saker

ASU skal være innovatør
• i Altasamfunnet
• internt i organisasjonen

Verdier
• Vekst og utvikling

Vekst og utvikling for å tilrettelegge for bolyst, 
livskvalitet og velferd

• Vern og bærekraftig utvikling
Vekst og utvikling må skje på en bærekraftig måte, 
og vi skal vise lokalt miljøansvar

• By og distrikt
Alta oppnår et større mangfold ved å spille på de ressurser 
som by og distrikt til sammen representerer.

• Medvirkning og samhandling
Utvikling i Altasamfunnet oppnås best i samarbeid mellom 
ulike aktører, mellom offentlig og privat næringsliv. ASU skal 
skape klima for samarbeid innen kommunen og på tvers av 
kommunegrensene – mellom privat og offentlig sektor

• Åpenhet, trygghet og respekt
Åpenhet, trygghet og respekt er en av Alta kommunes 
verdier, og skal gjenspeiles i ASUs arbeid.

Samfunnsutvikling

Næring
inkl. landbruk

Kommune- og
regplaner

Grunnerverv/Utbyggingsavtaler
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Politisk rapportering

ASU rapporterer til to politiske organ:

1. Næring med landbruk rapporterer til Hovedutvalg for 
Næring, drift og Miljø

2. Plansaker og samfunnsrelaterte saker går til Formannskap/
Planutvalg

Nærværsprosent

ASU har et tilfredstillende nærvær for 2011 tatt i betraktning 
svært høy arbeidsbelastning og krav om å holde flere 
stillinger vakante. Målet var 95% nærvær og vi endre opp på 
94,73% nærvær.  

Mål og måloppnåelse

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Rullering Kommuneplanens Arealdel Vedtatt K-styret 21.06.2011

Rullering kommuneplanens samfunnsdel, 
Handlingsdelen for 2011 - 2014

Gjennomført

Reguleringsplan Alta Sentrum Vedtatt april 2011

E6 Vest for Alta
- reg.planer
- deponi for overskuddsmasser

Pågående/kontinuerlig arbeid

Områdeplan Bukta Oppstart høsten 2011

Reg.plan Breverudmyra Boligfelt Vedtatt

Reg.plan Rafsbotnlia/Bjørnefjell Vedtatt

Reg.plan for Alta Scooter&MC Vedtatt

Reg.plan Lille Lerresfjord Vedtatt

Flere mindre reg.planer Vedtatt

Prosjektering av Nordlysplass, kirkepark og videreført 
gågate

Pågående prosess

Design manual Ikke påbegynt
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Arbeid og Entreprenørskap 3-årig prosjekt 2011 var andre år av prosjektet og aktivitetsnivået i 
prosjektet er høyt. Finansiering er noe uavklart fra IN.

Destinasjon Nordlysbyen 2011 var andre år av prosjektet, fremdrift iht plan

Handlingsplan for Kulturnæringer Utgikk 2010, men rullering av ny 3-årig plan pågått i 
2011. Fremmes til politisk behandling i 2012.

Altapakken Mye arbeide ift innhold, detaljregulering osv.
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Rullering av Nordområdestrategien Sluttført 2011

Næringspolitisk Handlingsplan Ikke påbegynt

Rullering av landbruksplan Pågående, fremmes til vedtak våren 2012

Industrialisering Fokus både på havbruk, mineraler og kraft/energi i 
perioden

Næringssamarbeid Oulu
Tett dialog og flere besøk gjennomført. Gjenbesøk Oulu 
utsatt pga økonomi 2011.

Forstudie ny kollektivterminal på Alta Sentrum Ikke gjennomført

Arrangerer romjulstreff Gjennomført

Grunnerverv Kontinuerlig
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Utfordringer

Etter vedtak av KP Arealdel er denne fulgt opp ved å 
melde oppstart av Områdeplan for Bukta Industri- og 
kommunikasjonsområde. Dette vil bli et krevende, men viktig 
arbeid i 2012 – det er mange engasjerte aktører og dels 
sprikende ønsker for området. Planen skal vedtas sommeren 
2013.

KP Arealdel har avlastningsveien som planpremiss og det blir 
avgjørende å få avklart Avlastningsveien/Altapakken opp mot 
Nasjonal Transportplan fra 2014. NTP kommer på høring våren 
2012.  Flere planlagte bolig og industriareal i Kommuneplanens 
Arealdel utløses først når deler av avlastningsveien er på 
plass. Om avlastningsveien/Altapakken ikke inngår i NTP 2014 
– 2013 må Alta kommune igangsette nytt arbeid for å få løst 
interntrafikken.

Kommunale boligtomter blir en utfordring, pga uavklart 
situasjon ift grunnerverv på Gakorimyra Sør samt uavklart 
avlastningsvei. Et større felt er ervervet i Saga og her vil 
reguleringsplanprosessen kunne starte opp våren 2012. Noe 
av hengig av avlastningsveien må man vurdere hvorvidt feltet i 
Saga bør avvente. Planen er derimot å starte regulering i 2012 
slik at antall enheter ferdigstilles der i 2013/14.

Alta ønsker også å ta større delaktighet i 
Nordområdeutviklingen, som går i retning av økt aktivitet i 
Barentshavet og økt mineralutvinning. Alta vil kunne være et 
ønsket bosted for tilflyttet kompetanse, og bolyst vil fortsatt 
være et sterkt konkurransefortrinn. Videre vil vi i 2012 
”markedsføre” vår tilgang til industriarealer i større grad, 

og arbeidet med utvidelse av industriområde på Altahøyden 
prioriteres samtidig som man utreder et strørre sjørettet 
industriområde. Nytt, større ndustriområde på Skillemo er 
også dels startet opp, som følge av synergier med Statnetts 
etablering av trafostasjon i området. 

Industriområdet avsatt på Møllenes og tillatelse til nyetablering 
av lakseslakteri vil kreve mye arbeid i 2012 og en avklaring må 
skje raskt mht veiregulering av parsell 6 E6 Alta Vest.

Generelt har Alta hatt sterk vekst de senere år, 1.1% i 2011, 
og for å tilrettelegge for fortsatt vekst blir det fortsatt viktig å 
tilrettelegge for nye arbeidsplasser, sikre et godt helsetilbud, 
fremskaffe nye boligområder og nye næringsarealer samt 
å ivareta grønne lunger i by og nærmiljø – for trivsel og 
folkehelse!

Kompetanse vil ha stort fokus i 2012 og da spesielt Alta 
Videregående skole som vil spille en avgjørende rolle i den 
videre utviklingen i Alta. Den pågående strukturdebatt som 
kjøres i regi av FFK er svært viktig å være delaktig i.

Altas store fortrinn i årene fremover vil fortsatt være 
demografien, vi er en svært ung befolkning og vil være 
et yndet sted for rekruttering til mange bransjer. I årene 
fremover vil vi derimot også få en betydelig økning i antall 
eldre og pleietrengende. Dette gir ikke direkte utslag i de 
nærmeste årene, men vil være en utfordring Alta kommune 
må håndtere i strategiske planer for Altasamfunnet fremover.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -890 62,62 % -1 422 -1 233 -921

Refusjoner -4 931 107,53 % -4 586 -988 -1 450

Finansinntekter -520 99,01 % -525 0 -2 085

Sum inntekter -6 342 97,07 % -6 533 -2 221 -4 455

Lønn 8 818 98,02 % 8 996 7 866 8 608

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 3 271 94,02 % 3 479 1 377 2 632

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 0 0 0 844

Overføringer 3 507 96,68 % 3 627 3 322 3 181

Finansutgifter 834 100,24 % 832 0 1 263

Sum utgifter 16 429 97,02 % 16 934 12 565 16 528

116 – ASU 10 088 96,99 % 10 401 10 344 12 072

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring

ASU leverte et positivt resultat på 0,3 MNOK som følge av:
• Flere pålagte vakanser 
• Innkjøpsstopp og reisestopp

ASU leverte også en besparelse under budsjettregulering til sommeren 2011, da ble 0,6 MNOK trukket inn. Bakgrunnen for økte 
budsjettrammer i budreg til tross for innsparing skyldes at Landbruk ble organisert under ASU.

Til tross for flere vakanser og stort arbeidspress satte avdelingen som hovedoppgave å fremstille Kommuneplanens Arealdel 
og reguleringsplan for Alta Sentrum. Dette klarte vi, noe vi er svært godt fornøyd med. Dette gikk da noe på bekostning av 
inntektsbringende arbeid fra private reguleringsplaner og delingssaker, men tapte inntekter ble kompensert med reduserte 
utgifter til lønn. Mange private reguleringsplaner var også satt i bero i påvente av vedtatt kommuneplan, så trykket kom på 
høsten når denne var vedtatt.

KOSTRA-sammenligninger

A. Finansielle nøkkeltall og adm., 
styring og fellesutgifter 
– nivå 2 

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling per innbygger

147 166 100 242 171 175 223 181

Alder for kommuneplanens arealdel 6 1 0 6 0 .. .. ..

Alder for kommuneplanens 
samfunnsdel

11 2 4 6 7 .. .. ..

Antall kommunedelplaner for areal 
vedtatt i rapporteringsåret

1 0 1 0 1 .. .. ..

Antall område- og 
detaljreguleringsplaner vedtatt av 
kommunen siste år

2 0 1 5 4 .. .. ..

Av disse fremmet som private forslag 2 .. 1 3 3 .. .. ..

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.

34650 35247 59421 20850 35880 .. .. ..

Som tallene viser ligger Alta kommune godt an ift gebyr på private reg.planer, vi får vedtatt flere reg.planer og det i samme år 
som KP Arealdel også tok mye tid og ressurser. Som det fremgår bør KP Samfunnsdel nå få sin oppstart – vedtak blir allikevel 
ikke før 2013/14.
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8.1 Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond

Generelt 

Alta kommunes næringspolitiske virkemidler forvaltes av hovedutvalg for Næring, drift og miljø, og består av kommunale 
budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.

I 2011 ble det totalt gitt 28 tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens næringspolitiske virkemidler.  Samlede tilsagn utgjorde kr 
4.203.800.-.  For 2010 utgjorde tilsagnene kr 5.730.800.-

Antall nye arbeidsplasser

Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til etablering av 12 nye arbeidsplasser i form av heltids- og 
deltidsarbeidsplasser. Samtidig har virkemiddelbruken bidratt til å styrke og utvikle en rekke arbeidsplasser gjennom støtte av 
bransjerettete utviklingstiltak, eller utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.

En betydelig del av virkemiddelbruken har gått til delfinansiering av utviklingsprosjektene Arbeid og Entreprenørskap i Alta og 
Destinasjon Nordlysbyen.  Dette er prosjekter med et langsiktig fokus og hvor gevinsten i form av nye arbeidsplasser kanskje 
ikke er synlig før om 3 – 5 år.

Kraftfond, Næringsfond og Egenkapitalfond

Fondene forvaltes av hovedutvalg for Næring, drift og miljø, i samsvar med vedtekter og retningslinjer for de ulike fond.  
Kommunestyret er fondenes øverste organ og skal årlig ha en kort redegjørelse for fondsbruken.

Kraftfond
I 2011 ble det gitt 6 tilsagn fra kraftfondet med samlet tilsagnsbeløp på kr 2.300.000.-. Av dette gikk kr 2.155.000.- til 
prosjektstøtte av kommunale tiltak. De øvrige tilsagn gikk til støtte av etablerte / nyetablerte bedrifter og til støtte av 
bransjerettede tiltak.

Næringsfond
Alta kommune mottok i 2011 kr 660.000 fra Finnmark Fylkeskommune til styrking av næringsfondet. I  2011 ble det  gitt 10 
tilsagn om tilskudd  fra fondet.  Samlede tilsagn utgjorde kr 661.800.-.

Egenkapitalfond
Fra egenkapitalfondet ble det i 2011 ikke gitt noen tilsagn.  

Konklusjon
Bruken av kommunes næringspolitiske virkemidler er i samsvar med gjeldene retningslinjer og vedtekter for virkemiddelbruk og 
oppfyller på en god måte visjoner og mål i kommuneplanens handlingsdel.
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9. Barn og ungesektoren

Bemanning

Barn og unge sektoren har ca 800 ansatte. Samlet utfører 
disse drøyt 720 årsverk. Antall ansatte med deltid er ikke 
høy, og størstedelen av disse arbeider deltid etter eget 
ønske. 

Leder
Per Hindenes

Sektoradministrasjon 
Barn og unge

Barn og unge
tjenesten

Ungdommens 
Hus

 

Barnehager

 

PP-Tjenesten

Skoler
 

 

Barneverns-
tjenesten

Helsesøster-
tjenesten

 

Habiliterings-
tjenesten

Tiltaksbasen Barneavlastning
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Tjenester og oppgaver

Sektoren har i alt 33 virksomhetsledere med delegert 
myndighet knyttet til faglig, personalmessig, administrativ 
og økonomisk drift av virksomhetene. Hver leder har ansvar 
knyttet til virksomhetens utvikling, personalrekruttering og 
økonomi. 
Sektoren omfatter følgende virksomheter og 
tjenesteområder:

1. 19 skoler med slike tjenester:
• 2 rene ungdomsskoler 8. – 10. trinn
• 5 kombinerte skoler 1. – 10. trinn
• 2 skoler med 1. - 4.trinn
• 9 skoler med 1. – 7. trinn
• 1 skole med voksenopplæring 

Gjennomsnittlig skolestørrelse er i skoleåret 2011/12 på 154 
elever. Det er etablert alminnelig skolefritidsordning ved 13 
barneskoler.
Baser for barn med særskilte behov ved 5 skoler: 
Elvebakken skole, Komsa skole, Alta ungdomsskole, Gakori 
skole og Øvre-Alta skole. 

2. 14 barnehager er eid av Alta kommune

3. Barn og unge tjenesten 
• Barnevernstjenester
• Helsesøstertjenester
• Habiliteringstjenester

• Barneavlastning
• Tiltaksbaser

• PP-tjenester
• Tilbud til mindreårige flyktninger

4. Ungdommens hus

Mål og måloppnåelse

Barnetall og elevtall

Utviklingen i barne- og elevtall for Alta kommune er en av 
planforutsetningene for våre virksomheter.
Fødselstallene de siste årene er slik:
• 2007: 245 fødte
• 2008: 249 fødte
• 2009: 259 fødte
• 2010: 276 fødte
• 2011: 278 fødte

Den samlede elevtallsutviklingen framover ser ut til å bli slik 
ut fra kjente data:
• 2011/12:  2862  elever 
• 2012/13:  2883  elever
• 2013/14:  2876  elever
• 2014/15:  2761  elever

Dette er justeringer av elevtall med basis i fødselstall og 
folkeregistrering pr 2011. Her må det understrekes at elevtall 
samlet for Alta kommune 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 2006 – 2011 er 265 barn. Alta er en av to 
kommuner i Nord-Norge med den høyeste fødselsrate. Alta 
har en relativt større andel av befolkningen i aldersgruppen 
6-19 år enn gjennomsnittskommunen i Norge.
Elev- og barnetall foran inkluderer barn som vil gå i private 
barnehager og på den private skolen som rekrutterer elever 
fra Alta kommune.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

O
m

st
ill

in
g 

og
 t

ry
gg

h
et

 
m

ed
 in

n
by

gg
er

be
h

ov
 i 

fo
ku

s

Utrede alternativer for skolestrukturen i Alta ut fra 
følgende hovedmomenter:
a. Antall skoler i sentral Alta  
b. Skolemønster der vi har 

i.   2 skoler med 1.-4. trinn
ii.  8 skoler med 1.-7.trinn
iii. 5 skoler med 1.-10.trinn
iv. 2 skoler med 8.-10.trinn
v. 1 skole for voksenopplæring

Alternativt skolemønster for Alta og nærområdene

Gjennomført

Barnehagekapasitet og barnehagestruktur
Sektoren vil legge fram alternativer knyttet til økning 
av antall barnehageplasser i kommunen ved å utvide 
kapasiteten i eksisterende barnehager.

Gjennomført.

Etablering av ny samlokalisert døgnenhet.
Utrede nybygg der vi får en 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.

Arbeidsgruppe etablert. Det er gitt en 
funksjonsbeskrivelse. Bygget er ikke medtatt i 
økonomiplanen.

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

Ikke gjennomført.
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Gi utviklingsstøtte til skoler i gjennomføring av 
helhetlig arbeid med læringsmiljø

Gjennomført

Implementering av LP modellen i skoler som velger 
denne strategien i arbeidet.

Gjennomført

Alle skoler skal gjennomføre av egne program for 
sosial kompetanse med fokus på inkludering og 
arbeid mot mobbing og rasisme

Gjennomført

Fokus på samarbeid med kommunalt foreldreutvalg 
om skolens miljø og skolens og hjemmets felles 
ansvar.

Ikke gjennomført
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Utrede dimensjonering av ledelses-ressurser ved 
virksomhetene med vekt på:
• Kontrollspenn
• Endrings- og omstillings evne
• Effektiv drift

Ikke gjennomført

Tydeliggjøring av ledelsesoppgaver Gjennomført

Utrede lederstøttefunksjoner knyttet til virksomhetene 
i form av
• Merkantile funksjoner
• Støtte fra stab

Ikke gjennomført

Vurdere sektorens delegasjonsreglement for å 
sikre mindre byråkrati, mer effektiv og fullført 
saksbehandling

Gjennomført
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Prosjektutvikling: Ny giv
Ansvar for prosjektledelse: Ole Johansen
Gjennomføre tiltak i skolen som gjør at 
skoleresultatene for gruppen svake elever i Alta 
forbedres. Målet er å sikre et læringsresultat som gjør 
elevene i stand til å nyttiggjøre seg et videregående 
skoletilbud.

Gjennomført

Oppfølging av resultater av nasjonale prøver for å nå 
mål fastsatt av kommunestyret gjennom slike tiltak:
• Elever i Alta skolen skal få trene på systemet med 

nasjonale prøver våren før de skal prøves og tidlig 
høst før de skal prøves.

• Resultater ved nasjonale prøver skal gjennomgås 
med enkelteleven, med foresatte med sikte på 
avtaler om forbedringsarbeid.

• Resultater nasjonale prøver drøftes av lærere på 
trinn og ved skolen.

• Elever som havner på nivå 1 på 5.trinn og på 
nivå 1 og 2 på 8.og 9.trinn skal gis et særskilt 
opplæringstilbud med sikte på å forbedre sine 
grunnleggende ferdigheter.

Gjennomført

Foreldreskolen
• Foreldreskolen etableres som et fast tilbud for alle 

foresatte med elever på 1.trinn. Slikt tilbud utvikles 
av sektor og kan gis til flere skoler samlet

• Det utvikles foreldreveiledning innenfor følgende 
faglige områder:
• Å hjelpe sitt barn med leseopplæring
• Matematikk for foreldre

Delvis gjennomført

Innfasing av flere skoler og barnehager i ”Tidlig 
innsats i skoler og barnehager” ”Alta-modellen”. 
Flerfaglig blikk for å avdekke behov for tidlig innsats.

Gjennomført
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
G

od
 b

ar
n

do
m

 
i A

lt
a 

Gjennomføre 3 systemdager for alle skoler og 
barnehager med fokus på skolers utvikling av 
tilpasset opplæring og bistand til elever/elevgruppers 
behov for læring

Gjennomført

Sikre bruk av system på oppfølging/ dokumentasjon 
av barns læring og ferdigheter ved overganger 
mellom barnehage/skoler og skole/skole

Gjennomført
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Implementere ”Fritid med bistand” i Barn-
ungetjensten.
Tilbudskatalog , samarbeidsavtaler og tilbud til 
brukere.

Ikke gjennomført

Videreutvikle bruk av tverrfaglige arbeidsmåter i 
undersøkelsessaker etter barnevernloven § 4.3

Gjennomført

LOS – etablere oppfølging av barn/ungdom 14 – 
23 år i risikosonen på arenaene skole, hjemme og 
på fritid for å sikre at disse kan nyttiggjøre seg 
opplæringstilbud. LOS etableres med basis i nasjonalt 
prosjekt, og innsats skal sees i sammenheng med ”Ny 
giv”.

Gjennomført

Styrke folkehelsen til barn og unge 
gjennom et tettere samarbeid  og oppfølging av 
skolehelsetjenesten. ( kosthold, mobbing, seksualitet, 
rus, tobakk, bruk av sosiale medier)

Delvis gjennomført.

Foreldreveiledning ” Sammen foreldre og barn” 
( aldergr. 0-6 år) 

Gjennomført

Fokus på helsestasjonen med tanke på ”ungdom og 
sunn seksualitet” 

Gjennomført
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Kompetanseutvikling rundt elever i skolebaser og 
døgnenheter – nettverksbasert kompetansebygging 

Gjennomført

Videreutdanning for lærere for å sikre faglige 
kvalifikasjoner hos alle som underviser i norsk, 
matematikk og engelsk. Utvikle kommunal strategi 
evt i samarbeid i RSK Vest-Finnmark innenfor 
fagområder:
• Lesing og skriving
• Regning
• Engelsk

Delvis gjennomført

Pedagogisk lederskap i barnehager – kvalitet i alle 
ledd i barnehagers tilbud. Etterutdanning med vekt 
på barnehagen som lærings- og utviklingsarena. 
Målgruppe pedagogiske ledere og styrere.

Gjennomført

ICDP skolering av ansatte i skoler/ barnehager som 
ledd i Tidlig innsats og veiledning

Gjennomført

Skolering i TRAS med vekt på tiltaksutvikling. 
Målgruppe pedagoger i barnehager.

Delvis gjennomført

Skolering i TRAS som verktøy for alle ansatte i 
barnehager.

Gjennomført

Skolering i TRAS for lærere.

Matematikk for småskoletrinnet – bruk av Multi. 2 
kurs – høst og vår

Ikke gjennomført

Matematikk for mellomtrinnet – bruk av Multi. 2 
kurs – høst og vår

Ikke gjennomført
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Matematikk for ungdomstrinnet – bruk av Sirkel. 2 
kurs – høst og vår

Gjennomført

Engelsk på småskoletrinnet Ikke gjennomført

Engelsk på mellomtrinnet Ikke gjennomført

Engelsk på ungdomstrinnet Ikke gjennomført

Skolering i LP modellen og system for oppfølging av 
skolene som velger denne strategien.

Gjennomført
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Implementere handlingsplan for godt læringsmiljø og 
mobbefrie skoler.
Alta skolene skal systematisk arbeide for at mobbing, 
vold og rasisme reduseres. I 2012 har vi som mål at 
elevundersøkelsen viser at vi har færre elever som 
opplever slikt enn i landet. 
Følgende tiltak iverksettes:
• Utvikling av egen handlingsplan for positivt 

læringsmiljø og mobbefrie skoler
• Etablering av felles planstruktur for håndtering av 

mobbing

Gjennomført

Alle skoler og barnehager skal gjennomføre et faglig 
opplegg ”Internasjonal dag” over en dag eller 2 halve 
dager med fokus på:
• Alta som flerkulturell kommune
• Vår solidaritet med  folk i andre land f.eks knyttet til 

FN dagen

Gjennomført
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Videreutvikle felles årsplaner for barnehager med 
vekt på konkretisering av tiltak for å realisere 
rammeplanens mål innenfor fagområdene.

Gjennomført

Utrede behov for forsterkede barnehager. Med 
forsterket barnehage menes her barnehager med 
særskilt kompetanse knyttet til spesifikke behov hos 
enkeltbarn.
Klargjøre fysiske behov og iverksette 
praktiske tilrettelegginger. Gjennomføre 
kompetansekartlegging.

Ikke gjennomført

Utlysnings- og rekrutteringsprosess som gjør at vi 
klarer å ansette 4 menn til stillinger i barnehager.

Ikke gjennomført

Faglig samarbeid om utvikling av språkopplæring for 
barn som har et annet morsmål enn norsk.
• Etablere system og struktur knyttet til ressurser til 

den enkelte barnehage
• Etablere system for kompetansebygging og 

kompetanseoverføring mellom barnehager
• Etablere nettverk mellom barnehager knyttet til 

språkopplæring for minoritetsspråklige barn med 
vekt på metodeutvikling og materiell.

Delvis gjennomført

Prosjektutvikling: Språkgrupper og 
verkstedpedagogikk
Ansvar for prosjektskisse: Kariann Hætta
Utvikling av språkgrupper som strategi for å fremme 
barns språklige bevissthet og språklige ferdigheter. 
Utvikle mønsterpakker med innhold og opplegg.

Ikke gjennomført

Gutter i barnehagen – tilrettelegging for språklig 
utvikling gjennom egne opplegg der gutters 
foretrukne aktiviteter danner grunnlag for 
språkopplæring

Ikke gjennomført
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Barnehager har fokus på næringsliv og samfunnsliv 
for 4 – 6 åringer der det legges opp til å beskrive/
synliggjøre hva slags arbeid foresatte har og hva som 
gjøres i den virksomheten.

Delvis gjennomført

Småskoletrinnet har lokalt næringsliv som tema. 
Kan gjennomføres ved bruk av opplegg fra Ungt 
entreprenørskap.

Gjennomført

Mellomtrinnet setter fokus på hvilke behov Alta 
samfunnet har i framtiden. Kan gjennomføres ved 
bruk av opplegg fra Ungt entreprenørskap.

Gjennomført

Elever på ungdomstrinnet skal gjennomføre et 
entreprenørielt prosjekt. Prosjektet kan være 
• Egen bedrift, et markedsføringsopplegg, en 

markedsundersøkelse etc.
• En beskrivelse av jobbmuligheter i Alta samfunnet
• En beskrivelse av kompetansebehov i Alta 

samfunnet
Kan gjennomføres ved bruk av opplegg fra Ungt 
entreprenørskap

Gjennomført

Utfordringer

Sikre økonomisk balanse
Det økonomiske resultatet for 2011 viser at det er 
utfordringer knyttet til å endre sektorens ressursanvendelse 
i løpet av et driftsår. Dette skyldes at ressursene i det 
alt vesentlige er bundet i personalkostnader knyttet til 
tjenesteproduksjonen. Endringer i forbruk kan derfor bare 
finne sted gjennom reduksjon i antall ansatte. Sektoren 
driver i all hovedsak tjenester rettet mot barn og familier, 
og endringer i forbruk vil berøre tjenestetilbudet direkte. 
Foreløpige beregninger viser videre at private barnehager vil 
få ca 72 millioner kr fra kommunen, og det utgjør ca 16,9% 
av sektorens nettoramme for 2012.

For 2012 er det fortsatt viktig å ha fokus på økonomisk 
kontroll ved:
• At sektoren samlet når budsjettmål for 2012
• At sektoren samlet har dynamisk kraft til å justere 

prioriteringer og forbruk i løpet av budsjettåret
• At sektoren viderefører fokus på å sikre arbeidet med å øke 

sektorens inntekter 

Sektoren har i 2011 videreført oppfølging av de 33 
virksomhetene knyttet til økonomistyring og budsjettkontroll.
Det er etablert gode rutiner for økonomisk styring i Barn 
og unge tjenesten. Rutinene medfører kunnskap om 
forbruk, men det er samtidig slik at vi både innenfor 
barnevernsområdet og habilitering må leve med betydelig 
økonomisk usikkerhet. På disse områdene er budsjettene 
å betrakte som om lag bevilgninger. Tiltak som iverksettes 
på disse områdene er hjemlet i lovverk der kommunen 
ikke uten videre kan la være å iverksette tiltak begrunnet i 
budsjettsituasjonen. Vedtakene som iverksettes er begrunnet 
i et lovverk der kommunen har en ubetinget handlingsplikt 
og plikt til å bære kostnadene. Derfor kan vi ikke forutsi 
eller beskrive i detalj hvilke vedtak som vil bli gjort og den 
økonomiske konsekvens av disse.

Fokus på kvalitet og utvikling
Sektoren leverer tjenester til innbyggerne, og fokus på 
kvalitet er avgjørende for at innbyggerne skal oppleve 
at sektoren leverer som forventet. Fokus på kvalitet 
innebærer et systematisk fokus på forbedringsarbeid og på 
kvalitetssikring. Det er avgjørende at alle virksomheter har 
systematisk fokus på utvikling av gode planer, oppfølging av 
kommunale prioriteringer og systematisk kompetanseutvikling 
av personalet.
Kvalitetsutvikling betinger at kommunen bygger videre på de 
ansattes kompetanse, og det betinger at vi legger til rette 
for utviklingsarbeid i den enkelte virksomhet med basis i 
overordnede føringer. 
Innen for denne føringen ligger også et eksplisitt krav om 
likeverdighet i utmåling av tilbud til barn og familier. Det 
er viktig for troverdighet og bærekraft at det arbeides 
systematisk med at tilbud som leveres ikke er forskjellige fra 
barn til barn og familie til familie basert på den enkeltes evne 
til å argumentere og arbeide for sin sak. 
 
Ny utredning av skolestruktur
Kommunestyret har fredet skolestrukturen skoleåret 2011/12, 
men har samtidig vedtatt at det skal gjennomføres en 
strukturutredning. Grunnlaget for denne utredningen er 
politisk vedtatt mandat:
”Gjennomgang av skolestrukturen med formål å optimalisere 
forholdet mellom elevtall, gruppetall og antall skoler/
skoleanlegg.”
Grunnlaget for denne utredningen er kommunestyrets 
vedtak 12.desember 2011 om at sektoren skal redusere 
driftskostnadene i perioden 2012-2015 med kr 14,5 millioner.
Dette betyr at det må foretas endringer som vil medføre 
færre skoler.

Etablering av ny samlokalisert døgnenhet.
Samlokalisering av døgndrevet avlastningstilbud for familier 
ved at barneavlastning og tiltaksbase samlokaliseres i et 
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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 ny og 
samlokalisert enhet kan gi stordriftsfordeler samtidig som vi 
kan sikre barn bedre tilbud der barn føler at dette er deres 
2.hjem. 

Å skape en kultur for læring der det er like tøft å være 
god på skolen som å spille fotball eller…..
Kommunestyret behandlet i februar 2012 tilstandsrapport for 
grunnskolen 2011, og kommunestyret har vedtatt prioritering 
og retning for den videre utvikling av skoler i Alta.
Alta kommune skal ruste barn og unge for et samfunn 
der kompetanse er den mest vesentlige suksessfaktor 
for individet og for samfunnet. Det innebærer at våre 
barnehager og skoler skal ruste barn og unge for et samfunn 
som krever evne og vilje til læring. Vi skal gi våre barn 
ferdigheter og kunnskap som muliggjør videre utdannelse 
og deltakelse i samfunnsliv. Det innebærer at Altasamfunnet 
sammen skal skape en kultur for læring. Denne kulturen 
for læring betinger at samfunnet og individet løfter i flokk. 
Kompetanse vil være Alta samfunnets strategiske ressurs 
framover. 

Å sikre gode barnehagetilbud og sikre tilbud til de 
barna som trenger det mest
Barnehage er bra for barn. Forskning viser at barn som har 
gått i barnehage får bedre resultater i skolen. Alta fortsetter 
å bygge ut barnehager, og i løpet av 2011 har kommunen  
økt kapasiteten på dette tjenesteområdet med  87 plasser.
Alta kommune hadde full barnehagedekning slik dette er 
definert i barnehageloven. Vi oppfylte det nasjonale kravet 
om barnehageplass til alle barn som hadde søkt plass og var 
et år pr 1.september.
Barnehagekapasiteten i Alta er utvidet, og i 2011 har vi tildelt 
plasser til mange barn etter hovedopptaket. Antall barn i 
barnehager har økt med 7,5% i 2011 og med 10,2% målt 
med antall plasspoeng. Innbyggerne forventer imidlertid at 
kommunen til enhver tid skal ha ledige plasser slik at enhver 
skal få den plass som ønskes på det tidspunkt de ønsker.  
Dersom kommunen skal imøtekomme denne forventning, må 
kapasiteten i sektoren økes med ca 200-250 plasser.

Tidlig innsats i alle aldre
Tidlig innsats innebærer at vi skal avdekke barns og familiers 
hjelpebehov så tidlig som mulig. Derfor har vi flerfaglig 
observasjon i barnehager og skoler. Derfor har vi organisert 
en samlet barn og unge sektor med en barn og unge 
tjeneste. 
Tidlig innsats står i motstrid til det å vente og se. I mange 
sammenhenger har vi en sterk tro på at barn vil utvikle seg 
og at bekymringsfulle trekk blir borte. Det er dessverre så 
godt som ikke sant. Bekymringsfulle trekk hos barn ser ut til 
å forsterke seg, og jo seinere vi setter inn tiltak desto mer 
usikkert vil effekten av hjelpetiltakene bli.

• Ny giv - overgangsprosjektet
I 2011 starter Ny giv med overgangsprosjektet som vil gi 
ca 20 barn på 10.trinn særskilt undervisning for å bidra til 
at disse skal få tilstrekkelige ferdigheter i lesing, skriving og 
i regning til å klare seg i videregående skole. Elevene skal 
følges opp særskilt også i videregående skole. Dette er et 
eksempel på tidlig innsats i alle aldre.

• LOS
LOS prosjektet starter også opp i 2011 der siktemålet er 
utsatte barn i alderen 14 – 23 år med hovedvekt på de 
yngste av disse. Siktemålet er å gi barn som mangler viktige 
voksne i sitt liv hjelp og bistand i å få hjelp slik at de bedre 
mestrer skole og egne liv.
Dette er et annet eksempel på tidlig innsats i alle aldre.

• Tidlig innsats i skolefag – nasjonalt pålegg
Gjennom St.meld nr 31 (2008-09) har regjeringen lagt 
føringer for forsterket innsats for 1.-4. trinn innenfor fagene 
norsk/samisk og regning. 
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.

Etablere null-toleranse for mobbing og vold i Alta
Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem. Mobbing er et 
problem i skolen. Det viser elevundersøkelsen, og det 
avdekkes i media. Mobbing påfører individer skader, og noen 
ganger skades mennesker for livet. Men mobbing er ikke et 
skolefenomen. Dette alvorlige problemet finnes på de aller 
fleste samfunnsarenaer.
Det er viktig å ta inn over oss at mobbing som fenomen ikke 
bare finnes i skoler fordi det innebærer at strategiene for å 
bli kvitt mobbingen må ha et bredere nedslagsfelt.
Mobbing er en utfordring for alle i Alta samfunnet. Vi kan 
ikke klare denne utfordringen om vi ikke anvender et bredt 
perspektiv på en bekjempelse av mobbing.

Byggmessige utfordringer
Barn og unge sektoren drifter i mange bygg. Mange av 
disse er moderne og har god standard. Investeringer i nye 
barnehager og skoler har gitt barn mange gode lokaler, men 
der er områder der vi står overfor utfordringer:

• Komsa skole
Her har vi iverksatt midlertidige tiltak for i det hele tatt å 
kunne drive skolen. Her må det tas en beslutning knyttet til 
nybygg eller renovering. Det er rimelig å se beslutningen i 
sammenheng med skolestrukturutredningen, men det kan 
vanskelig tenkes noen løsninger for sentral Alta der Komsa 
skole ikke er en vesentlig bidragsyter i å skape kapasitet i 
skole Alta.

• Sandfallet ungdomsskole
Skolen mangler spesialrom. Det er kapasitetsvansker i 
forhold til mange tilbud når alle ungdomsskoleelever skal 
bruke speialrommene ved Alta ungdomsskole. Spesialrom 
er f.eks rom til kunst og håndverk, naturfaglige rom (fysikk, 
kjemi, biologi etc), mat og helse etc. De to ungdomsskolene 
vil neste år ha til sammen 710 elever eller til sammen mer 
enn 30 klasser. Det er rett og slett ikke nok spesialrom ved 
den ene skolen til å dekke behovene. Innføring av valgfag 
vil gjøre plassproblemene mer utfordrende. Spesialrom ved 
skolen har vært beskrevet som en fase 2 i utbygging av 
skolen.
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• Alta ungdomsskole
For spesialromskapasitet vises det til omtalen under 
Sandfallet. Innenfor mat og helse er plassproblemene 
prekære.
For denne skolen gjenstår øst-fløya i utbyggingsplanene. 
Her er det gjort en del, men det er fortsatt mangler som må 
utbedres for å sikre en tilstrekkelig standard på skolen.

• Aronnes barnehage
Barnehagen har i dag en midlertidig 5. avdeling med arealer 
i skolens kjeller. Bygningsmessig er barnehagen knapp på 
areal, og det er begrensninger i å skape fleksible løsninger, 
og den er preget av å være tilårskommen. Barnehagen 
mangler arealer for å tilby personalet tilstrekkelig plass til 
arbeid og samtaler.

• Gakori barnehage
Barnehagen er bygget ut til å være en 3-avdelings 
barnehage.
Bygningsmessig er barnehagen knapp på areal, og det er 
begrensninger i å skape fleksible løsninger, og den er preget 
av å være tilårskommen.
Barnehagen mangler arealer for å tilby personalet 
tilstrekkelig plass til arbeid og samtaler.

• Elvebakken skole
Skolen har behov for en bygningsmessig renovering der 
første ledd vil være en tilstandsrapport for bygget. Her 
pekes det på følgende faktorer som må utredes og vurderes: 
gymnastikksal, murbygget som inneholder noen arbeidsrom, 
administrasjon etc, de eldste fløyene som brukes til 
undervisningsformål.

• Bossekop skole
Skolen har behov for en bygningsmessig renovering der 
første ledd vil være en tilstandsrapport for bygget. Her 
pekes det på følgende faktorer som må utredes og vurderes: 
gymnastikksal, undervisningsfløyen som vender mot E6.

• Barnehagekapasitet
Dersom kommunen skal møte foreldres forventning om 
barnehageplass når de ønsker det, må kapasiteten i 
barnehagesektoren utvides vesentlig. Mulige løsninger 
kan være en utvidelse av Midtbakken barnehage med 2-3 
avdelinger, men dersom all etterspørsel skal dekkes må det 
bygges vesentlig flere barnehager.

% andel av befolkningen i aldersgruppen
0 – 19 år  pr 01.01.12

Antall

Alta 29,2

Hammerfest 25,0

Sør-Varanger 24,6

Harstad 24,8

Narvik 23,7

Kristiansund 24,1

Landet 25,0

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 0-19 år er på  29,2 % 
mens gjennomsnittet for landet er 25 %.  Om Alta skulle hatt 
landsgjennomsnittet av 0-19 åringer, vill antallet vært 4620. Det 
betyr at Alta har 810 flere innbyggere i denne aldersgruppen 
enn gjennomsnittet i landet. Det innebærer et økt behov for 
barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidstilbud og alle andre 
tjenester som kommunen leverer. Konkret betyr det at vi i forhold til 
gjennomsnittskommunen har ca 172 flere barnehagebarn , 423 flere 
elever i grunnskolen og ca 172 flere unge med behov for læreplass

Nærvær

Det samlede nærværet i barn og ungesektoren i 2011 er 
lavere enn i 2010. Nedgangen er på 0,31 %. Sektorens 
samlede nærvær var på 90,06 %. 
Det er imidlertid betydelig variasjon i nærværet ved våre 
33 virksomheter, og det er fortsatt nødvendig med særskilt 
oppfølging av enkeltvirksomheter. 
Alta kommune ønsker å intensivere sitt arbeid med å fremme 
helse og øke nærværet til de ansatte i kommunen. Det vil 
bidra til reduserte kostnader knyttet til vikarbrukt, samtidig 
som det vil gi positive ringvirkninger for våre innbyggere og 
ansatte. 

Rekruttering

Rekruttering til stillinger i Barn- og unge sektoren er 
varierende.
I 2011 hadde vi totalt 70 utlysninger. Disse stillingene var 
fordelt på skoler, barnehager og Barn- og unge tjenesten.
Vi har også dette året hatt mange tilsettinger hver måned. 
Vi tilsetter ca. 25 stillinger hver måned. Disse tilsettingene 
gjelder både faste stillinger og et stort antall vikariater.

Skolene
Ved hovedutlysningen 2011 fikk vi inn 77 søkere på ledige 
lærerstillinger. Dette er et godt søkergrunnlag, men vi måtte 
også i år investere i særskilte og kostbare utlysninger for å 
skaffe kvalifisert personell til distriktsskoler.
Totalt viser rekruttering til skoler et tilfredsstillende bilde 
i volum. Vi har imidlertid betydelige utfordringer knyttet 
til det å få kvalifiserte lærere med den kompetansen 
Alta kommune ønsker. Denne utfordringen merkes 

Et høyt antall barn og unge.
Samlet har Alta en veldig stor prosentandel barn og unge 
sammenlignet med andre kommuner. Alta kommune har en 
stor andel av befolkningen i aldersgruppen 0-19 år – i alt 
5630 personer av samlet folketall på 19.282 pr 01.01.12.



47          Barn og ungesektoren

spesielt for ungdomsskoler hvor det er nasjonalt vedtatte 
kompetansekrav i norsk, matematikk og engelsk.

Barnehagene
For å sikre kvaliteten på det pedagogiske tilbudet er det 
i barnehageloven fastsatt utdanningskrav for pedagogisk 
ledere og styrere. Førskolelærere har kunnskap om barns 
utvikling og læring, og deres kompetanse er viktig for 
å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet. Den sterke 
barnehageutbyggingen de siste årene, økt andel barn under 
tre år, lengre oppholdstid for barna og utvikling av innholdet 
i barnehagen har utløst et behov for et stort antall nye 
førskolelærere.
Rekruttering av pedagoger til barnehagene har vist seg å 
være vanskelig. Det som er svært bekymringsfullt er at vi 
ikke har søkere til pedagogstillingene i barnehagen. I år var 
det kun 24 søkere til vår hovedutlysning som pedagogiske 
ledere. 
Alta kommune har ikke de samme utfordringene når det 
gjelder å rekruttere assistenter til barnehagene våre. Ved 
hovedutlysningen hadde vi 45 søkere. 

Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) i Barn og 
unge sektoren

Systemarbeid
Sektoren lager årlig en overordnet HMS plan. Hver 
virksomhet lager sin egen plan.
På virksomhetene er det avtalte og faste møter mellom 
verneombud og virksomhetsleder for å følge opp HMS 
arbeidet. Det er møter, etter avtale og behov, mellom 
hovedverneombud og sektorleder. Verken sektoren eller 
virksomhetene har egne HMS møter, men dette arbeidet 
følges opp gjennom møter med tillitsvalget og arbeidsgiver. 
HMS og HMS relaterte tema tas opp jevnlig på 
virksomhetenes møter og på rektor- og styrersamlinger.
Medarbeidersamtaler gjennomføres systematisk i alle 
virksomhetene i sektoren. 
Sektorleder har medarbeidersamtale med 
virksomhetslederne.
Sektoren bruker medarbeiderundersøkelsen på 
bedre.kommune.no. Den gjennomføres annet hvert 
år, og denne skal neste gang gjennomføres i  2012. 
Virksomhetsleder analyserer resultatene på egen virksomhet 
og lager plan for oppfølging.
Virksomhetsleder følger opp HMS-relaterte forhold i egen 
virksomhet.

Sektoren:
• har beredskapsplaner for ulike hendelser, denne oppdateres 

i juli hvert år
• bruker kommunens introduksjonsprogramm for nyansatte
• har system for utviklingsplaner for ansatte
• har laget stillingsbeskrivelser for alle ansatte

Økonomi
Sektoren har ikke egne budsjettposter for HMS, men en del 
presserende forhold løses gjennom særskilte bevilgninger 
over kapitalbudsjettet til noen formål:  
• Prosjekt K 393 Bygningsmessige utbedringer (etter pålegg 

v/ tilsyn 2010 – 2013)
• Prosjekt K 394 Universell utforming
• Prosjekt K 422 HMS (drift sitt, noe tilflyter arbeidsplasser i 

Barn og unge sektoren )   

Rammeavtalen kommunene har med bedriftshelsetjenesten 
tilfører sektoren rådgivning og bistand i form av timeverk 
(2011 til sammen 131 timer).

Internkontroll ( IK)
Ulykker og skader inngår i IK på sektoren og virksomhetene. 
Ulykker blir registrert i henhold til gjeldende bestemmelser. 
Ulykker for voksne og barn rapporteres til NAV og til 
kommunens personalkontor.

Vernerunder - risikovurdering 
Det arbeides for at våre virksomheter i størst mulig grad går 
over til risikovurdering som metode. Sektoren har anskaffet 
egnet materiell for dette formålet, og det arbeides med å 
heve kompetansen. ”What if ?” er et godt motivasjonsmiddel 
i arbeidet med risikovurdering av arbeidsplassen.
Fibas har holdt i ”kurs” for virksomheter som ønsker hjelp for 
å komme i gang.

Avvik
Kommunen har ikke noe elektronisk system for 
avviksbehandling. Dette gjør at vi ikke har en fullstendig 
oversikt over antall avvik, hvilke typer og når de er lukket.
HMS koordinator registrerer de innkomne avvikene i en 
tabell, men oversikten er mangelfull da alle avvik ikke 
kommer til HMS koordinator.

Helseundersøkelser
Fibas gjennomfører helsekontroll annet hvert år for ansatte 
som har mange timer på sløyd og i musikk. Neste gang er i 
2012.

Godkjenning etter forskriften om miljøretta helsevern 
i skoler og bh.
I år har tilsynsmyndigheten prioritert arbeidet med 
godkjenning av virksomheter etter forskriftene om miljørettet 
helsevern i skoler og barnehager. 
Mange av virksomhetene har godkjenning som er eldre enn 
5 år, og det har skjedd endringer med bygget ved utbygging, 
midlertidige avdelinger og nye bygg. 

Tilsyn
Ved tilsyn fra arbeidstilsynet, branntilsynet og helsekonsulent, 
er der gitt varsel om pålegg til enkelte virksomheter.
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med etterarbeid ved 5 av 
virksomhetene på sektoren.

Førstehjelp
Sektoren har rutiner for å sikre kompetanse i førstehjelp for 
skolene og barnehagene.
På grunn av nedskjæringer i sektorens budsjett, ble det 
redusert gjennomføring. 
Ved ti virksomheter har en del av de ansatte gjennomført 
grunnkurs (6t)

Livredning - Hjerte Lunge Redning  
Alle ansatte som har barn med i basseng skal bestå en årlig 
prøve (sertifisering/resertifisering) innen HLR (Hjerte – lunge 
redning) – livredning. 
I forbindelse med åpning av Nordlysbadet måtte alle ansatte 
ta prøven i Nordlysbadet. Ett hundre og førti av våre ansatte 
tok prøven før skolene startet opp med svømmeopplæring 
der.
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Bygninger og uteområder
På bakgrunn av kartlegging i forbindelse med vernerunde, 
risikovurdering og innspill gjennom året, lages det en 
oversikt over innmeldt behov for vedlikehold og behov for 
investeringer. Disse er formidlet videre til bygningsdrift. 
Tiltak som regnes som investering er tatt med inn i 
budsjettprosessen.

Støy
Sektoren har fortsatt fokus på å redusere støybelastning i 
barnehager og SFO.
Drift og utbygging har gjort en del fysiske tiltak som å 
legge støydempende plater i taket. En barnehage har hatt 
støykartlegging etter varsel fra tilsynsmyndighet. 
I forbindelse med slik kartlegging, har det også vært 
gjennomført ”minikurs” om støy for de ansatte. 

Psykososialt arbeidsmiljø

Fibas har vært inne ved to virksomheter og gitt veiledning og 
individuelle samtaler. Det har vært gode tilbakemeldinger på 
tiltaket.

Vold og trusler
Kommunen har en beredskapsplan med felles prosedyrer. 
Den enkelte virksomhet tilpasser denne til egne forhold. 
Sektoren har egen beredskapsplan som presenterer et samlet 
beredskapsapparat ved hendelser som ulykker og vold. Alle 
virksomheter gjennomgår planen hvert år og sikrer at alle 
ansatte er kjent med planen.
Sektoren har, sammen med helsesektoren, utdannet to 
veiledere som kan holde kurs for andre ansatte knyttet til 

vold og trusler. Det er laget en plan for denne skoleringen 
med basis i tilmeldte behov.
Ansatte i sektoren melder om :
• store krav og høyt tempo som påvirker ansattes 

arbeidsmiljø
• eksterne krav til medarbeidere medfører stress og noen 

ganger mistrivsel
• stram økonomi med opplevd knapphet på ressurser fører til 

opplevd dårlig mulighet til å realisere arbeidsmål
• sykefraværet medfører utfordringer i to ledd – manglende 

kontinuitet i arbeid og vansker med å skaffe vikarer
Seniortiltak: 
• Lærere har en tariffregulert reduksjon i lesepliktdelen fra 55 

år med 5,8% og 12,5% fra fylte 60 år
• 43 lærere har redusert leseplikt 5,8 %  
• 38 lærere har redusert leseplikt 12,5 %

Tilrettelagt arbeidsplass:
På 22 av sektorens 31 virksomheter er det:
• 24 personer som har fått tilrettlagt arbeidet av mer varig 

karakter(over 6 mnd)
• 13 personer med kortere varighet (inntil 6 mnd.)

Forebygge belastningsskader
Sektoren har laget en plan for systematisk opplæring i 
forebygging av muskel og skjelettplager. I løpet av 3 år skal 
alle virksomhetene hatt det som ”minikurs”. Vi er nå inne i 
det andre året. Vi ønsket å bruke FIBas til dette. I 2011 har 
fem virksomheter fått ”minikurs” fra Fibas.  
Sektoren har fokus på forebygging av muskel og 
skjelettskader. Forebygging av disse er en utfordring når 
økonomien er ”dårlig”.

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -27 773 94,43 % -29 411 -28 114 -26 808

Refusjoner -72 934 96,35 % -75 694 -54 549 -99 458

Overføringer -2 946 100,01 % -2 946 0 -46 456

Finansinntekter -2 211 100,04 % -2 210 0 -838

Sum inntekter -105 864 96,01 % -110 261 -82 663 -173 559

Lønn 376 377 98,71 % 381 276 361 681 372 672

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 47 932 96,55 % 49 643 42 760 42 204

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 82 088 106,61 % 77 001 74 940 29 434

Overføringer 15 844 127,46 % 12 431 9 065 59 002

Finansutgifter 3 775 100,42 % 3 759 1 859 5 101

Sum utgifter 526 016 100,36 % 524 110 490 305 508 413

210 – BARN OG UNGE 420 152 101,52 % 413 849 407 642 334 854

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Samlet sett har sektoren et netto overforbruk på 6,5 mill., tilsvarende 1,6 %.  Regnskapet viser en mindreinntekt på 4,6 mill. 
mens utgiftssiden viser et merforbruk på 1,9 mill.  



49          Barn og ungesektoren

Hovedposter i regnskapet:
• Refusjon sykepenger og foreldrepenger ligger 4,591 mill. under budsjett.  
• Brukerbetaling ligger 1,535 millioner under budsjett
• Lønnskostnader ligger 4,9 mill under budsjett
• Forbruksposter har et mindreforbruk på 1,7 mill
• Overføringer til andre/kjøp av tjenester har et merforbruk på 5,086 mill

Noen mer detaljerte vurderinger:
Grunnskole og SFO, inkl. skoleskyss, har et forbruk på 99,21% av budsjett. Det er foretatt betydelige innsparinger på fast lønn 
og på innkjøp.

Kommunal barnehagedrift, inkl. barnehagebarn med behov for særskilt tilrettelegging viser netto mindreforbruk på ca. 2,7 mill. 
i forhold til budsjett, noe som bl.a. skyldes at deler av budsjettert drift knyttet til utvidelse av Saga, Sentrum og Tverrelvdalen 
barnehage ikke ble iverksatt før senhøst 2011. Forbruket er under budsjett på de fleste artsgrupper, bl.a. som følge av god 
budsjettdisiplin.  
Regnskap knyttet til kommunalt tilskudd til de private barnehagene viser et overforbruk i forhold til budsjett på 5,308 mill. 
Sektoradministrasjonen har en innsparing på 1,4 mill.

Aktivitet i forbindelse med fond, viser at sektoren har en netto bruk av bundne fond på 0,513 mill knyttet til ulike prosjekter, 
inkludert RSK.

Særskilt rapportering av kostnader på 2 tjenesteområder i 2011:

Kostnader for undervisning i minoritetsspråklige i grunnskolen – 
innføringsklassen og særskilt norskopplæring

Sum 

Lønnskostnader totalt 6 307 000

+ lærebøker, matriell, skyss m.m. 54 000

Sum kostnader totalt, eks. adm. og vikar 6 361 000

I rammen fra staten - fremskrevet (2 121 126) -2 607 116

Netto kostnader totalt Alta kommune 3 753 884

Alta kommunes egenfinansieringsgrad 59 %

Regnskapsdata foran er hentet ut av regnskap for 2011, og Alta kommune har en betydelig kostnad knyttet til opplæring 
av minoritetsspråklige i grunnskolen og til drift av de samiske tilbudene. Disse tilbudene medfører en nettokostnad for Alta 
kommune på kr 3.753.884.
Det er viktig å ha for øye at rettigheter med hjemmel i lov bidrar til kostnader som må finansieres. 
Rapporten illustrerer at det forutsettes tilbud fra kommunens side uten at disse kostnadene er dekket inn gjennom bevilgninger 
fra den myndighet som gir lovhjemmel for tilbudene. 

Kostnader samiskopplæring i Alta Sum 

Lønnskostnader totalt 5 311 408

Refusjon 2011 iflg. regnskap -3 850 942

Anslått underdekning = Alta kommunes egenandel 1 460 467

Alta kommunes egenfinansieringsgrad 27,50 %

Når det gjelder det samiske tilbudet etableres slikt tilbud i medhold av lov når det gjelder samisk språk. Her fastsetter staten 
antall timer elevene skal ha og den refusjon kommunen skal få. Det er imidlertid slik at den statlige refusjon pr time ikke er 
kostnadsjustert, og det medfører en økende kommunal egenandel pr time.
Den samiske klassen er også opprettet i medhold av lovbestemmelser. Etableringen av denne klassen gir ikke reduserte 
kostnader til annen skoledrift, men kostnaden til drift av et lovhjemlet tilbud kommer i tillegg uten at staten yter refusjon for 
den rett til slikt tilbud som er etablert i lov.
Samtidig må vi vokte oss for å bli enøyde slik at vi kun vurderer tiltakenes kostnader. Dette er viktige tilbud som bidrar til at 
nye Alta innbyggere får ferdigheter som vil hjelpe de i prosessen med inkludering og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det 
samiske tilbudet gir en berikelse knyttet til samisk språk og kultur, og det bidrar til at barn og unge positivt får utviklet sin 
identitet. Det er imidlertid en betydelig utfordring for sektoren å skulle finne dekning for de totale kostnadene – herunder også 
disse tilbud.
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9.1 Barn og unge tjenesten

Bemanning

Barn og unge tjenesten har samlet 44 årsverk fordelt på de 
fire tjenesteområdene.

Tjenester og oppgaver

Barn og unge tjenesten er etablert som en flerfaglig enhet i 
kommunen. Tjenesten består av de tidligere enhetene:
• Barnevernstjenesten
• PPT
• Helsesøstertjenesten
• Habiliteringstjenesten

Tjenesten ledes av virksomhetsleder Svein O Hansen, og 
samlet ledelse av Barn og unge tjenesten ivaretas av leder og 
4 rådgivere som til sammen utgjør fagstab.

Barn og unge tjenesten 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. Vi skal i det nye 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.

Helsesøstertjeneste ved Alta videregående skole.
Det er etablert en samarbeidsavtale med Finnmark 
fylkeskommune/Alta videregående skole og Alta kommune 
om å opprette en hel helsesøsterstilling ved skolen.  Denne 
stillinga finansieres med 50% fra hver av partene.

Avlastning
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 helse- og sosialtjenesteloven, 
og sektoren opplever at vi i dag ikke har tilstrekkelig 
kapasitet til å møte den økte etterspørselen.

Modellutprøving – psykolog i Barn-ungetjenesten.
• Barn og unge tjenesten fikk etter søknad bevilget tilskudd 

til modellutprøving av psykologstilling i Barn-ungetjenesten 
over en periode på 4 år med oppstart januar 2011.

Tilbakemeldinger fra de øvrige tjenestene tyder på at 
psykolog i Barn-ungetjenesten  oppleves som et etterlengtet 
og nødvendig kompetanseområde for barn- og ungdom i Alta 
kommune.

Etablering av tilbud til mindreårige flyktninger
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak – PS 30/11 – 
har Barn-og unge fått ansvar for å bosette inntil 10 nye 
mindreårige flyktninger – kommunen bosetter nå til sammen 
20 enslige mindreårige flyktninger.
I samsvar med kommunestyrets vedtak etableres dette 
tilbudet i samarbeid med IMDI, og kommunens bosetting 
hjemles i lov om barnevernstjenester.  Boenheten jobber 
turnusbasert og det er i dag 14 ansatte i dette tilbudet.  Det 
gis tett oppføling av de enslige mindreårige flyktningene 
i 5 boenheter spredt rundt i Alta.  Hovedmålsettinga med 
bosettingspolitikken er å gi et godt teoretisk grunnlag 
– som innbefatter språkopplæring, landskunnskap, og 
øvrige ferdigheter for å klare seg best mulig i det norske 
samfunn.  Siktemålet er at flest mulig skal fullføre 
videregående skole, eller være i arbeid i løpet av de 5 årene 
kommunen har ansvar for disse.  Skoletilbudet gis av Alta 
voksenopplæringssenter, mens miljøarbeidet utføres av 
ansatte i Boenheten.

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.
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, og det vil kunne føre til at 
gjennomføringstakten for ”Tidlig innsats” må 
justeres. 
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Barnevernstjenesten

Bemanning

Barneverntjenesten har 15 stillingshjemler.

Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester 
og Adopsjonsloven. Dette innebærer forbygging, ansvar 
for å påse at barn får hjelp fra andre offentlige instanser, 
undersøkelse for å kartlegge om barnet har behov for 
hjelpetiltak og iverksette tiltak. Dersom en finner grunnlag 
for omsorgstiltak skal barneverntjenesten fremme saken for 
behandling i Fylkesnemnda for sosiale saker. Det må i slike 
saker arbeides i forhold til å finne egnet omsorgstiltak, enten 
fosterhjem eller institusjon. Dette gjøres i nært samarbeid 
med Bufetat. Barneverntjenesten har også ansvar for 
utarbeidelse av sosialrapporter i forbindelse med utenlandsk 
og innenlandsk adopsjon.

Tverrfaglig organisering
Barneverntjenesten er fordelt på tre ulike team sammen 
med de andre faggruppene i barn- og ungetjenesten: Team 
sentrum, øst og vest. Teamene møtes hver tirsdag og er 
også sammen ute på observasjoner i barnehager og skoler. 
Dette er virksomheter som er med i TI – tidlig innsats – der 
vi som tverrfaglig tjeneste screener barn i barnehagene og 
på 1.trinn i skolene. Vi deltar også fra de ulike teamene 
på drøftingsmøter der styrere og rektorer har ansvar for å 
innkalle etter behov.

Barneverntjenestens organisering og viktige 
samarbeidspartnere
Saksbehandlerne i barneverntjenesten arbeider etter 
generalistmodellen. Det betyr at samtlige jobber med 
undersøkelsessaker, tiltakssaker og omsorgssaker. I tillegg 
er alle saksbehandlerne med i de ulike tverrfaglige teamene, 
samt med på TI.

Utfordringer i 2011 har vært:
• Gjennomføre undersøkelsessaker innenfor 3 måneders 

fristen
• Oppfølging av fosterhjem
• Skaffe tilsynsførere til fosterhjem

Barneverntjenestens har et tett samarbeid med det 
statlige barnevern; BUF-etat.  Barneverntjenesten søker 
tiltak gjennom BUF-etat i  omsorgssaker og enkelte 
hjelpetiltakssaker.  Det av holdes faste møter med Buf-etat 
og ellers etter behov i den enkelte sak.
Barneverntjenesten har et godt samarbeid med politiet. Vi  
har faste møter annenhver uke hvor vi drøfter utfordringer 
eller konkrete saker . Vi har også i 2011 inngått et formelt 
samarbeid med Familievernkontoret. 
Barneverntjenesten  har 15 stillingshjemler. 

Av rapport til Fylkesmannen pr. 31.12.11 mottok 
barneverntjenesten 303 nye bekymringsmeldinger i 2011, 
en økning på 18 meldinger i forhold til fjoråret. I tillegg til 
nye bekymringsmeldinger følger barneverntjenesten opp 51 
barn under omsorg av kommunen og pr. 31.12.11 var det 
152 barn som fikk hjelp fra barneverntjenesten i form av 
hjelpetiltak. Det har i løpet av året blitt ytt hjelp til flere barn 
enn de som det rapporteres om pr. 31.12.

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Kommunale kostnader til 
barnevernstjenester

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger 
(kr) 956 1695 1724 1435 1780 1940 1694 1409

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten 4580 7732 8082 6572 6778 8615 7293 6185

Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. 
barn i barnevernet 88724 122936 97061 76070 81147 89318 84613 90371

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 
(f. 244), prosent 47,2 40,7 32,7 29 29,1 30,5 28,4 33,5

Andel netto driftsutgifter til barn som bor 
i sin opprinnelige familie (funksjon 251), 
prosent 8,5 9,4 10,7 17,8 18,5 13,4 13,7 14,9

Andel netto driftsutgifter til barn som bor 
utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), 
prosent 44,3 49,9 56,6 53,3 52,4 56,2 58 51,6

KOSTRA - Sammenligninger

Alta kommune bruker mer penger til slike tjenester både målt i kroner pr innbygger og kroner pr innbygger i aldersgruppen 0-17 
år enn kommunene det sammenlignes med.
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet er lavere i Alta enn i de øvrige kommunene. Dette er en endring fra tidligere år.
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. 
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Barnevern - nivå 3

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Undersøkelser avsluttet 118 136 157 119 250

Undersøkelser i alt 127 177 200 135 272

Undersøkelser med behandlingstid 
over tre måneder 12 16 28 59 49

Undersøkelser som førte til tiltak 62 75 76 49 134

Sammenlignet med øvrige kommuner har Alta et høyt antall undersøkelser, og vi har et meget høyt antall undersøkelser som 
førte til tiltak. Titakstypene er beskrevet i tabell foran. Tallstørrelsene for Alta viser et barnevern som brukes av innbyggere og 
andre i kommunen. Vårt barnevern har en omfattende mengde saker, og tallene er høyere enn det vi kunne forvente ut fra en 
ung befolkning.

Tabellen viser at barnevernet i Alta har tiltak i forhold til mange barn på ulike arenaer. Vi 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 197 av i alt 205 barn. Det 
innebærer at barnevernet i Alta følger opp lovkrav og sikrer barn gjennom forpliktende planer.

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Barn med hjelpetiltak per 31.12 71 137 177 49 154

Barn med omsorgstiltak per 31.12 23 50 51 20 51

Barn med tiltak i opprinnelig familie 
(funksjon 251) 99 151 208 76 195

Barn med tiltak per 31.12 94 187 228 69 205

Barn med tiltak per 31.12. med 
utarbeidet plan 79 132 178 52 197

Barn med tiltak utenfor opprinnelig 
familie (funksjon 252) 45 80 93 35 108

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Stillinger med fagutdanning 16 22,3 17,6 7 15

Sum stillinger i alt 18 23,3 19,1 8 16
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Tjenester og oppgaver

PPT inngår som en del av barn og ungetjenesten i Alta 
kommune; - en tverrfaglig tjeneste bestående av barnevern, 
helsesøster- og habiliteringstjeneste.
Barn og ungetjenesten PPT yter tjenester internt i 
kommunen, samt i Loppa kommune tilsvarende 75 % av en 
fagstilling. 
Opplæringsloven hjemler PP- tjenestens arbeidsoppgaver, og 
er tjenestens viktigste styringsdokument. 
PP-tjenesten er en sakkyndig og veiledende instans som skal 
medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov 
får utredning og tiltak som sikrer likeverdighet og utvikling. 
Forebyggende- og systemrettet arbeid i barnehager og skoler 
som bidrar til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, 
unge og voksne er et sentralt arbeidsfelt.

PP-tjenesten arbeider både på individ- og systemnivå slik 
tjenesten er pålagt gjennom Opplæringslovens § 5.6.

Individrettet arbeid: 
Det individrettede arbeidet i barnehage og skole består 
av observasjoner, utredninger, mål- og planarbeid, faglig 
drøftingspart som yter råd, veiledning, arbeidsseminar og 
kurs til både foresatte og utøvere av de spesialpedagogiske 
tiltakene, samt å utføre sakkyndig vurdering der loven 
krever det. Sakkyndighetsarbeid i forhold til enkeltsaker 
er ressurskrevende og legger i perioder beslag på mye av 
kapasiteten til PP-tjenesten.  
Etter omorganiseringen av ressursene knyttet til § 5.7 i 
2010, er det etablert et nettverk av ressurspedagoger og 
deres faglige ledere, kalt Fagforum. Innholdet i Fagforum 
har blitt initiert ut fra de behov personalet i barnehagene har 
signalisert, samt ut fra PP-tjenestens innsikt i arbeidet og hva 
det er behov å ha kunnskap om. 

Etterspørsel til direkte logopedisk arbeid er stor. På grunn 
av begrenset kapasitet blir barn og unge opp til 16 år 
prioritert. Voksne som henvises for logopedisk behandling 
består i hovedsak av trafikkskadde, afasirammede og 
personer med stemme- og stammelidelser. Henvisninger av 
voksne vurderes av logopedene i PP-tjenesten og henvises 
videre til privatpraktiserende logopeder med refusjon etter 
trygdelovgivningen. Logopedene i PP-tjenesten veileder de 
som er nærmest barn og unge i barnehager og skoler, samt 
at de utreder og har oppfølging i fht. barn med språkvansker.
 

PP-tjenesten

Atferdsterapeuten i PP-tjenesten arbeider med familier 
med barn med atferdsproblematikk gjennom bruk 
av veiledningsprogrammet ICDP (International Child 
Development Program) og behandlingsmetoden PMTO 
(Parent Management Training – Oregon), samt skolerer 
personale i barnehager innen ICDP. 

Bemanning

PP-tjenesten har i løpet av 2011 hatt 9 spesialpedagoger i 
full stilling og 5 spesialpedagoger i lavere stillingsprosenter 
(50 -80% stilling) totalt 12,2 av 13,8 stillingshjemler har 
vært besatt. I tillegg har PP-tjenesten en atferdterapeut. 
Medarbeiderne i PP-tjenesten er utdannet som 
førskolelærere, allmennlærere og barnevernpedagoger, - 
alle med erfaring fra arbeid i barnehage og skole, i tillegg 
spesialpedagogisk videreutdanning innen ett eller flere av 
områdene logopedi, sammensatte vansker, spesifikke vansker, 
atferd, samspill og kommunikasjon, IKT i spesialpedagogisk 
arbeid m.m. 

Oversikt individsaker
Antall nyhenvisninger har gått ned det siste året i Alta 
kommune, Loppa holder seg stabilt ifht tidligere år (se 
Tabell). 
For PP-tjenesten har kapasitetsproblemer vært en utfordring 
i 2011, tjenesten har ikke har hatt kapasitet til å åpne og 
starte opp arbeidet etter hvert som henvisninger har blitt 
mottatt. Barn og unge har derfor blitt satt på venteliste der 
ventetiden har variert fra 3 - 10 måneder. 

Antall nyhenvisninger 2011 2010 2009

Uregistrerte 15

Alta 172 189 164

Loppa 7 7 7

Det totale antall saker holder seg stabilt lik tidligere år. 
Vi registrer at det henvises og arbeides med flere barn/unge 
med kommunikasjonsvansker og psykososiale vansker – enn 
for eksempel fagvansker. 

Systemrettet arbeid
Skoleåret 2010/2011 ble det tilbudt og gjennomført inntil 
3 systemmøter i 14 skoler og 29 barnehager i sentral Alta. 
Systemmøtene ble gjennomført som et ledd i arbeidet med 
å nå målet om å ivareta enkeltindividets forutsetninger og 
behov, samt analysere og ha fokus på systemet barnet er 
en del av: relasjon, samspill og kommunikasjon mellom barn 
og voksne, systemfaktorer som lærestoff, lærerkompetanse, 
arbeidsmåter, organisering, pedagogisk analyse og –ledelse, 
læringsmiljø, rutiner, ressurser og rammer.
I de tverrfaglige systemmøtene drøftes barn/unge anonymt 
eller med samtykke fra foresatte, et tilbud noen barnehager 
og skoler har benyttet seg av 1 – 2 ganger pr. år. Det er 
styrer/rektor som har ansvar for å innkalle og melde inn 
behov for tverrfaglige systemmøter, mens de ordinære 
systemmøtene initieres av PP-tjenesten. 

Tidlig innsats
PP-tjenesten har i 2011 (og tidligere år) hatt ansvar for 2 
dagers kursing av personalet i de barnehager og skoler som 
for første gang deltar i gjennomføringen av arbeidsformen. Vi 
har ansvar for gjennomføring av 3 refleksjonsmøter i skolene, 
samt ansvar for screening, drøfting og evaluering sammen 
med de øvrige tjenestene i barn og unge.

Annet tverrfaglig arbeid
Alle tilsatte i PP-tjenesten er deltakere og bidragsytere 
i tverrfaglig sammensatte team internt i barn og 
ungetjenesten; team øst, vest og sentrum.  I det tverrfaglige 
arbeidet i Barn og ungetjenesten har PP-tjenesten delansvar 
for å sikre helhet, men med et særlig ansvar for forhold som 
omhandler opplæringen.
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Bemanning

Tjenesten har 9 helsesøstre i 100 % stilling. 
Nytt av året er at Alta kommune har inngått en avtale 
med Finnmark fylkeskommune i 2010, der man sammen 
finansierer en 100 % stilling helsesøster som primært skal 
jobbe med ungdom i alderen 16-20 år. Nyansatt begynte i 
tjenesten i mars 2011.
Helsestasjonstjenesten følges opp av fastleger som har 
helsestasjonstjeneste gjennom en kommunal avtale. 
Legeressursen er på 50 % stilling, fordelt på 3 leger. 

Tjenester og oppgaver

Helsesøstertjenesten jobber etter lov om helse- og 
omsorgstjenester og folkehelseloven med tilhørende 
forskrifter, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer.

Tjenesten deltar i tidlig innsats som system i skoler og 
barnehager og i tverrfaglig arbeid i sak. I forhold til 
måloppnåelse knyttet til lov om helse- og omsorgstjenester 
og folkehelseloven med tilhørende forskrifter, veiledere 
og nasjonale faglige retningslinjer, er det betydelige 
ressursmessige utfordringer i forhold til å gi tilbud som 
gode nok kvalitativt. Den største utfordringa knyttes til 
skolehelsetjeneste utover vaksinasjonsprogrammet – det å 
være til stede på skolene og drive godt forebyggende arbeid.  
Ressursgrunnlaget sammenlignet med Harstad og Narvik gir 
en god indikasjon på de beskrevne utfordringene.

Kompetanseheving
Alle helsesøstrene deltok på fagdagene i nettverket av 
helsesøstre i Finnmark i januar 2011. Disse ble avholdt 
sammen med fylkesmannen, og hadde ”ungdom og seksuell 
helse” som tema. Foredragsholder var Mia Børjeson.

Samarbeid med andre faggrupper i kommunen
I 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale med 
tannhelsetjenesten.
Det avholdes samarbeidsmøter med jordmortjenesten i 
kommunen ca annen hver måned, med tema om både 
spedbarn og ungdomsarbeid.
Fysioterapeutene i kommunen gjennomfører 4 mnd 
kontroll i gruppe. Avtalen settes opp av helsesøster på 
helsestasjonen. Denne aktiviteten er ønskelig å gjennomføre 
i helsestasjonens lokaler, da det vil kunne medføre et tettere 
samarbeide. Det er pt ikke lokaler til dette.

Skolehelsetjeneste
Det er ønskelig at helsesøstertjenesten som et 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak skal være 
tilgjengelig for alle barn i skolealder. Som et tiltak i tidlig 
innsats er helsesøster en viktig ressurs, og er en viktig 
samarbeidspartner både for barn, foreldre og lærere. 
Skolehelsetjenesten i 2011 har i hovedsak bestått av 
lovpålagt vaksinering. 
Målet er at alle skoler skal følges opp av helsesøster ukentlig. 

Helsestasjonstjeneste
6 helsesøstre har oppfølgning av barn fra nyfødt til 
skolealder som en del av sitt ansvarsområde Dette omfatter 
hjemmebesøk og konsultasjoner i helsestasjonen etter 
retningslinjer fra Helsedirektoratet. 
93 av 287 nyfødte fikk hjemmebesøk innenfor fristen i 2011. 
Tjenesten har en utfordring med å motta melding om fødsel 
fra UNN, Hammerfest fødeavdeling og Alta fødestue innen 
rimelig tid. Helsesøster skal tilby hjemmebesøk innen 10. 
levedøgn. 

Ungdommens helsestasjon
Åpen en ettermiddag i uka fra kl 14.30- 18.30. Følger 
skoleruta.
En helsesøster og en jordmor er til stede. Turnuslege har 1 
time ressurs i uka. 
Psykolog er på ungdommens helsestasjon en dag i måneden. 
351 personer er registrert som brukere av ungdommens 
helsestasjon i 2011
Totalt antall konsultasjoner er 691 for 2011.

Utenlandsvaksinering
En dag pr uke settes det opp avtaler for 
utenlandsvaksinering. Det er stor etterspørsel etter tjenesten 
gjennom hele året. Mange tar kontakt (for) kort tid før 
avreise. 

Sesonginfluensa
Vaksinering mot sesonginfluensa ble gjennomført etter 
ordinær arbeidstid i oktober måned. Det var satt av totalt 4 
ettermiddager til massevaksinering.
Ca 700 personer, voksne og barn tok influensavaksine fra 
oktober til desember 2011.
Antall personer som har vaksinert seg mot sesonginfluensa 
har økt fra 2010 -2011. 

Helsesøstertjenesten
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Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Helsestasjon- og skolehelsetjenester

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
Gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst 76 106 100 75 33 65 77 82

Andel spedbarn som har  fullført 
helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 97 76 105 102 87 93 101 101

Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
ved 2-3 års alder 83 96 96 116 74 101 95 100

Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
ved 4 års alder 93 78 70 111 66 92 95 97

Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
innen utgangen av 1. skoletrinn 65 83 65 119 79 97 105 90

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. 
Sum timer per uke. 4 8 4 2 4 62 89 2562

Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. 
Funksjon 232 8,1 21,6 18,1 20,7 4,6 15,1 11,1 10,9

Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. 
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 7126 5827 12045 7960 3876 6985 7884 6616

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011. Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
Gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern 6143 4911 9348 5891 1350 5038 6149 5739

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern 1638 1269 2518 1499 364 1301 1562 1557

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, 
helse pr. innbygger, konsern 21 159 54 413 182 167 180 103

En sammenligning av helsesøstertjenester med andre relevante kommuner, viser at Alta ligger svært lavt i forhold til 
ressursinnsats på de fleste områder. Helsesøstrene i Alta melder at de opplever å ha for liten kapasitet i forhold til de oppgaver 
de er pålagt. Dette harmonerer med beskrivelsene i tabellen foran.

Tallene viser at Alta kommune har lav ressursinnsats i forebygging, helstasjons- og skolehelsetjeneste for aldersgruppen 
0-5 år og 0-20 år. Både bruttoutgifter og nettoutgifter er lave for Alta sin del, og det er grunn til å vurdere om dette er en 
hensiktsmessig prioritering gitt det fokus folkehelse skal ha i kommunens arbeid.

KOSTRA - Sammenligninger
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Habiliteringsstjenesten

Tjenester og oppgaver

Antall aktive brukere innenfor tjenestegruppen - avlastning, 
støttekontakt, omsorgslønn,  praktisk bistand er 163 
innbyggere.
Antall brukere av tilbud i 5 skolebaser: 24.
Av disse er det kun 1 som har dette tilbudet som ikke mottar 
andre tjenester fra habiliteringstjenesten.
Antall brukere kun med IP ( ingen andre tjenester fra 
habiliteringstjenesten.) : 11

Avlastning Antall 

Antall barn totalt 66

Antall barn privat avlastning 46

Tiltaksbasen 16

Follumsvei 12

Støttekontakt 76

Omsorgslønn 67

Praktisk bistand 8

Fritidskontakt 1

Antall ressurskrevende brukere 7

Sammenlignet med 2010 som viste 184 brukere er det i 2011 
registrert 163 brukere av tjenesten. Barn- og ungetjenesten/
Habilitering registrer samtidig at saksbehandlingen har 
krevd mer ressurser  fordi sakene har vært mer omfattende. 
Tjenesten har gjennom 2011 mottatt flere klager på 
tjenesteutmålingen enn tidligere år. 
Saksmengden og at sakene har vært av en utfordrende 
karakter som det antydes har gitt Habiliteringen store 
utfordringer i å finne tiltakspersoner med kompetanse som 
bidrar til forsvarlighet for berørte parter.
Ved overgangen til videregående skole bortfaller tjenester 
fra andre virksomheter og tjenester i kommunen i 
forhold til ungdom med behov for omfattende bistand. 
Fylkeskommunene har ikke ansvar i forhold til kommunale 
tjenester, og da står Habiliteringen igjen som kommunal 
tjenesteyter og må koordinere tjenestetilbudet til 
ungdommen, -jfr. Individuell plan. 

For 2011 har døgnavlastningene representert med 
Tiltaksbasen hatt 14 brukere samtidig. Totalt har 16 
brukere hatt tilbud ved Tiltaksbasen i 2011. Noen har 
betydelig døgnbasert tilbud, andre med kun fritidstilbud en 
ettermiddag pr.uke. 

Barneavlastningen har i 2011 gitt tilbud til i alt 12 brukere, 
hvorav 10 brukere er aktiv samtidig. Utfordringene har vært 
at foreldre primært ønsker avlastning i forbindelse med 
helg. Dette ønske er vanskelig å innfri da turnusen skal 
dekke kvalifisert ressurs til alle brukere av avlastningen. 
Avlastningen er et svært nyttig og nødvendig tiltak for 
familiene som bruker avlastningen, men behovet for 
enkeltfamilier er varierende. Vedtakene omfatter tilbud om 
avlastning fra et døgn hver 3.uke til nærmere 60% plass.

Oppsummering:
Det tverrfaglig arbeidet i Barn-ungetjenesten – både som 
systemretta tiltak og tverrfaglig samarbeid i sak – er et 
kvalitetsmessig og fremtidsrettet arbeid som gir tidlig og 
samordna hjelp til barn- og unge i Alta kommune.  Mange 
flere barn og ungdom får tidligere hjelp enn før dette 
systemet ble igangsatt, men har også som konsekvens at 
den totale belastninga på enkelttjenestene blir større enn 
slik disse tjenestene var organisert før opprettelsen av 
Barn-ungetjenesten..  Som det fremgår av tilgjengelig SSB 
statistikk er bemanningsnormen i Barn-ungetjenesten lavere 
enn de fleste sammenlignbare kommuner.  Dette er et viktig 
bakteppe når en skal vurdere den samla innsatsen for Barn-
ungetjenesten.  Det utføres relativt gode enkelttjenester 
– samtidig som det brukes en god del tid på det tverrfaglige 
arbeidet.  I en innkjøringsfase av nye arbeidsmåter og nye 
systemer,  er stillingsressursene en kritisk faktor i forhold til 
å gjennomføre både lovpålagte enkelttjenester og tverrfaglig 
innsats.  Barn-ungetjenesten har i stor grad gjennomført 
begge deler – uten styrket bemanning.  

Estimat over ressursbruk fordelt på enkelttjeneste og 
tverrfaglig innsats.:

Tjeneste Antall 
stillinger

Egen
tjenesteprod

Tverr-
faglig

Helsesøstertjenesten 9 7,2 1,8

Barneverntjenesten 15 12 3

PP-Tjenesten 12 9,6 2,4

Hab.Tjenesten 2 1,6 0,4

Totalt 38 30,4 7,6

Den tverrfaglige innsatsen er som nevnt tidligere svært viktig 
i forhold til perspektiver som samordning av tjenestetilbud 
og tidlig hjelp til barn i risiko.  Over et tidsperspektiv på 5-6 
år må en forvente at antall enkeltsaker vil gå ned – samtidig 
som skoler og barnehager gjennom de systemretta tiltakene 
Barn-ungetjenesten gir, vil kunne gi god forebygging, og som 
også vil medvirke til ål redusere de økonomiske kostnadene 
for Alta kommune.
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Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -400 59,08 % -677 -677 -457

Refusjoner -12 737 117,63 % -10 828 -4 439 -5 797

Overføringer -2 466 100,01 % -2 466 0 -1 575

Finansinntekter -596 100,14 % -595 0 -50

Sum inntekter -16 199 111,21 % -14 566 -5 116 -7 879

Lønn 51 777 111,17 % 46 575 39 193 44 434

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 10 637 115,42 % 9 216 6 875 8 853

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 5 490 90,70 % 6 053 6 053 4 650

Overføringer 10 140 144,90 % 6 998 5 778 9 884

Finansutgifter 331 101,40 % 326 320 324

Sum utgifter 78 375 113,31 % 69 168 58 219 68 146

225 – BARN OG UNGE TJENESTEN 62 176 113,87 % 54 602 53 103 60 267

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Barn- og ungetjenesten, inkl. tiltaksbasen og barneavlastningen viser et samlet mérforbruk på ca. 7,8 mill. i forhold til budsjett.  

Forebyggende tjeneste (funksjon 232 og 233) har en innsparing på ca. 1 mill. 

Barnevernstjenesten totalt (funksjon 244, 251 og 252) har et samlet mérforbruk på 4,1 mill. og som fordeler seg slik:
• Barnevernstjenesten (funksjon 244) har et mindreforbruk på 2,7 mill. 
• Barnevernstjenesten (funksjon 251) omfatter de hjelpetiltak barnevernstjenesten etter vedtak setter inn i hjemmet, bl.a. 

for å forhindre institusjonsplassering. Merforbruket i 2011 er på 2 mill. Tiltakene er satt inn i medhold i av barnevernloven. 
Lovverket i denne sammenheng er så sterkt at det ikke er mulig å avslå tiltak med begrunnelse i manglende økonomisk 
dekning.

• Barnevernstjenesten (funksjon 252) omfatter hjelpetiltak utenfor familien (plassering i barnevernsinstitusjoner, forsterka 
fosterhjem m.m.) etter godkjenning i Fylkenemnda.  Merforbruket i 2011 er på 4,8 mill.

Habiliteringstjenesten (funksjon 254) har et merforbruk på 3,3 mill. og omhandler de hjelpetiltak som er virksomme innenfor 
Lov om sosial tjenester, og knytter seg til barn og ungdom mellom 0-18 år som har behov for pleie, omsorg eller hjelp til 
hjemmeboende.  Konkrete tiltak her handler om støttekontakt, omsorgslønn eller praktisk bistand. Budsjettåret 2011 er det 
fattet 163 enkeltvedtak.

Tiltaksbasen har et overforbruk på 0,6 mill. Det er for tiden 16 brukere som får avlastningsdøgn i enheten. Trykket på 
avlastningsdøgn er enormt. Hovedutvalget har tidligere fattet vedtak om å styrke tjenesten med 3 stillinger. Vedtaket er ikke 
effektuert, men gir en indikator på hvorfor budsjettrammene ikke holder.

Barneavlastningen har et overforbruk på 0,8 mill. Habiliteringstjenesten fatter vedtak om avlastningsdøgn etter Lov om 
sosiale tjenester. Brukergruppen på 12 barn er sterk pleietrengende og trenger tilsyn om natten. Overforbruket skyldes høye 
lønnskostnader pga. stor turnover, ekstravakter og overtid.
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9.2 Barnehager

Tjenester og oppgaver

Bemanning

Antall ansatte i 2011 var 168 ansatte i kommunale 
barnehager inkludert ansatte til forsterket tilbud. Antall 
ansatte i private barnehager var 193 ansatte. Sektoren bidrar 
med i alt 361 stillinger i Alta samfunnet. 

36,8% av de ansatte har utdannings som førskolelærere. Alle 
styrerstillinger er besatt med utdannet personale. Alta har 
få menn i barnehagene, og totalt utgjør menn kun 5,9% av 
arbeidsstyrken.

Kommunen som barnehagemyndighet:
Kommunen har en rolle som barnehagemyndighet i medhold 
av barnehageloven.
I løpet av høsten 2011 startet kommunen en tilsynsrunde 
med barnehagene i kommunen. Disse tilsynene iverksettes 
av kommunen som barnehagemyndighet. Tilsynene bygger 
på årsmelding for 2011, barnehagens årsplan og på et 
tilsynsbesøk. Fokus i tilsynene er om barnehagen sikrer 
de lovkrav som sentrale myndigheter har fastsatt for 
barnehager. Disse tilsynene gjennomføres både i kommunale 
og private barnehager.
Kommunen er også den instans som godkjenner barnehager i 
medhold av barnehagelovens  § 10.
Kommunen forvalter også lovadgangen til å dispensere 
fra lovkrav knyttet til kravet om utdanning for styrer og 
pedagogiske ledere samt lovkrav om pedagogisk bemanning. 

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

Faglig utvikling og kvalitet:
Foreldre i Norge har jevnt en høy tilfredshet med barnehager. 
Dette viser også kommunale brukerundersøkelser. Alta 
kommune gjennomfører brukerundersøkelser i barnehagene 
hvert 2.år, og det skal foretas slik undersøkelse i 2012. 

Barnehagene i kommunen holder en meget høy faglig 
standard. Dette er også i samsvar med de svar vi fikk i 
brukerundersøkelsen i 2010. 
Tilfredsheten gjelder barnehagenes evne til å møte 
enkeltbarn, til å kommunisere med foresatte og til å gi barn 
opplevelser samt tilrettelegge for lek og læring. Barnehagene 
driver systematisk forbedringsarbeid, og barnehagene er 
aktive i arbeidet med å forebygge vansker på ulike felt hos 
barn. 

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.

Fra 01.08.11 fikk barnehagene en ny formålsparagraf.
I tråd med den nye formålsparagrafen er også rammeplan 
for barnehager omformet og justert, og dette fører til at de 
årsplaner/3-årsplaner som lages i 2012 må tilpasses dette.

Barnehagenes økonomiske situasjon
De kommunale barnehagene rapporterer om knappe 
budsjetter til driftsmessige formål. Budsjettet gir ikke store 
rom for investeringer og man må prioritere nøye hva man 
skal kjøpe inn. Mye går til innkjøp og etterfyll av leker, utstyr 
og formingsmateriell samt til å fornye slitasje på materiell og 
utstyr.

Barnehagenes bygningsmessige og fysiske 
utfordringer
Her vises det til tidligere omtale av bygningsmessige 
utfordringer.
Ettersom barnehager har endret seg fra å være en erstatning 
for hjemmet til lek- og læringsarenaer for barn, så er også 
kravene til bygningsmasse, rom og innredning i barnehager 
endret. De eldste kommunale barnehagene har ikke 
bygningsmessige forutsetninger for å møte de nye kravene, 
og det må derfor foretas omfattende renoveringer samt noe 
tilbygg for å løse utfordringene.

Mange barnehager melder om behov for utbedring av 
lekeplassene sine.  

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. I budsjettet for 
2012 er der avsatt midler for en slik tilstandsrapport for 
Gakori barnehage.
Barnehagen i Rafsbotn er i leide lokaler i kjelleren på RIL 
bygget. Denne barnehagen har begrenset kapasitet, og det 
er grunn til å drøfte om det vil være hensiktsmessig å bygge 
en ny barnehage i Rafsbotn med tilknytning til skoleområdet. 
Foreløpig vil en slik vurdering måtte avvente kvikkleire 
utredningen for skoleområdet.

Overgang barnehage – skole
Barnehagene har bidratt til å forbedre barns overgang fra 
barnehage til skole. Dette er et felles utviklingsområde for 
barnehager og skoler, og dette satsingsområdet anses som 
vesentlig for å sikre at vi lykkes i arbeid med tidlige tiltak. 
Barnehagene sitter med vesentlig kompetanse om det 
enkelte barn. Denne kompetansen må vi sikre blir overført 
til skolen slik at skolen kan bygge på barnets sterke sider 
i læring. Det kan samtidig bidra til at samarbeidet med 
foresatte sikres bedre.
Vi har god samhandling rundt barn med spesielle behov, men 
skal i det neste året sikre systematikk knyttet til alle barn 
gjennom overføringsmøter.

Sommeråpne barnehager:
Ordningen med 2-3 sommeråpne barnehager og resten 
sommerstengte er kommet for å bli. Vurderinger og 
erfaringer tilsier at dette er en tilfredsstillende ordning for 
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Antall barn i barnehager
2010 - 2011

0-3 år 3-6 år Sum barn Sum plasspoeng

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Kommunale 199 217 362 387 561 604 750 821

Private 229 278 371 366 600 644 829 922

Totalt 428 495 733 753 1161 1248 1579 1743

Barnehagetilbudet

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

Alta kommune leverte barnehagetilbud til alle innbyggere 
med lovfestet rett til barnehageplass. Det betyr at alle 
barn som fylte et år innen 1.september 2011 fikk tilbud om 
barnehageplass. Det ble videre tildelt plasser til ca 30 barn 
som ikke hadde denne rettigheten høsten 2011, og ved 
åpningen av de nye enhetene ble enda flere tilbudt plass.

I løpet av 2011 økte barnehagekapasiteten slik at det pr 
01.01.12 var tatt opp 87 flere barn i barnehagene som følge 
av utvidelser og nyetablering:

I løpet av 2011 har antallet barn i barnehager i Alta økt med 7,5%. Samtidig er alderssammensetningen endret. Når et lite barn 
regnes med 2 plasspoeng og et stort barn (3-6år) regnes med et plasspoeng, har veksten i antallet barnehagepoeng økt med 
10,4% i 2011. Det betyr at det har funnet sted en betydelig utbygging av barnehageplasser i kommunen.

innbyggerne samtidig som det gir et bedre grunnlag for 
ferieavvikling i barnehagene. 
Denne ordningen med mange sommerstengte barnehager 
bør kunne være grunnlag for en plan for vedlikeholds- og 
fornyingsarbeidet i barnehagene.

• Ny avdeling ved Sentrum barnehage
• Ny avdeling ved Saga barnehage
• Utvidelse – ny avdeling ved Tverrelvdalen barnehage
• Ny barnehage i regi av stiftelsen Betania i BUL sitt nye 

bygg på Breverud. 
• I tillegg ble Holmen gård- og naturbarnehage åpnet seint 

på året i 2010
Etterspørsel etter barnehageplasser etter hovedopptaket 
består i det alt vesentlige av småbarnsplasser.

Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -14 793 95,78 % -15 445 -15 252 -14 307

Refusjoner -8 485 92,57 % -9 166 -6 151 -49 212

Overføringer -480 100,00 % -480 -44 881

Finansinntekter -414 100,01 % -414 -86

Sum inntekter -24 172 94,77 % -25 505 -21 403 -108 486

Lønn 70 486 95,20 % 74 043 72 830 71 211

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 4 062 82,71 % 4 911 4 493 3 775

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 70 146 108,37 % 64 731 64 555 18 506

Overføringer 1 992 113,05 % 1 762 542 45 129

Finansutgifter 676 100,00 % 676 396 598

Sum utgifter 147 362 100,85 % 146 123 142 816 139 219

27 / 28 – BARNEHAGER 123 190 102,13 % 120 618 121 413 30 733
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KOSTRA - Sammenligninger

Tall i %

Tabell – andel barn 
med barnehageplass

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,3 92,1 91,8 96 88 90,3 91,8 90,4

Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,9 78,1 78,3 81,9 75 76,9 78,3 76,8

Andel barn 0 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 0 år 11,7 0,8 2 4 5,9 5,9 4,2 4,6

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 1-2 år 86,9 81,3 81,9 93,4 80 83,8 83,6 80,4

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 3-5 år 97,7 99,9 98,8 97,6 94 94,6 97,4 97

Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage 51,1 69,9 46,7 88,7 49 .. .. ..

Andel barn i barnehage med oppholdstid 
33 timer eller mer per uke 94,6 98 95,4 97,4 93 95,1 91,4 92,4

Tallene foran har fanget opp endringer i barnehagetilbudet pr 15.12.2011. Iverksatte endringer fra 01.01.12 er ikke medregnet.
Fødselstallene varierer, men gjennomsnittlig er det rimelig å bygge på fødselstall på rundt 270 barn. I tillegg kommer de 
barn som flytter hit. Usikkerhetsfaktorer er foreldrenes etterspørsel etter barnehageplass. Dette påvirkes av flere forhold: 
arbeidsmarkedet, barnehagers omdømme og tilgjengelighet på barnehageplasser.
Tabellen foran viser at Alta har den laveste prosentandel barn i alder 1-5 år i barnehager. Tallene for aldersgruppen 0-5 år viser 
samme tendens. Langt de fleste barn har heldagstilbud i barnehagen.

En tilpasning til gjennomsnitt forutsetter en vekst der vi må sikte mot en behovsdekning for 1-5 åringer på 91 – 93% av 
kullet. Det innebærer behov for utbygging de nærmeste årene. I følge offisiell statistikk var det 1633 barn i alderen 0 – 5 år 
i kommunen i 2011. 0-åringene utgjorde 271 barn. Dette gir 1362 barn i alderen 1-5 år. Basert på fødselstall rundt 270 og en 
innflytting tilsvarende 15 – 20 barn innebærer et samlet behov på ca 1350 – 1400  barnehageplasser. Vi har i dag ca 1248 barn i 
barnehager. Det utfordrende her er at 1 småbarnsplass (0-2 år)  tilsvarer 2 plasser for store barn (3-6 år).
Utbygging av barnehager har i seg risiko fordi flere av komponentene som utformer etterspørselen er utenfor kommunens 
kontroll.
Samtidig er det slik at barnehagetilbudet i stor grad oppfattes som et av de velferdsgodene som kommunen skal sikre. Den 
nasjonale standarden for full barnehagedekning er derfor ikke et kriterium for innbyggertilfredshet. Innbyggerne er tilfredse når 
det er et barnehagetilbud tilgjengelig når de ønsker det/har behov for det.

Tall i %

Fordeling av finansiering for 
kommunale plasser

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe 

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Oppholdsbetaling 16 16,9 15,8 19,4 16 15,6 15,9 15,7

Statstilskudd 1,4 1,3 1,3 1,9 2,6 2,8 1,4 1,5

Kommunale driftsmidler 82,7 81,8 82,9 78,8 81 81,5 82,7 82,8

Kommunal barnehagedrift, inkl. barnehagebarn med behov for særskilt tilrettelegging viser netto mindreforbruk på ca. 2,7 mill. 
i forhold til budsjett, noe som bl.a. skyldes at deler av budsjettert drift knyttet til utvidelse av Saga, Sentrum og Tverrelvdalen 
barnehage ikke ble iverksatt før senhøst 2011. Forbruket er under budsjett på de fleste artsgrupper, bl.a. som følge av god 
budsjettdisiplin.  

Regnskap knyttet til kommunalt tilskudd til de private barnehagene viser et overforbruk i forhold til budsjett på 5,308 mill. 

Årsmelding foreligger fra alle de kommunale barnehagene, med unntak av Korsfjord. Alle private barnehager har sendt inn 
årsmelding for barnehageåret 2010/2011.

Økonomisk resultat - avviksforklaring
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Det kommunale tilskuddet til private barnehager beregnes i henhold til nasjonalt fastsatte forskrifter som pålegger kommunen å 
yte tilskudd etter helt spesifikke kriterier.
Når data for 2011 foreligger vil det statlige bidraget være borte fordi alt da er erstattet av et kommunalt tilskudd.

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Kommunale overføringer av 
driftsmidler til private barnehager 
(1000) 56228 36657 80540 503 70160

0-5 åringer med barnehageplass 1000 1266 1286 530 1217

1-5 åringer med barnehageplass 976 1264 1281 526 1201

Barn i kommunale barnehager 
korrigert for alder 758 1302 851 707 854

Barn i private barnehager korrigert 
for alder 750 565 1053 90 948

Barn med barnehageplass 1002 1271 1290 530 1217

Finansiering og kostnader av 
barnehagedriften 

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Netto driftsutgifter barnehagesektoren 116033 149038 149600 54059 133896

Netto driftsutgifter til funksjon 201 Førskole 102132 122049 129339 46865 121684

Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud 8970 15215 13811 1399 6117

Netto driftsutgifter funksjon 221 Førskolelokaler og skyss 4931 11774 6450 5795 6095

Personalsituasjonen Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Ansatte i alt alle barnehager 298 415 400 187 361

Ansatte i alt kommunale barnehager 157 305 190 167 168

Ansatte i alt private barnehager 141 110 210 20 193

Ansatte i alt med førskole- lærerutdanning alle barnehager 92 139 116 47 133

Ansatte i alt med førskolelærer-utdanning kommunale 
barnehager 47 105 57 41 63

Ansatte i alt med førskolelærer-utdanning private barnehager 45 34 59 6 70

Ansatte i alt med dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdanning 9 17 8 12 7

Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager 16 18 35 12 19

Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager 233 328 323 137 305

Tabellen foran viser at Alta har en kommunal kostnad for barnehagesektoren som ser ut til å ligge noe lavere enn for 
kommunene vi sammenligner med forutsatt korreksjon mot barnetall og alderskorrigert barnetall.
Alta kommune ser ut til å ha en noe lavere samlet kostnad for styrket barnehagetilbud enn kommunene vi sammenligner med.

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. I kommunale barnehager var det to ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet 
mens det i private barnehager var 5.
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9.3 Undervisning

Bemanning

Alta kommune har en velutdannet stab av lærere med høy 
faglig kompetanse. Kommunen har videre tilsatt et antall 
andre ansatte i skoler med annen faglig kompetanse som 
skal understøtte læring hos enkeltelever eller grupper av 
elever med særskilte behov.

Elevtallet i Alta kommune:
Prognoser for elevtall i Alta viser et stabilt elevtall i Alta på 
2800 – 2900 elever. Prognoser for 2012/13 viser et elevtall 
på 2862.
Grunnlaget for høye elevtall ligger i fødselsoverskudd 
og tilflytting. Eksempelvis ble det i 2006 født 279 barn 
i Alta. Dette kullet starter sin skolegang 01.08.12, og 
etter innskriving i våre skoler viser det seg at vi får 291 
førsteklassinger neste år. 

Antall elever
2010 

-2011
2011

-2012

Antall elever 1.-4. årstrinn 1097 1072

Antall elever 5.-7. årstrinn 906 902

Antall elever 8.-10. årstrinn 892 870

Sum 2895 2844

Tjenester og oppgaver

Barn og unge sektoren har ansvar for å legge til rette for 
følgende tjenester og oppgaver for innbyggerne:
• God grunnskoleopplæring til innbyggere i aldersgruppen 

6-16 år.
Kommunen har i dag disse enhetene som sikrer tilbudet:

• 2 rene ungdomsskoler
• 2 oppvekstsentre i distriktet med 1-7 skole, barnehage 

og sfo
• 1 oppvekstsenter i sentral Alta med 1-4 skole, barnehage 

og sfo
• 2 skoler med tilbud 1.-4. trinn
• 5 skoler med tilbud 1.-10.trinn
• 6 skoler med tilbud 1.-7.trinn 

Skolestruktur

Kommunen har en skolestruktur som bygger på 
bosettingsmønster. Dette medfører at kommunen har flere 
skoler med lavt elevtall. For noen av skolekretsene er 
befolkningsutviklingen bekymringsfullt. Utviklingen indikerer 
at flere av dagens skoler vil få svært få elever i løpet av få år 
som følge av liten eller ingen rekruttering.  
Kommunen har et stort antall skoler, og hovedmønsteret i 
Alta er knyttet til en politisk prioritering av skole i nærmiljøet. 
Denne prioritering har gitt Alta en variert skolestruktur med i 
alt 18 skoler. 

• Skolefritidstilbud til elever på 1.-4. trinn med prioritet til 
de minste. Slikt tilbud er etablert ved alle skoler med 
barnetrinn med unntak av Kvalfjord, Langfjordbotn og 
Korsfjord.

• Tilpasset skolefritidsordning til eldre elever som på særskilt 
grunnlag har behov for slikt tilbud. Det er etablert baser 
ved 5 skoler.

• Opplæringstilbud til ulike grupper voksne. I 2011 er dette 
tilbudet gitt av Alta voksenopplæringssenter. Tilbudet 
omfatter:
• Ordinær grunnskoleopplæring for voksne
• Spesialundervisning for voksne
• Norsk med samfunnskunnskap 

(Introduksjonsprogrammet) for voksne innvandrere

Det vises til ”Tilstandsrapport for grunnskolen 2011” som 
gir helhetlig framstilling samt utfyllende og supplerende 
informasjon om data for grunnskolens resultater knyttet til:
• Læringsmiljø
• Læringsresultat målt med nasjonale prøver
• Læringsresultat målt med karakterer
Informasjonen finnes detaljert beskrevet i tilstandsrapporten.

Skoler i Alta gir et skoletilbud til elever innefor de rammer 
som er fastsatt i lov og forskrift. Kommunen gir et skoletilbud 
som i omfang sikrer elevene den minstestandard som loven 
pålegger.
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Lærertetthet 2011

Lærertetthet 2011

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe 

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Årsverk for undervisningspersonale 236,27 330,6 252,89 181,55 320,57 1262,2 .. 57446,99

Antall elever per årsverk til 
undervisning 10,18 10,02 12,87 7,53 10,19 8,56 .. 12,14

Antall assistentårsverk i 
undervisningen 27,2 26,1 43,1 20,1 48,2 164,7 .. 8515,2

Antall elever per assistentårsverk i 
undervisningen 77,8 109,9 66,4 61,7 59 57,1 .. 72,2

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,44 10,93 13,26 7,84 10,67 9,29 .. 12,93

Lærertetthet 8.-10. trinn 10,96 11,31 15,65 9,53 12,41 10,09 .. 14,38

Lærertetthet i ordinær undervisning 14,26 14,51 17,88 11,58 13,22 11,95 .. 16,86

Lærerårsverk og alder Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Lærere grunnskole, antall 316 359 372 222 429

Lærere grunnskole, 40 år og yngre 133 153 137 109 184

Lærere grunnskole, 41-49 år 88 92 76 50 101

Lærere grunnskole, 50-59 år 70 83 111 48 101

Lærere grunnskole, 60 år og eldre 25 31 48 15 43

Lærere grunnskole, kvinner 238 240 260 168 322

Lærere grunnskole, menn 78 119 112 54 107

Lærere grunnskole, i heltidsstilling 226 292 263 172 281

Antall elever 2117 2867 2863 1238 2844

Antall skoler 11 13 13 11 18

Tabellen viser at Alta har det høyeste antallet skoler i sammenligningen foran. Dette har betydning for ressursbruk og antall 
årsverk i sektoren.
Alderssammensetningen for lærerstaben i Alta viser at 42% av lærerne er under 40 år, 23,5% er mellom 40 og 50 år, 23,5% er 
mellom 50 og 60 år og 10% er over 60 år. Denne aldersfordelingen er omtrent som i landet, og de neste 20 – 26 år skal 245 
lærere erstattes. Dette gir et gjennomsnittlig behov for tilsetting av 12-15 nye lærere hvert år forutsatt linjær avgang. Det er 
ikke dramatisk, men det er bekymringsfullt at antallet rekrutter til yrket ser ut til å være vedvarende lavt. 
Vi står imidlertid overfor utfordringer knyttet til mangel på lærere i landet og på et økende behov for spesialisert kompetanse til 
ulike stillinger i skolene. Konsekvensen av denne utvikling er at Alta kommune trolig vil oppleve svekket grunnlag for rekruttering 
til lærerstillinger i de neste årene.

Tallene viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse på barnetrinnet er 10,6 i 2011 og tilsvarende gruppestørrelse på ungdomstrinnet 
er 12,4. 
Lærertetthet er målt med målet antall elever pr lærer. Alta er på linje med Harstad for 1.-7.trinn, og har lavere antall elever 
pr lærer enn Narvik og Kristiansund. På ungdomstrinnet har vi flere elever pr lærer enn de øvrige kommunene med unntak av 
Kristiansund. Lærertetthet er en av flere viktige faktorer som påvirker kvalitet i skolen.
Ressurstildeling er for de store skolene entydig knyttet til elevtall mens det for de mindre skolene brukes flere variabler for å 
fastsette antall stillinger.
Lærertettheten i Alta kommune er lavere enn det nasjonale gjennomsnittet, men høyere enn gjennomsnittet i  Finnmark. 
Lærertetthet som kvalitetsindikator påvirkes av flere faktorer så som:
• Antall skoler
• Størrelse på skoler
• Omfang av spesialundervisning

Lærertetthet er en generell størrelse som påvirkes av skolestruktur og av undervisningstilbudet. For Alta sin del er det grunn til 
å understreke at mange små skoler og et omfattende undervisningstilbud i samisk og finsk påvirker lærertetthets indikatoren. 
Lærertetthet korrigert for disse størrelsene er tydeliggjort i egen utredning om lærertetthet i Alta, jfr k-sak 18/11.
Det er en rimelig konklusjon at sentral Alta har en høyere verdi for lærertetthet enn de små skolene og gruppesnitt for Alta.
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Ressurser

Alta kommune tildeler skoler ressurser for å gi et undervisningstilbud basert på nasjonalt fastsatt minstetimetall. Mange 
kommuner tildeler elever og skoler ressurser slik at det kan gis et undervisningstilbud utover dette. En slik styrking av elevenes 
tilbud innebærer et forbedret tilbud. Skolebarometeret har presentert tallmateriale som viser at Alta kommune gir et tilbud i 
samsvar med lov, og i tabellen under vises Alta kommune sitt tilbud sammenlignet med andre kommuner:

Læringsmiljø

Elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn er en nasjonal pålagt brukerundersøkelse. Alta kommune gjennomfører en slik 
brukerundersøkelse også for 5., 6., 8. og 9.trinn. Elevundersøkelsen viser i hovedsak resultater der elever i Alta rangerer sin 
skolesituasjon på linje med gjennomsnitt i landet. Brukerundersøkelsen gir informasjon om viktige utviklingsområder. Disse 
områdene er vesentlige for elevene i form av motivasjon, medvirkning og veiledning. Disse faktorene har betydning for 
læringsmiljø og læringsresultat, og det er derfor en viktig oppgave å sikre oppfølging av resultatene på den enkelte skole.

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:

Timetall 1 - 7 trinn. 8 - 10 trinn.

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Narvik 5123 (298) 5174 (180) 5186 (159) 2565 (167) 2565 (193) 2566 (151)

Harstad 5133 (199) 5176 (172) 5210 (103) 2565 (187) 2565 (193) 2565 (196)

Kristiansund 5156 (113) 5159 (319) 5159 (324) 2566 (119) 2566 (130) 2566 (130)

Sør-Varanger 5190 (57) 5164 (239) 5181 (174) 2565 (190) 2565 (193) 2565 (196)

Alta 5130 (233) 5156 (364) 5162 (267) 2561 (423) 2564 (421) 2568 (47)

Tallene i parentes gir kommunens rangering i forhold til øvrige kommuner i Norge.
En styrking av elevenes undervisningstilbud vil være et viktig bidrag for å heve kvaliteten på opplæringen. En slik styrking krever 
tilførsel eller frigivelse av økonomiske ressurser i form av stillinger.

Samlet framstilling med utvikling over år av elevundersøkelsen 
og læringsmiljø for 7.trinn i Alta.

2006
-2007

2007
-2008

2008
-2009

2010
-2011

2011
-2012

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2

Trivsel med lærerne 3,8 3,8 3,8 3,9 4

Mestring 3,8 3,8

Elevdemokrati 3,5 3,5 3,7 3,5 3,7

Fysisk læringsmiljø 3 2,7 3 3,1 3

Mobbing på skolen 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4

Motivasjon 4 4 4 4 4

Faglig veiledning 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5
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Det må understrekes at enhver forekomst av mobbing er uakseptabel, og det påhviler alle å arbeide målbevisst for å motvirke 
mobbing. Målet må hele tiden være at våre skoler skal være mobbefrie. Alle skoler har planer knyttet til å utvikle elevenes 
sosiale kompetanse gjennom undervisningsopplegget “Det er mitt valg”, og alle skoler har planer for systematisk arbeid med å 
forebygge forekomst av mobbing. Alta kommune har i 2011/12 utarbeidet kommunal plan for avdekking av mobbing og tiltak 
dersom mobbing. Alle skoler har basert på disse planer laget egne planverk.
Mobbing er selvsagt et ansvarsområde for skolene og de ansatte, men dette er også et ansvarsområde for elever og foresatte. 
Arbeidet med å sikre et fullt ut forsvarlig skolemiljø hviler på samhandling mellom alle som har ansvar for skolemiljøet.

Samlet framstilling med utvikling over år av elevundersøkelsen 
og læringsmiljø for 10.trinn i Alta.

2006
-2007

2007
-2008

2008
-2009

2010
-2011

2011
-2012

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1

Trivsel med lærerne 3,4 3,7 3,8 3,6 3,8

Mestring    3,7 3,7

Faglig utfordring    4,2 4,1

Elevdemokrati 3,3 3,3 3,2 3 3,3

Fysisk læringsmiljø 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7

Mobbing på skolen 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Motivasjon 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7

Faglig veiledning 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1

Medbestemmelse 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4

Karriereveiledning 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5

Læringsutbytte målt ved hjelp av nasjonale prøver

Læringsresultat målt med nasjonale prøver viser at elever på 5.trinn i Alta har resultater over tid som ligger noe under 
gjennomsnittet for landet i engelsk, regning og lesing. I 2011 hadde vi et gjennomsnittlig resultat i lesing på linje med landet. 
Det er viktig å ha fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter fordi disse er avgjørende for den videre læring. For Alta sin del 
må det jobbes målrettet med tidlig innsats slik at vi får redusert andel av elever som scorer på nivå 1 på 5.trinn.

Læringsresultat målt med nasjonale prøver viser at elever på 8. og 9.trinn i Alta har resultater over tid som ligger på eller over 
gjennomsnittet for landet i regning og lesing. Resultatene for engelskferdighet ligger noe lavere.

Det er viktig å ha fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter fordi disse er avgjørende for den videre læring. For Alta sin del 
må det jobbes målrettet med tidlig innsats slik at vi får redusert andel av elever som scorer på nivå 1 og 2 på 8. og 9.trinn.
Analyser av hva som er viktig for skoleprestasjoner fremhever særlig foreldrenes utdanning. Jo høyere denne er jo bedre 
skårer deres barn. En tendens som forsterkes gjennom skoleløpet. Alta kommune har en befolkning med forholdsvist lavt 
utdanningsnivå og korte skoletradisjoner. For å lykkes med å heve resultatene av elevenes læring er det avgjørende at skole blir 
definert som viktig både av elevene og av foresatte, og skolens arbeid med læring må følges opp av hjemmene.

Gjennomsnittlig elevscore 
for elever på 5.trinn 
nasjonale prøver 

Engelsk Lesing Regning

Alta x 2 1,8

Finnmark x 1,9 1,8

Nasjonalt x 2 2

X: Prøven lot seg ikke gjennomføre pga tekniske vansker.

Gjennomsnittlig elevscore 
for elever på 8.trinn 
nasjonale prøver 

Engelsk Lesing Regning

Alta 2,9 3,1 3,1

Finnmark 2,8 3 3

Nasjonalt 3 3,1 3,1

Nasjonale prøver i lesing 8. og 9.trinn
Resultatene i nasjonale prøver i lesing for 8. og 9.trinn viser at elevene i Alta har resultater som i snitt er lik landet. Andel 
elever på 8.trinn som scorer på laveste nivå har vi bedre resultat enn landet, mens vi på 9.trinn har flere elever på laveste nivå. 
Andelen av elever på nivå 1 og 2 er for høyt. Ferdigheter tilsvarende de laveste nivåene innebærer at elevene vil kunne få store 
utfordringer i å gjennomføre et læringsløp på videregående skole. For skolene vil det være en prioritert oppgave å sikre elevene 
best mulige ferdigheter i lesing som grunnleggende ferdighet.

Nasjonale prøver lesing 5. trinn
Andelen elever på 5.trinn i Alta som har grunnleggende leseferdighet på nivå 1 målt med nasjonale prøver er på 25,1% mens 
landssnittet er 24,7%. Vi har flere elever på nivå 2 enn landet, og vi har færre på nivå 3. I sum medører dette at Alta har behov 
for å forbedre de grunnleggende leseferdighetene på 5.trinn. Det er betydelig dårligere resultater for gutter enn jenter. Denne 
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KOSTRA - Sammenligninger

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.

Kommunale driftskostnader til 
grunnskoledrift 2011

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 9082 10061 9066 12184 10952 11438 11385 9335

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 1748 1988 1685 2461 2824 2894 2470 1927

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 
år 80081 82869 75405 96962 74309 89754 85194 73312

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 
innbygger 6-15 år 15416 16377 14011 19588 19163 22707 18485 15131

trenden finner vi også for landet samlet, men utfordringene er større for Alta.

Nasjonale prøver regning 5. trinn
Andelen elever på 5.trinn i Alta som har grunnleggende regneferdighet på nivå 1 målt med nasjonale prøver er i 2011 på 34,5% 
mens landssnittet er 27,8%. Resultatet i 2011 er betydelig svakere enn de foregående år der resultatet har vært på linje med 
gjennomsnitt for landet.Vi har flere elever på nivå 2 enn landet, og vi har færre på nivå 3. I sum medører dette at Alta har 
behov for å forbedre de grunnleggende regneferdighetene på 5.trinn. Det er dårligere resultater for gutter enn jenter på nivå 1 
og 2, mens andelen gutter og jenter på nivå 3 er lik. 

Nasjonale prøver regning ungdomstrinn
Elever i Alta på 8. og 9.trinn har resultater i grunnleggende ferdighet i regning som i grove trekk er på linje med det nasjonale 
gjennomsnittet. Alta har også en fordeling av elevene på de 5 ulike nivåene som i grove trekk er på linje med landet. Der er en 
markant forbedring av resultatene for 9.trinn for prøven i 2011 i forhold til 2010. 

Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
Andelen elever på 5.trinn i Alta som i 2011 har engelskferdighet på nivå 1 målt med nasjonale prøver er på 37,9% mens 
landssnittet er 24,6%. Vi har færre elever på nivå 2 enn landet, og vi har tilnærmet landssnittet på nivå 3. I sum medfører dette 
at Alta har behov for å forbedre de grunnleggende engelskferdighetene på 5.trinn. Resultatene for 2011 viser en forverring fordi 
andelen elever på det laveste nivået har økt betydelig. Skolene må sikre et fokus på elevenes engelskferdigheter for å redusere 
andelen av elever på nivå 1. 

Nasjonale prøver engelsk ungdomstrinn
Andelen elever på 8.trinn i Alta som i 2011 har engelskferdighet på nivå 1 målt med nasjonale prøver er på 12,9% mens 
landssnittet er 9,5%. Vi har flere elever på nivå 2 og 3 enn landet, og vi har tilnærmet landssnittet på nivå 4 og 5. I sum 
medfører dette at Alta har behov for å forbedre de grunnleggende engelskferdighetene på 8.trinn. Resultatene for 2011 viser at 
andelen gutter som presterer på nivå 5 er høyere enn andelen jenter.

Grunnskolepoeng
Læringsresultat målt med karakterer viser at vi har et forbedringspotensial. Det er viktig å arbeide med motivasjon og 
læringstrykk fordi elevenes ferdigheter i grunnskolen bestemmer i stor grad om de vil lykkes i et videre læringsløp.
Gjennomsnittlig karakterpoeng for elever i Alta viser en positiv utvikling, og kommunens elever har i dag et gjennomsnittlig nivå 
målt med denne indikatoren som ligger 0,4 prosentpoeng under landet. Utviklingen på dette området viser en positiv trend. Det 
viser at vi har en positiv utvikling for skoleresultatene målt med denne indikatoren. Dette vil ha betydning for framtidig vekst i 
Alta.

Grunnskolepoeng i Alta viser en positiv utvikling der vi har forbedret resultatet med 1,6 poeng over 4 år. Dette er en betydelig 
forbedring, og Alta sine resultat har redusert avstanden til landsgjennomsnittet til 0,4 prosentpoeng i 2011 mot 1,8 i 2008. 
Grunnskolepoeng er et uttrykk for elevenes samlede ferdigheter målt med karakterer, og det er slik et uttrykk for utvikling av 
elevenes kvalitet og skolenes kvalitetsarbeid.
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Alta kommune har et stort antall skoler, og tallene foran viser at kostnader pr innbygger til skoledrift er høyere enn i 
Kristiansund, Narvik og Harstad, men lavere enn for kommunegruppe 12 og Finnmark.
Vi har kostnader for skolelokaler som er høyere enn de fleste andre det sammenlignes med.  
Netto driftsutgifter pr elev til selve skoledriften viser at Alta har lavere kostnader enn kommunene det sammenlignes med, og 
kommunens gjennomsnitt ligger ca 1000 kr over landsgjennomsnittet pr elev. Kommunens kostnader til skolelokaler pr elev 
viser at vi har til dels betydelig høyere kostnad pr elev enn Narvik, Harstad og Kristiansund. Forklaringen på dette kan være at vi 
drifter svært mange kvadratmeter skolebygg, men det er selvsagt også grunn til å se om drift av byggene er organisert effektivt 
nok.

Alta har et høyt antall elever med skyss. Det er viktig å undersøke strukturen på våre skoleskyssbehov med sikte på reduksjon. 
Dette begrunnes først og fremst av hensyn til utvikling av folkehelse.

Alta kommune har anvendt store ressurser til å sikre elvene lærebøker. Tallene viser at Alta har økt innsatsen på kjøp av 
læremidler. På inventarsiden ligger vi fortsatt noe bak øvrige kommuner i innsats. Det må også tas med at Alta kommune ved 
utbygging eller renovering av skoler har kjøpt inn betydelig med inventar. Disse innkjøpene er imidlertid ikke registrert i vedlagte 
statistikk da kostnadene er dekket over kapitalbudsjettet.

Kommunestyrets prioritering av datamaskiner til skolene har gitt resultater, og der er en bedre situasjon i skolene i dag enn 
tidligere.

I skolene finnes det et høyere antall maskiner. Noen er til bruk for personalet og noen har svært begrenset bruksområde pga 
alder og slitasje.
Det er behov for fortsatt satsing på IKT både m.h.t anskaffelse av maskiner, etablering av nettverk og opplæring. Tabellen 
klargjør at alle andre enn Kristiansund har en bedre status på dette området enn Alta.

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.

Skoleskyss

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 149 165 119 387 320 277 315 229

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år 1314 1358 989 3078 2170 2170 2360 1795

Andel elever i grunnskolen som får tilbud 
om skoleskyss 9,3 22,3 9,9 24,1 32,3 27,7 31,6 24,7

Utgifter til matriell og utstyr

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Driftsutgifter til undervisningsmateriell 
(202), per elev i grunnskolen 1705 1452 1701 1634 2236 2194 1981 1484

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per 
elev i grunnskolen 810 983 703 1132 275 876 969 799

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta

Datamaskiner 781 856 452 599 673

Elever 2162 2904 2845 1258 2897

Elever pr. datamaskin 2,8 3,4 6,3 2,1 4,3
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Tall for 2011 Narvik Harstad Kristiansund Sør-Varanger Alta

SFO betaling 20 timer i uka 1919 (234) 2052 (293) 1900 (226) 1835 (201) 2042 (285)

Skolefritidsordningen finansieres med foreldrebetaling og kommunalt bidrag. Ordningen er viktig for mange barn og mange 
familier. Samtidig har Alta kommune en høy betalingssats for dette tilbudet. Skolefritidstilbudet har i antall timer blitt redusert 
som følge av at elevenes timetall har økt noe.
Alta kommune har relativt store kostnader til drift av skolefritidsordningen. Det skyldes følgende faktorer:
• Noen elever får et SFO-tilbud som ledd i bistand til familier 
• Alta kommune har en høy andel fagutdannet personale i SFO
• Alta kommune har en rimelig høy voksentetthet i SFO

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er velutbygd i Alta. Fra skoleåret 
2008/09 har vi omorganisert tilbudet til barn med spesielle 
behov fra å tilhøre SFO sin drift til å være knyttet til baser 
ved 5 skoler i kommunen. 
I Alta er det SFO ved 13 skoler. De minste SFO har 3 til 5 
elever mens de største har over 80 barn. Med bakgrunn i at 
mange sa opp SFO plassen med derpå reduserte inntekter 
har hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtatt endringer 
i vedtekter angående oppsigelse av plass. Dette gir større 
mulighet til å tilpasse bemanning i forhold til antall barn. 
Effekten av denne endringen vil først slå inn i skoleåret 
2012/13.
SFO i Alta kjennetegnes ved at de ansatte har pedagogisk og 
relevant utdanning.
Tabellen ved siden av viser antall barn som benytter SFO, 
antall barn per trinn og prosent per trinn som benytter SFO.

Skolefritidsordningen 2011 Antall i %

Andel elever på 1. trinn 
i kommunal SFO 

212/244 87

Andel elever på 2. trinn 
i kommunal SFO 

181/244 74

Andel elever på 3. trinn 
i kommunal SFO 

90/254 35

Andel elever på 4. trinn 
i kommunal SFO 

23/290 8

KOSTRA - Sammenligninger

Kommunale driftskostnader til 
skolefritidsordningen

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning 
(215), per innbygger 276 335 133 365 420 428 422 190

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning 
(215), per innbygger 6-9 år 6614 7212 2913 8013 7579 9135 8614 3894

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 
privat SFO 42,2 48,4 63,1 65,5 47,4 53,9 56,9 61,3

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO 
andre året 78,6 80,8 92,2 101,1 89,6 92,4 93 95,8

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per komm. 
bruker 33635 29543 19312 28673 34684 31291 28777 24499

Tabellen viser at det fra 3. trinn er en sterk reduksjon i bruk av SFO. 
Fra foreldrehold forklares dette med at SFO oppleves som kostbart. 
Dette er beklagelig da SFO er et pedagogisk og praktisk tilbud som 
mange burde benytte.
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Spesialpedagogisk hjelp 

Førskolebarn:
For skoleåret 2011/ 2012 kom det inn 22 søknader om 
spesialpedagogisk hjelp. I samsvar med sakkyndig tilråding 
ble alle søknadene innvilget.
Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn fordeler seg over 10 
måneder og er gratis. I enkeltvedtaket opplyses foresatte om 
summen som trekkes fra på fakturaen hver måned.

Det er utarbeidet årshjul for skoler og barnehager der 
rutiner for overføring av kunnskap om barn ved overgang fra 
barnehage til skole inngår som en del av årshjulet. 

Antall elever med 
enkelvedtak om spesialundervisning

b-tr. 
gutter

b-tr. 
jenter

u-tr. gutter u-tr. 
jenter

b.tr i alt u-tr. i alt I alt

2008/2009 81 38 56 21 119 77 196

2009/2010 89 42 72 23 131 95 226

2010/2011 96 38 81 36 134 117 251

2011/2012 115 44 83 31 159 114 273

I 2011/ 2012 er det 22 flere enkeltvedtak om spesialundervisning enn året før.  Økningen har først og fremst skjedd på 
barnetrinnet med 25 flere vedtak.  På ungdomstrinnet er det 3 færre vedtak enn året før.
Både på barne-og ungdomstrinnet er det flest gutter som mottar spesialundervisning. Av 273 vedtak om spesialundervisning er 
198 av dem for gutter. 

Spesialundervisning

Ramme:
Rammen til spesialundervisning er den samme som forrige 
skoleår - 612 uketimer à 60 min til spesialundervisning og 25 
assistentstillinger.
Tildelingen av timer til spesialundervisning er innenfor de 
økonomiske rammer.  

Skolebaser:
Ved 5 av skolene i Alta er det opprettet helårstilbud i baser 
for barn med spesielle behov. Tilbudet er regulert av to 
lovverk; opplæringsloven og kommunehelseloven.  
Tilbudet gis fra 07.30 til 16.30 hver dag i 52 uker og er et 
skole- fritids- og avlastningstilbud. 
Basene er ikke egne virksomheter, men en del av skolene.
Inneværende skoleår får 22 elever dette tilbudet.

Både på landsbasis, i Finnmark fylke og i Alta kommune er 
andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning 
jevnt økende.  Økningen er høyest i Alta.

Tall i %

Andel elever med 
enkeltvedtak om 
spesialundervisning

Norge Alta Finnmark

2008/2009 7,0 7,0 8,8

2009/2010 7,9 8.1 12,1

2010/2011 8,4 9,1 9,9

2011/2012 8,6 10,0 10,5

Særskilt språkopplæring for elever fra 
språklige minoriteter

Inneværende skoleår har 124 elever enkeltvedtak om særskilt 
norskopplæring. Av disse elevene går 11 i velkomstklassen 
på Komsa skole og 2 i velkomstklassen på Sandfallet skole.  
Resten er fordelt på sine hjemmeskoler.
Det er utviklet kartleggingsmateriell tilknyttet læreplanen i 
grunnleggende norsk. 
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Undervisning inkl. skoleskyss, har et mindreforbruk på 0,79% tilsvarende ca 1,7 millioner kr. 
Mindreforbruket er knyttet til følgende faktorer:
• Mindreforbruk fastlønn
• Mindreforbruk varer og tjenester som følge av innkjøpsstopp.

Etter at det i løpet av året ble innført innkjøpsstopp, viser utgiftssiden en faktisk innsparing på 3 % i forhold til budsjett. 
Sektorens innsparinger spises i noen grad opp av svikt i inntekter av sykelønnsrefusjon.
Voksenopplæringen hadde en innsparing på 3,1 mill.

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -12 380 94,54 % -13 095 -12 139 -11 851

Refusjoner -46 357 91,10 % -50 887 -38 408 -38 908

Finansinntekter -435 99,77 % -436 0 -336

Sum inntekter -59 172 91,86 % -64 418 -50 547 -51 095

Lønn 244 967 98,02 % 249 926 239 820 246 961

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 25 102 91,47 % 27 442 22 487 20 904

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 6 405 103,59 % 6 183 4 332 6 238

Overføringer 2 542 102,29 % 2 485 1 897 2 540

Finansutgifter 2 252 100,49 % 2 241 924 1 479

Sum utgifter 281 268 97,57 % 288 277 269 460 278 122

23/24/25 – UNDERVISNING 222 096 99,21 % 223 859 218 913 227 027

Økonomisk resultat

Voksenopplæring

Opplæring av fremmedspråklige
Antall fremmedpråklige deltakere varierer i antall gjennom året da det er stor mobilitet 
i deltakergruppene. 
Status høsten 2011: 236 fremmedspråklige deltakere
Spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet)   Antall   63
Spor 2 (deltakere med en del skolegang fra hjemlandet)           Antall 129
Spor 3 (deltakere som har god allmennutdanning fra hjemlandet)   Antall   44
Totalt antall 236

Voksenopplæring utenom fremmedspråklige
Omfang skoleåret 2011-2012:
• 44 enkeltvedtak  utenom språklige minoriteter.
• 25 menn og 19 kvinner
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9.4 Ungdommens hus

Tjenester og oppgaver

Huset har i 2011 hatt åpent tirsdager, onsdager og torsdager 
kl. 14.00 – 21.00. I tillegg er det på årsbasis 150 - 200 
ungdom som har egne nøkkelkort til Huset. Egne nøkkelkort 
betyr tilgang til Huset kl. 07.00 – 23.00/24.00 (vinter/
sommertid) alle dager i uken.  Den utstrakte bruken av 
nøkkelkort baserer seg på tillit, en tillit som svært sjelden blir 
brutt fra ungdoms side.  

Aktiviteter 

Husstyret:
Husstyret er revitalisert i 2011. Husstyret har en «uformell» 
struktur og organisering. De som ønsker får være med i 
Husstyret. Styret har rådgivende funksjon for aktiviteter og 
drift og har reelt sett hatt stor påvirkning på prioriteringer 
gjennom året. Husstyret deltar også aktivt for å løse ulike 
oppgaver på Huset og har særskilte ansvarsområder. 

Musikk: 
Fem rom står disponible med mer eller mindre komplett 
utstyr for band. Tre av disse rommene er forbeholdt 
viderekommende band mens to er for nybegynnere. Det har 
gjennom året vært 12-15 band som har hatt øvingsrommene 
på Huset som fast øvingssted. 

Lydstudio:
Huset har lydstudio der ungdom i løpet av året har fått 
opplæring/kurs under innspilling. Studioet stilles til 
disposisjon for unge musikkutøvere/band som ønsker å spille 
inn musikk. Produksjonskostnader må dekkes av utøvere/
band. 

PA-anlegg:
Huset disponerer lyd-/lysanlegg for utleie og eget bruk. 
Lydanlegget er av rimelig bra nivå/standard. Lysanlegget er 
mer begrenset. Dette anlegget sparer både kommune og 
andre aktører/arrangører i Alta for dyr eksternleie da det ikke 
finnes private aktører på utleiemarkedet i Alta innenfor dette 
området. Det er på dette området et samarbeid med Alta 
kommunes entreprenørskaps prosjekt. 

Dans: 
Huset har to store rom med speilvegg som egner seg for 
dans. Begge rommene brukes både av organiserte grupper 
og av uorganisert ”drop-inn” dans. Dansetilbudet på Huset 
er et lett tilgjengelig tilbud og rekrutterer stadig nye unge 
mennesker som har lyst å danse på fritiden sin. Som følge av 
permisjon samt stopp på work-shops/innleid instruktørhjelp 
har dansetilbudet mindre aktivitet og rekruttering enn 
potensialet blant danseinteressert ungdom tilsier. 

Teater/musikaler: 
Et av de samme rom som nyttes til dans, nyttes også 
til teater. Store og lille Akuttteater er Husetbaserte 
teatergrupper med instruksjon av ansatt på Huset. 
Teatergruppene har satt opp Askepott på Huset, deltatt i 
Altarevyen samt hatt oppdrag på Høgskolen og Amfi, og de 

har avviklet en rollespillhelg på Bingis. De befant seg da på 
1800-tallet i fattigslige kår med tildelte roller gjennom hele 
helgen.

Media: 
Huset har mediautstyr til disposisjon for ungdom i form 
av videokameraer, fotoapparat og redigeringsutstyr. Dette 
er et område som krever en viss oppfølging av ansatte/
innleid instruktørhjelp (work-shops) for læring, utvikling og 
motivasjon blant ungdom. I år har det kun vært avviklet foto 
work-shop under Gigant. 

Demokrati: 
Huset har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet i Alta 
der en egen ansatt særskilt følger opp ungdomsrådet/
oppgaver relatert til ungdomsmedvirkning og demokrati. 
Ungdomsrådet har eget kontor/møterom på Huset. Det 
er valgt nytt ungdomsråd i forbindelse med kommune- 
og fylkestingsvalget. Det ble nedlagt et godt arbeid i 
rekrutteringsfasen. Opplæringssamlinger og konstituering er 
gjennomført etter valget. 

Design: 
Huset har eget designrom. Designrommet er blant annet 
benyttet til å lage/bearbeide kostymer i forbindelse med ulike 
aktiviteter/oppsetninger. 

Kafe/kjøkken: 
Kafeen er tilholdssted for drop-in og for ungdom som pauser 
fra ulike aktiviteter. Kafeen har gratis internett tilgang for 
stasjonær PC og trådløs tilgang. Kafeen brukes også en del 
på dagtid i pauser/fritimer. Kafeen var svært nedslitt og har 
fått litt ny maling på enkelte områder, en liten permanent 
scene og en del nye møbler. Deler av gangpartiet er også 
oppgradert noe, spesielt for å få bedre plass til spill som ble 
etterlyst. Biljard, bordtennis og air-hockey er populære spill. 

Mekkeverkstedet:
Mekkeverkstedet har holdt åpent to kvelder i uka. Det ble i 
2010 gjort større innkjøp for verktøy, inventar og utstyr etter 
at mye var ødelagt/mangelfullt. I 2011 har også lokalet fått 
en liten renovering med oppmaling av gulv og skifte av en 
garasjeport. Ideelt sett skulle begge vært skiftet. 
Det er registrert 54 ungdom i 2011 på mekkeverkstedet. 
Herav er det ca. 20-30 ungdom som bruker verkstedet ofte.
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Huset (ansvar 26000) har i år hatt god kostnadskontroll, samt at sluttfinansiering fra Barentssekretariatet er bokført og ga en 
betydelig merinntekt i forhold til budsjett. Regnskapet avsluttet med en positiv differanse på 0,6 mill.

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -179 103,47 % -173 -46 -171

Refusjoner -452 214,22 % -211 -70 -602

Finansinntekter 0

Sum inntekter -631 164,32 % -384 -116 -773

Lønn 2 629 92,83 % 2 832 2 550 2 726

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 052 85,74 % 1 227 859 2 631

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 26 136,84 % 19 0

Overføringer 162 100,62 % 161 400 303

Finansutgifter 0 0 0 4

Sum utgifter 3 869 91,27 % 4 239 3 809 5 664

26 – UNGDOMMENS HUS 3 238 83,99 % 3 855 3 693 4 891

Økonomisk resultat

Prosjekter

Gigant: 
Er blitt en årlig samling for band med formål å spille inn 
musikk. I 2011 deltok 21 band fra Finnmark. Prosjektet varte 
i 12 dager og avsluttet med scenearrangement i samarbeid 
med Aronnesrocken. Gigant er kanskje Husets viktigste og 
største faste arrangementer. I tillegg til innspillingen ble det 
avviklet work-shops/kurs der blant annet foto, markedsføring 
og band som bedrift var tema. 
Prosjektet ble avviklet i samarbeid med Scene Finnmark som 
dekket produksjonskostnader for studio/innspillinger og Alta 
kommunes entreprenørskapsprosjekter med kompetanse 
og tilskuddsmidler. Tilbakemeldingene og evalueringen av 
Gigant 2011 er at gjennomføringen er den hittil beste der 
logistikk og organisering fungerte svært bra. Det ble for 2011 
vektlagt en mest mulig effektiv gjennomføring av Gigant 
der fokuset i første rekke var innspillinger, faglig innhold og 
kostnadskontroll.

Russlandsutvekslinger: 
Huset har fra 2008 hatt utvekslinger med Murmansk via 
Socium+. Huset besøkte i april festivalen «Rock Attacks 
Barents» som også inkluderte 25-års minnemarkering for 
Tsjernobyl ulykken. Vi deltok med 4 band, tekniker pluss 
ungdom fra Husstyret. Totalt deltok 20 ungdommer og 2 
ansatte. En «tidligere Huset ungdom» som jobber for NRK 
deltok også og lagde en reportasje fra besøket. Russland var 
representert med to band her under Gigant/Aronnesrocken. 

Det var ikke mulig å oppnå tilskudd til innspillinger for disse 
bandene. De spilte imidlertid under Aronnesrocken både på 
utescenen og klubbscenene. Begge besøkene ble finansiert 
gjennom Barentssekretariatet.

Arrangementer: 
• 16. mai arrangement
• Konserter av og for ungdom på «nyscenen» på Huset 
• Pizzakveld for UKM deltakere
• Halloween konsert
• Konsert med slipp av årets MUFI artist 
• Julegrøt med intimkonsert
• Sundayschool over 7 søndager for 8. trinn med 

Husetungdom som instruktører. 

Sommerjobb

En rekke oppgaver ble utført gjennom ordningen. Pågangen 
fra arbeidssteder er langt større enn disponible lønnsmidler. 
Spesielt har kommunale avdelinger som park/idrett og drift/
vedlikehold samt lag/foreninger et stort behov for denne 
type arbeidskraft på sommeren. Ordningen har omfattet 
aldersgruppen 15 – 25 år. 84 ungdom hadde 1-2 ukers arbeid 
gjennom sommerjobbordningen i 2011. 
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10. Helse og sosialsektoren

Bemanning

Lederteam i helse- og sosialsektoren pr. 31.12.11
Helse- og sosialsjef  Per Prebensen
Nestleder   Ingunn Torbergsen
Avdelingsleder Omsorg  Marie Stavang
Avdelingsleder Bistand Siri Isaksen
Avdelingsleder Helse Tone Lise Nilsen

NAV leder  Randi V. Østgård
Kommuneoverlege   Frode Øvrejord
IKT - rådgiver  Tore Mannsverk
Juridisk rådgiver  Grethe Hansen

Leder
Per Prebensen

Kjøkken
Helsesenteret

Private
Sykehjem

Bistand Omsorg
 

Helse

 

Legetjeneste

 

Fødeavdeling

 

Sykestua

 

Rehabilitering

Kongleveien

 

Enhet for psykisk
helse og rus

 

Miljøarbeider
tjeneste

 

Dag og
arbeidssenter

 

Botiltakene

 

Hjemmetjeneste
Sone øst/ytre øst

 

 

 

Helsesenteret
sykehjem

 

Hjemmetjeneste
Sone vest

 

Vikartjenesten

 

Vertshuset

 

 

 

NAV

 

Stab/Støtte

Hjemmetjeneste
Sone ytre vest

Elvebakken
sykehjem

Ekornsvingen
sykehjem

Kåfjord
sykehjem
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Virksomhet Årsverk Merknad

Totalt i Helse og sosialsektoren 477 I alt ca. 700-800 personer

Sektorledelse, stab og fellestjenester 21
 Administrasjon, IKT, miljørettet helsevern, 
personal, kjøkkentjenester

NAV Sosial 16
NAV kontor. Kommunale tjenester omfatter
sosial, flyktning og rusarbeid

 Omsorg 215
Sykehjem, hjemmetjenester, Vertshuset 
eldresenter, vikartjeneste, prosjekter. 

 Helse 70

Administrasjon, fødestua, sykestua, rehabiliterings-
tjenesten, Sentrum legepraksis, legevakt, Nordlys 
legesenter, flyktninghelsetjenesten. 
I tillegg kommer 22 driftsavtaler leger og 13 
driftsavtaler fysioterapi.

 Bistand 155

Tiltaksboliger, voksenavlastning, dag- og 
arbeidssenter, miljøarbeidertjeneste, enhet for 
psykisk helse og rus. I tillegg kommer de som har 
oppdragsavtale på omsorgslønn og støttekontakter.  

Tjenester og oppgaver

Kommunen har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og sosialtjenester til befolkningen. Rammene for kommunens 
tjenestetilbud er nedfelt i kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven. Virksomheten i 
kommunens helse- og sosialtjeneste reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. 
Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Utarbeide en kommunedelplan for helse og sosial, som 
også tilfredsstiller sentrale plankrav innenfor rusområdet og 
rehabilitering

Planprogram vedtatt i k-styre 21.06.10.
Planutkast foreligger. Vil bli avsluttet våren 2012. Politisk 
behandling høsten 2012. 

Videreføre omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg med 
vekt på helhetlige tjenester

Pågår kontinuerlig. Har vært sentralt i  kommunedelplan-
arbeid.

Videreutvikling av Altamodellen (DMS) – gjennomføring av 
prosjekt

Hovedprosjekt pågår i samarbeid med nabokommuner. 
Samhandlingsreformen og nye avtaler med helseforetaket, 
herunder sykestuefinansieringen har vært krevende. 
Prosjektet forutsettes finansiert frem til våren 2013. 

Revidere plan for helsemessig og sosial beredskap Utsatt til 2013.

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

Pågår kontinuerlig.

Utarbeide strategi for stabilisering og rekruttering av helse- 
og omsorgspersonell

Deltakelse i KS nettverk for kompetanse-styring i 2011, 
herunder utarbeidelse av en strategisk kompetanseplan. 
Ferdigstilles våren 2012.

Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i 
prosjekt for utvikling av tjenester for demente med vekt på 
dagsentertilbudet, og utvikle et godt Undervisningssykehjem 
i Finnmark

Pågår kontinuerlig.

Arbeide med delegering, ansvarliggjøring og myndiggjøring 
av virksomhetsledere.

Vil bli fulgt opp i 2012 i hht.  kommunens omstillingsprosjekt, 
nytt lovverk og reviderte kommunale reglementer. 

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

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

Jfr. HUHS-sak 1/2009. Prosessen pågår. 
Studietur gjennomført. Rådmannens lederteam vedtok å 
utsette videre prosess til 2012.

Prosjektsamarbeid DPS om utvikling av forpliktende 
samarbeidsmodeller rettet mot barn og unge

Gjennomført.
Månedlige møter innført.

Videreføring og videreutvikling av elektronisk samhandling 
mellom pleie og omsorg, fastleger og sykehus (ELIN-k fase 
2)

Pågår.
Deltar i FUNNKe prosjektet

Implementering av EPJ (elektronisk pasientjournal), øke 
bruken av minVakt (turnus, el.timelister), og økt integrasjon 
mellom fagsystemer og lønns-/ regnskapsystem

Arbeidet pågår. Bistand prioriteres i 2012
Innledet prosess mot de Private sykehjemmene EPJ

Helsesektoren må være en pådriver i videreføring av 
folkehelsearbeidet i kommunen

Tverrfaglig folkehelsegruppe etablert

Utrede organisering, dimensjonering og struktur på 
legetjenesten, herunder nytt legesenter

Utredet i k-sak 2/10. Oppfølging pågår.
Byhagen legesenter etablert januar 2012

Utrede organiseringen av natt-tjenesten ved helsesenteret Arbeidet pågår og er knyttet opp mot kommunedelplan-
arbeidet.

Utrede en opptrappingsplan for fysioterapitjenesten Utredet i k-sak 80/10. Oppfølging knyttet til 
kommunedelplanen.

Oppfølging av utvidet og endret kommunalt ansvar for 
krisesentertilbud

Ivaretatt.

Utfordringer

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

I forbindelse med behandlingen av planprogram 
for kommunedelplan for helse- og sosialsektoren 
har kommunestyret (sak 55/10) definert følgende 
hovedutfordringer de nærmeste årene:

• Økte behov i eldreomsorgen
• Økte behov ressurskrevende brukere
• Flere oppgaver for kommunene, herav tidlig utskriving, 

samhandlingsreformen etc.
• Boligsosiale behov for ulike brukergrupper
• Rekruttering og kompetanse
• Økonomi.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -32 667 103,04 % -31 704 -30 619 -31 328

Refusjoner -91 051 107,05 % -85 056 -73 098 -89 523

Overføringer 0 0 0 0 0

Finansinntekter -1 520 99,96 % -1 521 0 -788

Sum inntekter -125 239 105,88 % -118 281 -103 717 -121 639

Lønn 292 337 101,74 % 287 337 279 301 285 246

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 56 008 107,62 % 52 042 44 674 56 650

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 61 182 111,84 % 54 703 53 103 58 654

Overføringer 25 961 113,44 % 22 885 23 406 25 507

Finansutgifter 1 568 99,50 % 1 576 291 2 802

Sum utgifter 437 056 104,42 % 418 543 400 775 428 858

300 – HELSE OG SOSIAL 311 817 103,85 % 300 262 297 058 307 219

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har et netto merforbruk på 11,5 mill. kroner. I 
forbindelse med behandlingen av budsjett 2011 varslet 
sektoren om en underdekning på 11,9 mill.kr. Dette skyldtes 
i hovedsak nye vedtatte enkelttiltak som ikke var kompensert 
budsjettmessig. Sektorens underskudd for 2011 skyldes 
i stor grad disse forholdene. I tillegg er det oppstått nye 
behov i løpet av året som ikke er finansiert. Sektoren har 
hatt stort fokus på innsparinger i 2011, noe som har bidratt 
til at sluttresultatet ikke avviker vesentlig fra opprinnelig 
budsjettmanko. 
 
Gjennom 2011 har sektoren utarbeidet månedlige 
budsjettrapporter for å varsle eventuelle avvik mellom 
budsjett og regnskap ved årets slutt. Gjennom hele året har 
sektorens avviksprognoser vært i samsvar med det som ble 
sektorens endelige resultat ved årets slutt.

Regnskapsmessig fremkommer merforbruket i sektoren i 
hovedsak på følgende områder:

Offentlige legeoppgaver har over flere år hatt et merforbruk 
på ca. 3 mill.kr. Dette er videreført i 2011. I tillegg ligger 
etterbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning og tilbakeføring 
av dobbeltført krav i 2010 på til sammen 1,1 mill.kr.

Sykestua har i 2011 fått 1,3 mill.kr. lavere tilskudd fra 
foretaket enn budsjettert grunnet for mye utbetalt i 2010, 
noe som først ble kommunisert på slutten av året. Dette er 
rettet opp i budsjett 2012. 

Under bistandsavdelingen er det et merforbruk på til sammen 
ca. 2,7 mill.kr. ved 3 av boligene grunnet nødvendig økt 
ressursinnsats. En del av den økte aktiviteten antas å være 
av midlertidig karakter.

Sosialtjenesten/NAV fikk et samlet merforbruk på 2,3 mill. 
kroner. Budsjettet ble nedjustert våren 2011 i henhold til et 
lavere forbruk i 2010. Utviklingen i sosialhjelpsutgifter viste 

Økonomisk resultat

HMS

Helse og sosialsektoren kjennetegnes ved å være 
arbeidsintensiv, kvinnedominert, mange deltidsstillinger, tøft 
arbeidsmiljø (fysisk, ergonomisk, kjemisk), høyt sykefravær, 
lav ledertetthet og har stor grad av heldøgnstjenester.

I 2011 hadde sektoren et samlet sykefravær på 12,26 % 
(11,63 % i 2010). Sykefraværet er høyt og en stor utfordring 
for sektoren. 

Samlet sykefravær i sektoren har ligget stabilt på ca. 12 
% de siste 4 årene. Dette til tross for at økt fokus på 
området gjennom lederopplæring, HMS og deltakelse i 
kvalitetskommune-programmet. Ifølge IA-avtalen skal 
sektoren og virksomhetene ha egne måltall for sykefraværet 
og en tiltaksplan for å nå målet. Sykefraværet i helse- og 
sosialsektoren har alltid ligget over det samlede sykefraværet 
i kommunen. Kommunen har et mål om et sykefravær på 7,5 
%. Sektorens måltall for 2011 var på 9,5%.

Medarbeiderundersøkelsen i 2010 viste at sektoren har 
en samlet medarbeidertilfredshet som ligger marginalt 
under kommune- og landsgjennomsnittet. Sektoren 
skårer generelt dårlig på fysiske arbeidsforhold, lønns- og 
arbeidstidsordninger og på faglig utvikling. Spesielt for ledere 
og stab skårer sektoren dårlig på tid til å utføre arbeidet. 
Sektoren har fokus på dette overfor virksomheter og ledere 
og igjennom planer og tiltak. Ny medarbeiderundersøkelse vil 
bli gjennomført i 2012. 

imidlertid igjen en økning gjennom 2. halvår.
 
Stiftelsen Betania – prisjustering for kjøp av 49 
sykehjemsplasser medførte et høyere påslag enn tildelt 
budsjett. Prisen for hvert år fastsettes etter forhandlinger 
mellom stiftelsen og Alta kommune. I tillegg kommer 
ekstraressurser knyttet til enkeltbeboere som ikke dekkes av 
avtalen. Merforbruk i forhold til budsjett utgjør ca. 2,3 mill. 
kroner.
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10.1 Helseavdelingen

Tjenester og oppgaver

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: 
Flykninghelsetjenesten, Fødestua Legetjenesten, 
Rehabiliteringstjenesten og Sykestua. Helseavdelingen 
administrerer også det psykososiale teamet, IP-teamet 
samt driftsavtaler med privatpraktiserende fastleger og 
fysioterapeuter.

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere 
områder og har de siste årene gått fra å behandle ”enklere” 
medisinske tilstander til mer avansert behandling. Sykestua 
har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av medisinske 
tilstander, behandler akutte tilstander hos eldre, utfører 
rehabilitering samt terminal behandling og pleie. Sykestua 
handterer pasienter som innlegges øyeblikkelig eller elektivt 
fra hjemmet, pasienter som overføres fra sykehus eller som 
skal innlegges i sykehus og som handteres på sykestua i 
påvente av forsvarlig transport. Videre utøves desentralisert 
spesialisthelsetjeneste innenfor kreftbehandling og dialyse.

Fødestua har som mål å tilby kvinnen og hennes familie 
en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.  
Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommunalt 
ansvar. Fødetilbudet er lovhjemlet i spesialisthelsetjenesten. 
Fødestua har egne prosedyrer og rutiner for hele 
virksomheten. Disse diskuterer og reviderer jordmødrene 
jevnlig. Prosedyrene signeres av medisinskfaglig gynekolog 
i Helse Finnmark. Fødestua bruker også relevante 
fellesprosedyrer for Hammerfest sykehus, fødeavdelinga. 
Fødestua driver Ungdommens helsestasjon, og har gjennom 
flere år mottatt ekstern finansiering gjennom Fylkesmannen 
til dette. Ungdommens helsestasjon har hatt et snitt på 
ca 700 konsultasjoner gjennom de fire siste årene. Vi 
ser en liten nedgang siden det nå er helsesøster på Alta 
videregående skole. Fødestua er bemannet av 9 jordmødre i 
6,85 årsverk og har en høy nærværsprosent.

Rehabiliteringstjenesten har ansvar for å gi kommunens 
innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert 
rehabiliteringstilbud. Med dette mener vi at brukerne skal få 
et individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud innen rimelig tid. 
Brukere med redusert funksjonsevne skal i samarbeid med 
ergoterapeut, fysioterapeut arbeide for å oppnå best mulig 
funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. Brukerne 
skal føle seg ivaretatt og føle at de har fått det tilbudet de 
har behov for.
Rehabiliteringstjenesten består av:
• Kommunal fysioterapitjeneste som har fysioterapi 

tilbud i lokalene på Helsesenteret og ved behov også 
hjemme hos pasienten, i barnehage, på skole og i de 
kommunale institusjonene.  Det gis individuell behandling 
og gruppetilbud. Avdelingen har 5 fysioterapeuter og 1 
turnuskandidat.

• Kommunal ergoterapitjeneste som gir tilbud til 
hele Altas befolkning. Tilrettelegging av boliger, 
bevegelseshjelpemidler, ergonomiske tiltak, individuell 
behandling. Avdelingen har fem ergoterapeuter i full 
stilling.

• Hjelpemiddelteknikere, to fulle stillinger, som fordeler og 
monterer hjelpemidler til brukerne i Alta. De gjør også 

mindre tilrettelegginger og utbedringer i hjemmet samt 
enkle reparasjoner av hjelpemidler.

• Kommunale driftsavtaler med privatpraktisernde 
fysioterapeuter utgjør 15 driftsavtaler, som er fordelt på 12 
hele, én halv og to kvarte hjemler.

Det ble i 2011 opprettet et samarbeidsutvalg mellom 
kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeutene. Dette 
er et rådgivende organ som bl.a. har hatt oppe utfordringer 
ift dimensjonering av fysioterapitjenesten til Altas befolkning.
Én av ergoterapeutstillingene er tilknyttet korttids- og 
rehabiliteringsavdelingen og ble utvidet fra halv til hel stilling i 
2011. Én stilling som syn- og hørselkontakt ble gjort om til en 
ergoterapeutstilling da det ble behov for ny rekruttering.

Flyktninghelsetjenesten
Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder 
seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester 
på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. 
Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og 
flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp. 
Flyktninghelsetjenesten jobber med å kartlegge og følge 
opp flyktninger i forhold til helse, både de som bosettes 
og beboere på Alta mottak. Vi har også innvandrere til 
tuberkulosekontroll.
Flyktninghelsetjenesten er bemannet med to helsesøstre og 
en sykepleier, til sammen 2,3 årsverk, som jobber i team, 
samt lege to dager i uka.

Legetjenesten omfatter leger til de offentlige tjenestene 
kommunal legevakt, helsestasjon, sykehjem, diabetesteamet, 
flyktninghelsetjenesten, sykestua og fødestua. I tillegg 
kommer sykepleiere og annet hjelpepersonell til legevakta 
og diabetesteamet samt til de privatpraktiserende fastlegene 
i Byhagen legesenter, Nordlys Legesenter og Sentrum 
Legepraksis. Vi leverer også laboratorietjenester til de 
kommunale tjenestene ved Helsesenteret, hjemmetjenesten 
og Helse Finnmarks spesialistpoliklinikk. Administrasjon av 
fastlegehjemlene, turnuslegene og rekrutteringstiltakene for 
legene gjøres også her.
Legetjenesten i Alta er inne i en omstillingsperiode. I 
2011 var det 21 legehjemler fordelt på tre legesenter i 
Alta. Et fjerde legesenter åpner i januar 2012 og den 22. 
legehjemmelen ble utlyst i 2011. Det nye senteret, Byhagen 
legesenter, vil bestå av fire leger fra Sentrum legepraksis og 
én lege fra Nordlys legesenter. Byhagen legesenter leier utstyr 
og personell fra kommunen. Sentrum Legepraksis har hatt ti 
fastleger og én turnuskandidat i 2011. Legene driver privat 
praksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta kommune. 
Sykepleierne går i rullerende turnus med legevakta. To 
av sykepleierne utgjør kommunens diabetesteam (80 
% stilling) sammen med en fastlege. Sekretærene gjør 
sekretæroppgaver for legene, er tillagt oppgaver på vegne av 
sektoren innenfor postbehandling etc. og administrerer deler 
av den offentlige legetjenesten. Nordlys Legesenter har seks 
fastlegehjemler og én turnuskandidat. Legene driver privat 
praksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta kommune. 
Elvebakken Legesenter er 100 % privat og har fem fastleger 
og én turnuskandidat.
Legevakta er ansvarlig for akuttberedskapen i Alta kommune 
og utøves 24 timer i døgnet. Alle fastleger inngår i driften. På 
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dagtid utøves tjenesten av en fastlege og 1 turnuskandidat. 
Legevakta er betjent av sykepleiere.  Sykestuas personell 
betjener legevakta på natt.

Psykososialt team team var fem ganger i aksjon i 2011. 
Teamet har ansvar for psykososial oppfølging av mennesker/
lokalsamfunn som rammes av kriser og katastrofer, og 
som ikke er av en slik størrelsesorden at kommunens 
beredskapsplan for katastrofer iverksettes. Ved årsskiftet 
står fjorten personer til disposisjon. Måltallet er femten. Det 
jobbes kontinuerlig med å rekruttere.

IP-teamet er et kollegialt organ som behandler søknader 
om individuell plan og koordinator til pasienter med behov 
for langvarige koordinerte tilbud. Det er nå lovpålagt å ha en 
egen koordinerende enhet i kommunene. Det jobbes for å 
etablere et slikt tilbud.

Sykestua 

Dialysen har siste halvår nesten doblet antall behandlinger 
til dialysepasienter. Grunnen til dette er hovedsakelig at flere 
pasienter får dialyse 5 dager i uken i stedet for 3 dager som 
tidligere. Det betyr at dagens kapasitet er sprengt og en 
snarlig utvidelse er nødvendig. Dagens dialyselokale er trangt 
og det er ikke mulig å utvide antall behandlingsplasser der. 
Det haster med å få på plass et tilbud som imøtekommer 
dagens etterspørsel. Pasienter står i fare for å måtte reise til 
Tromsø eller Hammerfest for behandling.
Med dagens organisering, antall akutthendelser på natt 
samt og stadig mer krevende pasienter på sykestua, er også 
nattjenesten på helsesenteret sårbar.
Sykestua har generelt for få plasser og er arealmessig for 
liten. I dag sendes pasienter med behov for isolering grunnet 

smitte til sykehus. For å imøtekomme behandling av også 
disse pasientene lokalt, er det nødvendig med flere rom som 
er tilknyttet eget bad, bygge isolat og øke grunnbemanning 
til sykehusnivå. 
I 2011 ser vi økning av antall behandlede pasienter samtidig 
som liggetid har gått ned. Til tross for flere behandlede 
pasienter enn noen gang før, er utnyttelse av totalkapasitet 
gått noe ned. Dette skyldes i hovedsak utskrivnings- og 
transportrutiner mellom helseforetak og sykestuene. 
Sykestua i Alta kunne hatt langt flere behandlede pasienter 
og liggedøgn, dersom disse forholdene ble bedret. 
Innleggelser i sykestua bør ikke overstige 14 dager ifølge 
kontrakt mellom helseforetak og sykestuene i Finnmark. Alta 
har 45 innleggelser utover 14 dager i 2009 og det samme i 
2010. 2011 opplever vi nedgang i antall langtidsliggere til 36, 
samtidig som gjennomsnittlig liggetid reduseres. Det betyr 
større turnover av pasienter, noe som er i tråd med kort 
liggetid i sykestuesengen. Vi behandler flere pasienter med 
kortere liggetid.
Hovedgruppe langtidspasienter de senere år er kreftpasienter. 
Alta topper statistikken av langtidsliggere av alle sykestuene 
i Finnmark.  Opprettelse av kreftsykepleierstillinger 
og etablering av lindrende enhet/senger, samt tiltak i 
hjemmebasert omsorg for denne pasientgruppen, vil gjøre 
at kreftpasienten vil kunne motta nødvendig pleie og omsorg 
andre steder enn i sykestua. 
Grunnet god tilgang på legehjelp fra spesialistpoliklinikken, 
indremedisiner med flere, er det sannsynlig at sykestua i Alta 
behandler pasienter selv, som andre kommuner må legge inn 
i sykehus.
Sykestua har stort sett klart å ta imot utskrivningsklare 
pasienter når de meldes. Når det gjelder pasienter fra 
legevakta er det for mange som sendes til sykehus som 
kunne vært behandlet lokalt.

Innleggelser på sykestua Herav

År
Totalt antall 

behandlede pasienter Cellegiftbehandling Dialysebehandlinger

Gjennomsnittelig 
liggetid sykestua

(median liggetid fra 2010) Dødsfall

2007 427
25 pasienter:

     193 behandlinger
6 pasienter

      389 behandlinger          7,25 døgn 18

2008 488
28 pasienter

      256 behandlinger
4 pasienter

       252 behandlinger          6,3 døgn                  18

2009 391
28 pasienter

201 behandlinger

6 pasienter
2 gjestepasienter
440 behandlinger 5,8 døgn 17

2010 411
34 pasienter

220 behandlinger

4 pasienter
2 gjestepasienter
440 behandlinger 6,0 døgn 16

2011 455
35 pasienter

252 behandlinger

6 pasienter
4 gjestepasienter
789 behandlinger 5,0 døgn 19

2009 er første året at pasientregistreringer ble foretatt av NPR (norsk pasientregister). Vi har gått fra å registrere i 
ICPC2 (registreringskoder kommune) til ICD10 (registreringskoder spesialisthelsetjeneste). Største forskjell er at hver 
flerdøgnsinnleggelse forkortes med 1 liggedøgn. For eksempel 14-16.1.08 tilsvarte 3 liggedøgn, i 2009 tilsvarer det 2 liggedøgn.
Cellegiftkurer er fra 2009 trukket ut av pasientregistrering sykestue og er ikke med i totalt antall behandlede pasienter. Disse 
registreres i DIPS direkte til helseforetaket. Tallene fra 2009 og fremover er sammenlignbare.
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Rehabiliteringstjenesten

For å dekke det reelle behovet for fysioterapi til Altas 
befolkning jobbes det for å øke mengden driftstilskudd/faste 
kommunefysioterapeutstillinger.

Institutt for manuell terapi har flere manuellterapeuter, 
som har korte behandlinger og derfor oppnår mange 
individuelle behandlinger. Fysikalsk terapi gjør en del 
hjemmebehandlinger, har flere kronikere og barn, som 
krever noe mer tid. Dermed blir det og færre individuelle 
behandlinger.. Institutt for psykomotorisk fysioterapi 
bruker en time på hver pasient og oppnår dermed og 
færre individuelle behandlingstimer. 457 pasienter var 
hjemmehørende i andre kommuner. Dette kommer av at 
Alta har flere spesialister som og tar pasienter fra andre 

Fødestua 2011 2010 2009 2008 2007

Antall kvinner med termin 300

Antall svangerskapskonsultasjoner 2486

Antall innlagte kvinner på fødestua * 145 185 167 155 158

Antall fødsler på fødestua 84 106 99 90 114

Antall barsel fra andre sykehus 48 41 54 52 38

- derav førstegangsfødende 30 19 27 27 12

* Far er ofte innlagt med mor i barselperioden, men registreres ikke med liggedøgn

Registrerte behandlinger fra kommunefysioterapeutene

Antall
pasienter

Individuelle
behandlinger

Pasientrelaterte
aktiviteter

Antall 
behandlinger 

pr. pasient

Rehabiliteringsavdelingen
5 fysioterapeuter, 1 turnuskandidat 403 4466 11,08

Kols gruppe, slaggruppe, 
bassenggruppe, eldretrim
diabetesgruppe, rehabiliteringstrim. 135 pr.år 15 grupper pr.uke

Registrerte behandlinger fra de privatpraktiserende fysioterapeutene

Antall
pasienter

Herav pasienter 
fra andre kommuner

Individuelle
behandlinger

Antall 
behandlinger 

pr. pasient

Institutt for manuell terapi
4 driftsavtaler/ 8 fysioterapeuter 2 035 367 19 853 9,75

Fysikalsk Terapi A/S
6 driftsavtaler/ 8 fysioterapeuter 1087 42 15 659 14,4

Institutt for fysioterapi og akupunktur
1,5 driftsavtaler/ 3 fysioterapeuter 723 26 15 382 21,27

Institutt for psykomotorisk fysioterapi
1,5 driftsavtaler/ 2 fysioterapeuter 145 22 2 432 16,65

kommuner der tilbudet mangler. Kommunefysioterapeutene 
har oppnådd noe lavere tall for antall timer med 
behandlinger. Dette skyldes nok stor utskiftning av 
bemanning og at én stilling kun har vært besatt 40 % i tre 
mnd. og én stilling har vært ubemannet i nærmere to mnd. 
for å oppnå innsparing.

Registrerte henvisninger til ergoterapeuter
Det har vært 558 ordinære henvisninger til 
ergoterapeutene. Av disse er 78 barn. Av syn og 
hørselshenvisninger har det fra Aug. 2011 vært 58 
henvisninger. Av disse er 4 barn. Utvidelse av driftsavtaler 
for private fysioterapeuter.
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Flyktninghelsetjenesten

Smittevern og psykiatri: Det oppdages kontinuerlig tilfeller av 
smitteførende sykdom som krever snarlig behandling og god 
informasjon, i noen tilfeller også tett psykososial oppfølging. 
Vi har i 2011 hatt et stort antall personer som har behov for 
psykiatrisk oppfølging, spesielt gjør tilværelsen i mottaket at 
psykiske symptomer eskalerer. Dette er pasienter vi bruker 
mye ressurser på.
Tuberkuloseforebyggende arbeid: Tuberkulosescreening 
av arbeidsinnvandrere er ressurskrevende og gir mange 
funn som krever oppfølging og henvisning til spesialist. 
Forebyggende arbeid: Flyktninghelsetjenesten har satset 
spesielt på å utvikle det forebyggende arbeidet i 2011. 
Vi ser at det er lite kunnskap hos de fleste flyktninger i 
forhold til helse. Mange kommer fra land med helt andre 
helsesystem. Målet med arbeidet har vært å skape en 
holdningsendring gjennom å tilføre kunnskap og komme i 
dialog med flyktninggruppen. Spredning av smitteførende 
sykdom forebygges også med god informasjon. Det har vært 
tidkrevende å utvikle egne informasjons program. 
Infoprogram om kosthold, helse, fysisk aktivitet: Kurset har 
spesielt fokus på overvekt og livsstilssykdommer, og er i tråd 
med helsedirektoratets anbefalinger. Undervisningen har vært 
for deltakere på introduksjonsprogrammet, kvinnegruppa, 
de enslige mindreårige og asylsøkerne på mottaket. Det har 
også bestått av en praktisk del for å vise sunne matvaner. 
Infoprogram om psykisk helse: Flyktninger er en gruppe som 
er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske lidelser. Kurset 
er lagt opp med kunnskap om normale psykiske reaksjoner 
hos mennesker som har opplevd krig og flukt, og praktiske 
råd i forhold til å håndtere dette. Kurset har vi hatt for 
enslige mindreårige og deltakerne i introduksjonsprogrammet 
på voksenopplæringen.
Prosjekt forebygging mot omskjæring. Omskjæring er en 
grusom tradisjon som påfører kvinner store lidelser både 
under inngrepet og som senskader. Vi mottok kr 100.000,- i 
prosjektmidler fra Fylkeslegen for å jobbe forebyggende 
mot omskjæring. Vi har satset spesielt på den afrikanske 
gruppen fordi det er der omskjæring er mest utbredt. 
Flyktninghelsetjenesten har holdt kurs for alle kvinnene 
om kvinners helse, anatomi, prevensjon og omskjæring. 
To kvinner fra Somalia har fått spesiell opplæring i 
forhold til forebygging mot omskjæring, og fungerer 
som ressurspersoner. Prosjektet videreføres i 2012, og vi 
planlegger et møte med alle afrikanske menn med fokus på 
hva omskjæring påfører kvinner av helseproblemer. Vi ønsker 
også et informasjonsmøte med jordmødre og helsesøstre.
Foreldreveiledning på mottaket. Situasjonen for barn i mottak 
er svært vanskelig. Mange av foreldrene preges av den usikre 
tilværelsen de lever under og klarer ikke å ivareta barna 
godt nok. Mange barn har sett krig og vold på nært hold. 
Foreldreveiledningen bygger på psykolog Magne Raundalens 
anbefaling. Kurset har fokus på hvordan foreldrene kan 
hjelpe traumatiserte barn som ofte kan være urolige og 
aggressive, og fokus på hvordan vold i familien påvirker 
barnet.  Kurset er et samarbeid med Alta mottak.
Samtalegruppe for risikopersoner: Bekymringsmelding fra 
skole og introduksjonskoordinator der kvinner som lever i 
forhold med ektemenn som er kontrollerende og muligens 
voldelig, enslige mødre og noen som er lite integrert ble 
samlet i en samtalegruppe over flere uker for å styrke 
selvfølelse og danne nettverk.

Legetjenesten

I løpet av 2011 har det fortsatt vært et gjennomgående 
problem at alle legelister har vært fylt opp, slik at 
befolkningen ikke har hatt en reell mulighet til å velge ny 
fastlege. En ny legehjemmel ble utlyst høsten 2011 for å 
kunne avhjelpe dette.

Sentrum legepraksis og Alta kommunale legevakt 
drives i dag som én virksomhet. Et stort antall medarbeidere 
og leger er knyttet til virksomheta. Det ligger store 
utfordringer i hvordan virksomheta best skal bemannes 
m.h.t. ledelse og administrasjon. I samarbeid med NAV 
har det i 2011, som i 2010, vært utprøvd en modell med 
styrket ledelse ved dannelse av et lederteam. Dette har 
hatt positiv virkning og kunne vært videreført dersom det 
ble tilført ressurser til det. En styrking av administrativt 
personell med ett årsverk som skulle tilfalle Helseavdelingen 
i 2011 er holdt tilbake i forbindelse med Alta kommunes 
OU-prosess. Det har i 2011 vært gjennomført et arbeid for 
å dele opp praksisen slik at det blir ytterligere ett legesenter 
i Alta; Byhagen legesenter, og det pågår et arbeid for å få 
til en bedre organisering av hele legetjenesten. En løsning 
på utfordringene ligger i en ny, robust, virksomhet med 
ny struktur og styrking av ressurser til administrasjon og 
ledelse. Det gås også opp et skarpere skille mellom Sentrum 
legepraksis som privat legesenter og de øvrige, offentlige, 
tjenestene som ytes fra virksomheta. Den nye virksomheta 
vil i tillegg bli større da en bl.a. tenker seg alle legesentrene 
drevet samlet.
Ved laboratoriet anses det som nødvendig å dimensjonere 
opp personalet som følge av økt oppdragsmengde. Det er 
et stadig økende press på legevakt og pågangen her er stor 
også på dagtid. Tall sammenlignet med legevakter ellers i 
Norge viser at Alta håndterer et stort antall henvendelser 
til befolkningen i forhold til den sykepleierbemanning som 
er på vakt til enhver tid, jfr. tall fra Vakttårn-prosjektet. En 
utredning viser at nattjenesten ved legevakta bør styrkes 
med én sykepleier alle netter. Det er viktig å understreke 
betydningen av beredskapsfunksjon i denne enheten og at 
vi opererer om kommunens akuttmottak i tillegg til alle de 
trivielle henvendelser som håndteres herfra i løpet av alle 
ukens dager, 24 timer i døgnet. Service til publikum lider til 
dels under det som kan beskrives som underbemanning.

Registrerte pasientkontakter 
(konsultasjoner, øyeblikkelig hjelp, tlf, sykebesøk osv

2011 2010 2009 2008

Registreringer 
Sentrum Legepraksis 
og Legevakt totalt

69647 73559 71418 69654

Registreringer kun 
Legevakt kl 15.30-
08.00 i tillegg til helg

17425 17357 15558 16869

Gjennomsnittlig antall 
konsultasjoner pr uke 
på legevakt 15.30-
08.00+helg

153 149 150 154
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -1 689 74,03 % -2 281 -2 281 -1 563

Refusjoner -30 871 102,32 % -30 172 -26 939 -30 440

Finansinntekter -98 100,09 % -98 0 0

Sum inntekter -32 658 100,33 % -32 551 -29 220 -32 004

Lønn 45 079 102,28 % 44 073 41 865 44 689

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 20 653 116,51 % 17 727 17 066 19 928

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 5 817 100,65 % 5 780 5 436 5 759

Overføringer 2 563 141,24 % 1 815 1 069 1 721

Finansutgifter 220 100,10 % 220 260 296

Sum utgifter 74 333 106,78 % 69 615 65 696 72 393

33 – HELSEAVDELINGEN 41 675 112,44 % 37 064 36 476 40 389

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Tilgjengelighet til fastlege Pågår, 1 ny hjemmel opprettet

Etablering av ny legepraksis Pågår, åpning 9.1.2012

Styrke nattjenesten ved Helsesenteret - legevakt, sykestue, 
sykehjem og fødestue

Pågår

Utrede organisering av hjelpepersonell til legesentrene, 
legevakt, laboratorium m.m.

Pågår

Psykososialt team – evaluere/videreutvikle Pågår

Utvikle koordinerende team i forbindelse med ”Individuell 
plan”

Pågår

Prioritere rehabilitering av pasienter ved helsesenterets 
sykehjem slik at de skal kunne skrives ut til hjemmet. Behov 
for økte ressurser, fysio- og ergoterapi

Full ergoterapeutstilling opprettet, fysioterapeut gjenstår

Utvikle og utvide tilbud om kartlegging av kognitiv svikt i 
korttids- og rehabiliteringsavdelinga

Gjennomført

Lindrende enhet - etablere Utsatt. Må ses i sammenheng med kommunedelplan for H/S

Dialysen – vurdere ombygging

Utarbeide informasjonsprogram:
• Enslige mindreårige
• Helsefremmende levevaner

Gjennomført

Vurdere behov for felles merkantil stilling i helseavdelingen Utredet og vedtatt i Kommunestyret, men utsatt i påvente av 
OU-prosessen i Alta kommune 

Nytt rom til svangerskapskontroll Påbegynt

Videreutvikle Altamodellen Pågår

Samhandlingsreformen Pågår

Mål og måloppnåelse

Økonomisk resultat
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

Helseavdelingen har et merforbruk i forhold til budsjett på 4,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:

• Offentlige legetjenester har et merforbruk i forhold til budsjett på 2,7 mill. kroner. Bidraget fra kommunene til Norsk 
Pasientskadeerstatning ble tredoblet i forhold til fjoråret fordi innkrevinga fra kommunene i 2010 var langt under de faktiske 
utgifter, noe som ble utlignet ved beregningen av 2011 bidraget. Ved overgang til nye rutiner for å søke tilskudd til turnus 
leger kom avdelingen i skade for å dobbelt inntektsføre tilskuddet for ett kvartal i 2010. Denne føringen er rettet opp i 2011 og 
har belastet regnskapet med kr. 744.000,-. I tillegg har det samlet sett ikke vært full budsjettmessig dekning for godtgjørelser/
lønninger til legetjenestens personell.

• Sykestua har et merforbruk i forhold til budsjett på 1,7 mill. kroner. Det skyldes i hovedsak at sykestua var budsjettert med 
en refusjon for sykestueplassene fra Helse Finnmark som var 1,3 mill. kroner høyere enn det som ble refundert. Bakgrunnen 
for dette var en endring i betalingsrutiner, samt mangelfull og feil informasjon fra Helse Finnmark. Sykestuas forbruk på 
utgiftssiden viste et mindre merforbruk i forhold til budsjett. 

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Kommunehelse - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten 1928 1893 1890 2150 2035 2520 3087 1963

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 10,3 9,6 8,8 11,6 11,9 11,5 15,5 9,6

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,5 10,4 9,1 10,1 9,9 9,8 10,2 8,4

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
0,3 0,49 0,46 0,43 0,44 0,43 0,44 0,39

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,23 0,3 0,28 0,45 0,17 0,31 0,36 0,31

Fastlegeregisteret

Gjennomsnittlig listelengde 1237 855 1015 992 923 1024 768 1150
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10.2 Omsorgsavdelingen

Bemanning

Avdelingen disponerer 215,2 årsverk og har 327 fast ansatte. 
Vel 35 % av dem er ansatt i 100 % stilling, 50 % i stilling 
over 50 og opp mot 100 % og 15 % i 50 % stilling eller 
mindre. 

I tillegg er det 28 personer som har mottatt omsorgslønn og 
52 personer som har hatt som støttekontakt.

Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester til 
eldre og pleietrengende. Det er tjenester som er hjemlet i 
” Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. ”

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

Hjemmeboende kan få trygghetsalarm i de tilfeller hvor 
det vil lette muligheten for å tilkalle hjelp i vanskelige 

situasjoner. Omsorgslønn innvilges til de som har særlig 
tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet i hht til rundskriv 
om omsorgslønn. Sykehjemmene skal ta imot de som pga 
sviktende helse har behov for døgnkontinuerlige tjenester 
utover det som er mulig å gi i hjemmet. I sykehjemmet har vi 
som mål at den enkelte skal få tilbud om hjelp og assistanse 
slik at hverdagslivet blir trygt, at de opprettholder så stor del 
av sin evne til egenomsorg lengst mulig og at de opplever en 
tjeneste som er den enkelte verdig.

I sykehjem kan man også få tilbud om korttidsopphold eller 
avlastning for en kortere periode.
Det er nå et økt fokus på korttid/avlastning og rehabilitering 
som bidrar til å minske behovet for langtidsplasser på 
sykehjem.

Vertshuset eldresenter skal være et tilbud til hjemmeboende 
eldre og tilrettelegge for aktiviteter som skjer i regi 
av institusjonen, lag og foreninger. Det skal være et 
samlingssted for de små, uorganiserte gruppene og et lokale 
som inviterer til større arrangementer og fest. Vertshuset 
er også et botilbud, med små hybler og leiligheter. De som 
bor her har tilbud om hjemmebasert omsorg dersom de har 
behov for det.
De 16 nye leilighetene som ble ferdigstilt i 2009, har en 
avdeling for personer i tidlig fase av demens, foruten 
personer med nedsatt fysisk funksjonsnivå . Dette fordrer 
økt bemanning og gir store utfordringer for å kunne ha et 
tilfredsstillende tilbud til denne gruppen.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Videreføre omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg  med 
vekt på helhetlige tjenester

Pågår

Etablere sykehjemmet på helsesenteret som en ren 
avlastnings-, korttids- og rehabiliterings-avd.
• Involvere de ansatte ved de berørte avdelingene. 
• Resterende 11 plasser omgjøres til avlastnings-, korttids og 

rehabilitering
• Videreutvikle kultur for kortids/rehabiliteringspasienter

13 plasser er omgjort 
Arbeides med felles plattform og forståelse for felles 
pasienter

Gradvis endre praksis ved tildeling av hjemmebasert omsorg Har utviklet en bedre tildelingspraksis, med en grundigere og 
mer helhetlig saksbehandling

Arbeide med ulike prosjekt
• Elin- K,  Mobil profil, bruk av digitale, mobile tjenester i 

hjemmebasert omsorg
• Etisk kompetanse; samarbeid om etisk kompetanseheving/

KS
• Undervisningssykehjem

Innført

Pågår

Pågår .Alle 6 sykehjemmene i Alta er involvert

Utarbeide introduksjonshefte til nyansatte. Innarbeide rutiner 
ved ansettelser, huskeliste til leder vedr søknad refusjoner, 
tilretteleggingstilskudd, rutiner innarbeides

Generelt hefte er utarbeidet av personalavdelingen.

Samarbeid kultur, skole og omsorgstjenesten om forskjellige 
oppgaver/ tiltak
”Den kulturelle spaserstokken ”.Tilrettelagt i sykehjemmene i 
samarbeid med Alta Frivillige sentral og kulturskolen

Statlig tilskudd har muliggjort stor aktivitet

Mål og måloppnåelse
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Utfordringer 

Personell både tilstrekkelig antall med grunnutdanning 
og med etter- og videreutdanning som er kvalifisert 
til å imøtekomme det behovet befolkningen i Alta har 
for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester. 
Samhandlingsreformen vil føre til ytterligere behov 
for fagkompetanse og økt behov for bemanning i 
hjemmesykepleien.
Det foregår et kontinuerlig tilbud om kurs og opplæring 
av ansatte. De tiltak som kan brukes ved rekruttering 
og stabilisering av personalet må gjøres bedre kjent og 
videreutvikles.
Vi må legge bedre til rette for at ansatte kan skaffe seg 
videreutdanning.

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

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

Nøkkeltall 2011 2010

Antall brukere av hjemmehjelp totalt 301 334

Antall brukere av hjemmesykepleie totalt
Antall tjenester

425
568

401
471

Antall brukere med både hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie

131

Antall brukere trygghetsalarm 113 113

Antall kommunale sykehjem 4 4

Antall private sykehjem 2 2

Vedtak langtidsplass 43 46

Vedtak kortidsopphold
Antall brukere

251
116

317
102

Vedtak avlastning
Antall brukere

99
37

69
26

Pleiefaktor sykehjem
Dekningsgrad (% av eldre over 80 år)

1.1
27

1.0

Av hjemmehjelpsbrukerne er 12% under 67 år
Av hjemmesykepleiebrukerne er 12% under 67 år
Gjennomsnittstid for alle hjemmesykepleiebrukere 8 timer pr uke
Brukere under 67 år bruker 28% av hjemmesykepleietimene ( i snitt 
15 timer pr uke)

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

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

Omgjøringen skjer når langtidsplasser blir ledige.
11 plasser er omgjort til avlastnings-, korttids- og 
rehabiliterings-plasser ved utgangen av 2010

Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Pågår

Trygghetsalarmen. Bedre organisering.  Skal prøve ut nye alarmer i Velferdsteknologiprosjekt i 2012

Kreftsykepleier Søkes om midler fra kreftforeningen til kreftkoordinator i 
2012

Demensteam Søkt midler til et prosjekt for oppstart i 2012

Samhandlingsreformen

Bedre samarbeid med psykiatrisk enhet Startet med felles samhandlingsmøter

Utvikle Rehabiliteringsavdelingen ved Helsesenteret
Tilsynslegeressurs økes ved Rehabiliteringsavdelingen

Minvakt elektronisk timeliste iverksettes i ALLE enheter/
virksomheter i Omsorg

Er innført

Avlastningsenhet for demente tilrettelegges Ikke tilrettelagt, mangler lokalitet. Behovet for dette er stort 

Stillingsbeskrivelser utarbeides ferdig og implementeres hos 
de ansatte

Skal sluttføres i 2012

Vertshuset, utvikle/utrede, organisere innhold, bemanning 
m.m.

Gjort en samordning  med hjemmetjenesten. Marginalt med 
personellressurser 

Prosjekt utbygging Elvebakken sykehjem/omsorgsboliger Lagd skisse  

RO-gjennomgang av pleiefaktorer med mer på sykehjem Avsluttet

Større fokus på IPLOS
Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger

Flere enheter har hatt opplæring
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -14 792 104,13 % -14 206 -13 121 -13 749

Refusjoner -28 959 106,82 % -27 111 -11 818 -28 638

Finansinntekter -426 100,24 % -425 0 -90

Sum inntekter -44 177 105,83 % -41 742 -24 939 -42 477

Lønn 127 364 102,85 % 123 839 126 545 125 654

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 21 276 105,57 % 20 153 13 119 23 132

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 284 591,67 % 48 114 266

Overføringer 2 180 108,73 % 2 005 1 375 2 049

Finansutgifter 85 101,19 % 84 1 252

Sum utgifter 151 188 103,46 % 146 129 141 154 151 353

34 / 36 – OMSORGSAVDELINGEN 107 011 102,51 % 104 387 116 215 108 876

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Omsorgsavdelingen har et merforbruk i forhold til budsjett på 2,6 mill. kroner

Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:

• Avdelingen har tre ressurskrevende brukere som budsjettmessig er lagt inn under en egen enhet. Sektoren har ikke blitt tilført 
tilstrekkelig med nye midler for å finansiere opp kostnadene til nye ressurskrevende brukere etter hvert som behovene har 
oppstått. Innenfor den tildelte budsjettramme var det heller ikke mulig å avsette midler i reserve for å kunne dekke opp for 
nye behov som kunne oppstå i løpet av året. Denne aktiviteten har derfor belastet avdelingens resultat med et budsjettmessig 
merforbruk på 1,4 mill. kroner.

• Avdelingen driver boliger med hjemmebaserte tjenester for ressurskrevende brukere. Et nytt nødvendig tiltak ble satt i 
verk høsten 2010 og videreført gjennom 2011. Sektoren ble ikke tilført nye midler for å finansiere opp tiltaket (det ble først 
finansiert opp i 2012 budsjettet). Den økte aktiviteten innenfor denne tjenesten har belastet avdelingens resultat med et 
budsjettmessig merforbruk på 1,2 mill. kroner.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Pleie og omsorg - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, pleie- og omsorgtjenesten 19269 17467 14991 17964 13267 16863 17650 14252

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 0-66 år. 23 23 21 21 18 24 22 19

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år. 81 89 75 99 97 119 89 76

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 376 433 319 385 336 372 386 344

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 16,8 18,6 17,9 23,7 26,4 .. .. 18,3

Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens 28,2 31 20,6 17,5 10,8 .. .. 24,4
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10.3 NAV

Tjenester og oppgaver 

NAV Alta har i året 2011 hatt totalt 42,8 stillinger fordelt på 
21,8 med statlig tilsetting og 21 med kommunal tilsetting.
De kommunale medarbeiderne ivaretar oppgaver 
innenfor saksbehandling, økonomisk rådgivning, NAV-
senter, rusområdet, samt introduksjonsprogrammet og 
miljøarbeidertjenester i forbindelse med bosetting av 
flyktninger.
I samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og NAV Finnmark 
er det avtalt enhetlig ledelse med NAV leder som tilsier 
delegert overordnet ansvar.
Samarbeidsavtalen beskriver områder som omfatter stønad 
etter lov om sosiale tjenester, tiltak overfor rusmisbrukere, 
introduksjonsprogrammet, flyktningetjenesten, bolig for 
vanskeligstilte og økonomisk rådgivning.
Ledelsen ved kontoret består av NAV leder, to avdelingsledere 
og fagansvarlig.
I løpet av 2011 har det vært registrert 645 brukere som 
mottar økonomisk sosialhjelp. Av disse var 156 nye brukere.
I året 2011 ble det mottatt 3108 søknader om økonomisk 
sosialhjelp, hvorav 632 søknader førte til avslag. 
Planlagt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
i 2011 pr. måned var 27. Men kontoret har hatt 28 
kvalifiseringsprogrammet i 2011.
 
Saksbehandling og oppfølging av brukere
Kontoret saksbehandler og følger opp brukere etter lov 
om sosiale tjenester. I dette arbeidet er det stort fokus 
på å gjøre bruker selvhjulpen, gjennom samarbeid internt 
i kontoret, veilede bruker og samarbeide med eksterne 
samarbeidspartnere for å sikre arbeid og aktivitet.
Kontoret har 20 medarbeidere som ivaretar oppgavene som 
omhandler kartlegging av brukere, saksbehandling og annen 
oppfølging og veiledning av brukere.

Bosetting og introduksjonsprogrammet
Flyktningetjenesten i NAV har 4 årsverk.
1,5 årsverk i Introduksjonsprogrammet og 2,5 årsverk med 
arbeidsområde bosetting, miljøarbeid og saksbehandling.
I 2011 slutta 50 % av de ansatte i tjenesten og nye ble 
rekruttert.
Vakanser og opplæring vanskeliggjorde å opprettholde 
planlagt aktivitet, men vi er ennå i gang med nye aktiviteter 
og prosjekter. Det har også styrket tjenesten at vi fra 
årsskiftet har fått en tilgjengelig bil.

NAV har i 2011 bosatt 23 personer. I tillegg er 5 personer 
familiegjenforent og 1 sekundærbosatt. Vi oppnår ikke 
tilskudd for 2 av de familiegjenforente.
Det er fremdeles boligsituasjonen i Alta som skaper de 
største utfordringene for å få en forutsigbar og planlagt 
bosetting.
Forutsigbarhet muliggjør at barnehageplass og andre 
kommunale tjenester er på plass slik at de voksne kan 
begynne på skole/norskopplæring.
NAV synes det er viktig å fortsette jobben  med samordning 
og tydeliggjøre ansvarsdeling i bosettingssaker.
Samordning vil sikre kvalitet i oppfølgingen.
Vi ser også frem til å få en enklere administrasjon av 
økonomien tidlig i bosettingsfasen med f. eks kontantkort.

Flyktningetjenesten har avtale om tilstedeværelse på Alta 
voksenopplæringssenter 3 timer i uken.
I 1. halvår samarbeidet vi også med Alta mottak og 
flyktningetjenesten om Kvinnegruppe.
Samarbeidet bestod av timer for kvinner og barn i Alta 
Helsebad og ukentlig tilbud i Finnmarkshallen.
Frivillige altaborgere var en viktig ressurs for 
gjennomføringen i Alta Helsebad.

Flyktningetjenesten har også samarbeid med Alta 
svømmeklubb om svømmeopplæring for barn i Nordlysbadet.
De eldste som ikke er klar for arbeidsrettet aktivitet har 
Grønn omsorg.
Flyktningetjenesten har også samarbeidet med andre aktører 
om Miljøsirkus som ble arrangert våren 2011.
Aktiviteter som Landkunnskapsseminar, veiledning til 
studenter på høyskolen og vært arrangør av fylkessamling for 
flyktningfaglig forum.
Flyktningetjenesten har også vært med i planleggingen av 
tiltak i regi av Sanitetskvinnene.
Flyktningebarn har hatt tilbud på kulturskolen og kommunens 
sommerskole hvor flyktningetjenesten har vært kordinator og 
motivert for deltakelse.
Vi har også hatt informasjonsmøte for overføringsflyktningene 
fra Nepal, og vært medarrangør når takkefesten i forbindelse 
med redningsaksjonen i 2010 ble avholdt på rådhuset. 

18 personer ble utskrevet fra introduksjonsprogrammet i 
2011.
Av disse fikk 10 jobb, 5 begynte på videregående skole, 1 
hadde behov for behandling og 2 flyttet fra kommunen.
Introduksjonsprogrammet har pr. dato 37  aktive i 
programmet. 90 % av disse er ute i språk og arbeidspraksis i 
kombinasjon med undervisningen.
Det er et mangfold av bransjer hvor flyktningene får praksis, 
men barnehager, skole, butikk og sykehjem benyttes i stor 
grad.
5 av de som var ferdig med programmet i 2011 er innvilget 3. 
år. 4 av disse er analfabeter fra Butan.
De som er i programmet klarer seg stort sett uten  
supplerende sosialhjelp. Økonomisk supplering kan aktuelt 
ved oppkjøring til førerkort/tannlegebehandling etc.
I programmet er følgende nasjonaliteter representert : 
Somalia, Butan, Afganistan, Eritrea, Iran, Sudan og Palestina.
14 menn og 23 kvinner. Gjennomsnittsalder: 31,9 år.

Flyktningetjenesten takker bedrifter, frivillige organisasjoner 
og privatpersoner for samarbeidet.

Ruskonsulenter 
NAV Alta har hatt to ruskonsulenter.
Ruskonsulentene gir bistand etter kapittel 6 i lov om sosiale 
tjenester.
Dette innebærer at de følger opp brukere individuelt ved 
samtaler, råd, veiledning.
Dette gjelder både før og etter rusbehandling, oppfølging 
av familie og pårørende, innsøkning til institusjoner og 
oppfølging i institusjon.
Rustjensten ble tatt ut av NAV kontoret ved utløpet av året 
2011, og overført til rus- og psykiatritjenesten i kommunen.
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Ettervernsboliger
Det er to miljøterapeuter i Ettervernsboligen. Deres oppgave 
er å følge opp beboere gjennom aktivisering, samtaler 
gruppe og nettverksarbeid.
Ettervernsboligene ble også tatt ut av NAV kontoret ved 
utløpet av året 2011, og overført til rus- og psykiatritjenesten 
i kommunen.

Gjeldsrådgiver
NAV Alta har gjeldsrådgiver. Gjeldsrådgiveren bistår 
brukere med økonomiske utfordringer gjennom individuell 
rådgivning og veiledning, gjeldsforhandlinger og henvisning 
til Namsmannen.
I løpet av året 2011 har gjeldsrådgiver hatt 128 brukere, 
hvor 10 av sakene var uaktuell å jobbe videre med.

Forvalter
NAV Alta har året 2011 fått tilsatt en forvalter i 50 % stilling.
Arbeidsoppgavene til forvalter er å bistå brukere med frivillig 
forvaltning av brukernes økonomi.

Utfordringer 

NAV Alta har i 2011 hatt stort fokus på å samordne 
tjenestene i kontoret, og dette er noe vi jobber videre med.

Når det gjelder akutthjelp til brukere må vi svært ofte benytte 
oss av rekvisisjoner, og dette er ressurskrevende. Vårt forslag 
til dette er at det innføres kontantkort.

Mangel på boliger, både kommunale utleieboliger og 
privat leiemarked har medført, at for å løse den akutte 
boligmangelen, har vi vært nødt til å innvilge opphold på 
campingplass, i påvente av annet botilbud.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Individuelle planer Kontinuerlig arbeid

Sikkerhet ved NAV Alta Sikkerhetsopplæring er gjennomført

Utarbeide rutinebeskrivelse Arbeidet ble ferdigstilt i 2011

HMS arbeid Pågår. Vernesamtaler er gjennomført. Vernetjenesten ved 
kontoret deltar i kontorets medbestemmelsesapparat. Årlig 
HKI undersøkelse er gjennomført og videreføres kommende 
år.

Medarbeidersamtaler Gjennomført i 2011

Kompetanseplan Er utarbeidet for kontorets medarbeidere. Deler av 
kompetanseplanen er iverksatt og fullført. Arbeidet med 
kompetanse vil videreføres.

Mål og måloppnåelse

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -4 0 -251 -301

Refusjoner -5 490 93,61 % -5 865 -4 195 -10 039

Finansinntekter -160 98,81 % -162 0 -143

Sum inntekter -5 654 93,81 % -6 027 -4 446 -10 483

Lønn 18 975 89,81 % 21 128 20 006 19 441

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 760 95,74 % 1 838 2 127 1 303

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 6 594 136,15 % 4 843 3 713 6 992

Overføringer 19 321 114,03 % 16 944 19 747 19 747

Finansutgifter 986 99,03 % 996 0 449

Sum utgifter 47 636 104,12 % 45 749 45 593 47 933

35 – NAV 41 982 105,69 % 39 722 41 147 37 449

Økonomisk resultat
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10.4 Bistandsavdelingen

Bemanning

Bistandsavdelingen har ca. 155 årsverk fordelt på ca. 250 
ansatte. Av disse jobber 64 i 100% stilling.

Tjenester og oppgaver

Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker over 18 år 
med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, som har 
behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og 
veiledning i hverdagen. I tillegg yter avdelingen tjenester til 
mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk 
(rustjenesten ble integrert i avdelingen fra des. 2011). 
Tjenestene er hjemlet i ”Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester”.

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i avdelingens 
ansvarsområde er som følger: 
• Psykiatri- og rustjenesten
• Botiltak med heldøgns pleie og omsorg 
• Andre boliger med varierende grad av tjenesteyting i 

tilknytning
• Avlastningstiltak
• Miljøarbeidertjeneste 
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn
• Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg 
• Fritidstiltak  

Utfordringer 

Personalsituasjonen
Mange i redusert stilling og mange i små helgestillinger på 
ca. 20-30%.  Dette gir store utfordringer mht. personalarbeid 
og arbeidsmiljø, likeså i forhold til kompetanseheving til 250 
ansatte(+/-), ikke minst på økonomisiden. 

Mangel på arbeidskraft
Rekruttering og det å beholde kvalifisert personell er en 
utfordring. Vi er flere som kjemper om arbeidskraften, og for 
Bistand er blant annet vernepleiere en knapp ressurs. Det er 
derfor gledelig at det høsten 2007 ble startet desentralisert 
vernepleierutdanning over 4 år i Alta, dette i regi av 
Høgskolen i Harstad. Syv av de som ble ferdige våren 2011 
har begynt å jobbe i Bistandsavdelingen. Det som pr. nå er 
den største utfordringen er å rekruttere ledere.

Tjenestetilbudet 
Antall brukere som har behov for våre tjenester øker. Det 
betyr at behovet for å være i forkant med hensyn til framtidig 
organisering og dimensjonering av tjenesteproduksjonen 
aktualiseres, noe som i stor grad innebærer hvordan den 
framtidige boligstrukturen bør være.
I tillegg er behovet for plasser ved kommunens Dag- og 
arbeidssenter større enn tilbudet. Stagnasjon av dette 
tilbudet vil bety økte kostnader, fordi man da i større grad må 
inn med dyrere lovpålagte tjenester.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Sosialtjenesten - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger 2072 1468 1606 781 1615 1740 1488 1572

Andel netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp 51,7 48,5 44,6 51,2 56,3 42,8 49,4 48,1

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold 
til innbyggere 2,9 2,4 2,6 2,2 3,4 2,7 3,5 2,4

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 
innbygger 0,76 1,04 1,05 1,48 1,04 1,11 1,34 0,95

Brutto driftsutgifter pr. 
sosialhjelpsmottaker, i kroner 79734 66939 74184 82770 50389 75189 52837 76212

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Sosialtjenesten/NAV fikk et samlet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Budsjettet ble nedjustert våren 2011 i henhold til et lavere 
forbruk i 2010. Utviklingen i sosialhjelpsutgifter viste imidlertid igjen en økning gjennom 2. halvår.
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Synliggjøre behovet for nye boliger. Omfanget av behovet er i stor grad kjent gjennom 
kartlegging, jmfr rullering av Tematisk kommunedelplan for 
sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014.

Planlegging av nye boliger i Midbakkveien 24. Påbegynt planlegging av nye boliger i Midtbakkveien 24. 
Planlegger oppstart av byggeprosessen i 2012.

Planlegging og utvikling av Marienlund 36-46 for framtidig 
boligformål til brukere med behov for bistand i hverdagen. 

Det har vært avholdt flere møter mellom kommunen, 
Stiftelsen og arkitekt. Prosessen fortsetter.

Utrede behov og løsninger i forhold til framtidig dag/
aktivitets- og arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og 
andre aktuelle brukere. 

Det er i huhs-vedtak  01/09 bedt om at 
helse og sosial i samarbeid med Aksis skal jobbe videre 
med planlegging av felles lokalisering av tilbud. Det har i 
den forbindelse vært avholdt flere møter mellom Aksis og 
kommunen, samt at det har vært gjennomført en felles 
studietur i januar 2011. I sektorledermøte mars 2011, ble 
prosessen foreløpig utsatt til 2012 blant annet fordi man ikke 
fant egnet tomt, men også pga. den økonomiske situasjonen 
i kommunen.

Fortsette arbeidet med å videreutvikle miljøarbeidertjenesten. Oppnådd mer fleksibel og tilpasset bruk, noe som gir 
økonomisk gevinst. Ansatte har mer varierte arbeidsoppgaver 
og har fått større stillinger. Innført èn stor turnus, som 
innbefatter de fleste brukerne, gir større sambruk og 
fleksibilitet.

Innføre MinVakt turnus i tiltaksboligene Innført, men mangler fortsatt i ti boliger.

Innføre MinVakt timelister i tiltaksboligene To boliger har innført. Prosessen fortsetter.

Heve nivået og utvikle innholdet i støttekontakttj./ innføre 
Fritid med bistand.

Vært gjennomført et kurs for støttekontakter og et 
treningskompiskurs, som er et rekrutteringstiltak. 
Fokus på at tilbudet skal være meningsfullt med 
utgangspunkt i brukerens interesser. Utdannet 
treningskontakter samt videreført tilbudet Fritid med bistand.

God service overfor de som søker tjenester, både hva gjelder 
saksbehandlingstid og riktig utmåling av omfanget av 
tjenesten.

Jobber kontinuerlig for å sikre gode rutiner, men 
saksbehandlingstiden er dessverre blitt på 3-4 mnd. slik 
at det blir sendt ut foreløpig svar til alle som søker om en 
tjeneste.
Kvalitetssikrer ved å jobbe teambasert i forhold til faglig 
vurdering av tjenestens innhold og omfang.

Klubben skal fortsette å være et populært treffsted for våre 
brukere.

Klubben har også i 2011 vært godt besøkt gjennom hele 
året, vært en økning fra 2010. Opp mot 40 brukere har vært 
innom hver gang, med følge vil det si ca. 60 personer. 

Øke nærværet og følge opp sykmeldte på et tidlig tidspunkt.
Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet – fokus på 
sykefraværet og forebyggende tiltak.
IA-avtalen. Samarbeid med nærværsteamet.

I forhold til å øke nærværet, er måloppnåelsen et stykke 
unna, men det er 
økt fokus på forskjellige virkemidler og verktøy til bruk i 
arbeidet.  Et kontinuerlig arbeid. Nærværet varierer sterkt 
mellom virksomhetene i avdelingen og også fra mnd. til mnd.

Styrke og videreføre HMS-arbeidet. Arbeide med 
kvalitetssikring. Håndtere avviksregistrering.

Risikoanalyser gjennomført, blant annet. Kontinuerlig fokus. 
Rutiner for avvikshåndtering innarbeidet.

Rekruttere kvalifisert personell til de mange ulike oppgavene i 
avdelingen, spesielt vernepleiere.

Bistandsavdelingen bidro til å få startet opp desentralisert 
vernepleierutdanning i Alta høsten 2007 i regi av høgskolen 
i Harstad. Vært stipendordning for studentene i disse årene. 
Syv av de som var ferdig utdannet våren 2011 jobber nå i 
avdelingen.

Ang. IKT: Nett-tilgang til alle enhetene som ligger utenfor 
helsesenteret.

Gjennomført.

Innføre profil i de boliger som har tvangsvedtak etter kap. 9. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ikke gjennomført. Kongleveien skal være pilot.

Mål og måloppnåelse
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Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -322 105,62 % -305 -305 -383

Refusjoner -18 666 115,33 % -16 185 -2 705 -15 294

Finansinntekter -48 99,42 % -48 0 0

Sum inntekter -19 036 115,10 % -16 538 -3 010 -15 677

Lønn 89 112 103,07 % 86 454 83 063 84 656

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 3 171 92,17 % 3 440 3 497 3 174

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 1 143 794,01 % 144 144 793

Overføringer 240 59,29 % 405 421 279

Finansutgifter 0 0 0 100

Sum utgifter 93 667 103,56 % 90 443 87 125 89 002

38 – BISTANDSAVDELINGEN 74 631 100,98 % 73 905 84 115 73 326

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Merforbruket i lønn på 2,7 mill. kr skyldes at det i tre boliger har vært nødvendig å styrke ressursinnsatsen uten budsjettmessig 
dekning. En del av den økte aktiviteten forventes å være av midlertidig karakter. I tillegg skyldes merforbruket ekstra kostnader i 
forbindelse med utskrivning av to pasienter fra Jansnes på ca. 1.1 mill. kr. jmfr avtale med Helse Finnmark. 

Netto merforbruk er på 0,7 mill. kr. grunnet refusjon fra staten på grunn av ressurskrevende tjenester.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Utbygging av personalenheten i Kongleveien. Utbygging startet opp i 2011.

Evaluering av psykiatri-rusbolig Evaluering gjennomført.  Førte til nedlegging av boligen 
som en psykiatri/rusbolig. Reoppstart av boligen som 
psykiatribolig.

Starte opp KID (kurs i mestring av depresjon) grupper. Ikke gjennomført. Planlegges gjennomført i 2012.
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11. Kultur og landbrukssektoren

Tjenester og oppgaver

Kultursektorens ansvarsområder er omfattende hvor 
fagområdene både er felles innenfor kultur, mens de samtidig 
ikke kan sees på som en helhet.  
I løpet av 2011 er to av sektorens virksomheter overført/
overtatt av andre. 
Landbruksavdelingen (jordbruk og skog) med 3 stillinger ble 
overført til Avdeling for Samfunnsutvikling fra 1. juli 2011.
AltaLabben med 3 stillinger ble overtatt av Vefas Retur AS med 
virkning fra 16. september 2011. 

Med endringen fra kultur- og landbrukssektor til en ren 
kultursektor er det igjen muligheter til å ha et stort fokus på 
det helhetlige kulturuttrykket. 

Sektoren er en viktig samarbeidspart, medspiller og 
bidragsyter for det frivillige kulturliv i kommunen.  
Å få være med på å utvikle og legge til rette for at Alta skal ha 
et rikt kulturliv er viktig både for sektoren og kommunen i sin 
helhet.

Et av de prioriterte områdene er å legge til rette for fysisk 
aktivitet.  Her er både Byløyperennet og Alta 10-Toppers noen 
av de tiltak som gjør at veldig mange barn, unge og voksne er 
fysisk aktive både sommer og vinter.

Den kulturelle skolesekken er en viktig del av sektorens 
tjenester og vi legger til rette for at alle elever i grunnskolen 
skal få oppleve alle de ulike kulturinntrykk.

Leder
Sylvi Bellika

Sektorstab

Altalabben

Tatiana Kachan 

Alta kulturskole 

 
Bjørn Roald Mikkelsen

Fiskeveterinær-
tjenesten

Elisabeth A.Myklebust

 

Alta bibliotek
Sonja Kristin Granaas

Jordbruksseksjonen

 

Signe Olaussen

 

Skogbruksseksjonen

Tor Håvard Sund

Alta kultursal

Roy Gunnar Løksa
 Stine Ballovarre aug >

Overført ASU fra 01.07.11Overført Vefas Retur fra 16.09.11
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Bemanning

Virksomhet Antall Merknad

Totalt i kultursektoren 38,76 Dette utgjør til sammen 38,76 årsverk, fordelt på 
44 personer

Kulturadministrasjonen 2,76 2 stillinger i administrasjonen.  
Talvik svømmebasseng 63 %.
Talvikingen ungdomsklubb 13 % 

Alta bibliotek 7  5 100% stillinger og 1 50% stilling som bibliotekar
 1 50% og 1 100% merkanilt personale

Alta kulturskole 14 10 100 % stillinger, alle de øvrige er fra 10 % til 
60 % 

Alta kultursal 3 3 100% stillinger. Det tas inn ekstrahjelp til alle 
store arrangementer i Kultursalen

Fiskeveterinærtjenesten 3 3 100% stillinger.

Klinisk veterinærtjeneste 3 1 100% stilling. 2 i 50% stillinger

Mål og måloppnåelse

Sektoren deltar i mange ulike tverrsektorielle arbeidsgrupper 
og er på den måten med på å styrke helhetstenkningen i 
organisasjonen. 

Kultursektorens virksomheter er alle direkte i 
tjenesteproduksjon mot våre brukere og vi gjør vårt beste for 
at alle skal få den best mulige oppfølging.

Alta bibliotek har hatt en formidabel økning i antall 
besøkende fra 88 447 i 2010 til 116 508 i 2011. Det totale 
utlånet gikk noe ned i forhold til 2010, fra 79338 til 73024. 
Dette er en utvikling som gjelder de fleste folkebibliotek i 
landet. Biblioteket brukes i større grad som møteplass, og 
ikke bare som en institusjon der lånere låner bøker og får 
tilgang til kunnskap og informasjon. Biblioteket hadde færre 
enkeltarrangement i 2011 enn i 2010, men hadde derimot 
flere store arrangement som gikk over flere dager, for 
eksempel Samiske høstdager i november. 

Alta kultursal drives godt, hvor vi i 2011 hadde 52 
arrangementer som ble besøkt av ca. 12.000 publikummere.  
Høgskolens bruk av salen og de ansatte kommer i tillegg.
Kultursalen er fast arrangør for Riksteatret og Hålogaland 
teater, begge er viktige samarbeidsparter på et høyt 
profesjonelt nivå.

Alta kulturskole gir i dag tilbud innenfor 5 ulike fagområder.  
Skolen har 530 elever og mange av disse er med på 
flere tilbud og gir derfor totalt neste 600 elevplasser. Alta 
kulturskole selges også tjenester til kor og korps. Tilbudene 
gis både i lokalene ved Alta kulturskole og på flere av våre 
grunnskoler. Steppi, Kuben og lokalene til visuelle kunstfag er 
lokalisert i Alta ungdomsskole.  

Sektoren har et overordna ansvar for samhandling internt i 
egen organisasjon for å kunne levere et best mulig tilbud og 
tjenester innenfor alle disse virksomhetene. 

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Utarbeide brosjyrer og sette opp postkasser på alle 
10-topper 

Tiltaket ble utført våren 2011  

Kartlegging av slitasje samt vedlikehold av stiene 
tilknyttet Alta 10-toppers

Dette ble gjennomført høsten 2011
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Alta bibliotek skal være en synlig og engasjert 
samarbeidspart i forbindelse med arrangementer i 
Alta

Alta bibliotek arrangerte sju litteratur arrangementer 
for barn og voksne, samisk språkkurs, forlagsbesøk, 
bokutstillinger og minikonserter

Kulturskolen som kulturleverandør på ulike arenaer Kulturskolen er ansvarlig for åpningen til Borealis 
vinterfestival 2012. Elever og lærere har mange 
”kunstneriske innslag” på møter/konferanser.
Er med som ressurs ved skoleforestilling ved Tverrelvdalen 
skole 

Ansvarlig for Borealis Vinterfestival 2011 Sektoren hadde prosjektledelsen for Borealis 2011.  
Festivalen har vokst seg stor og strekker seg over 
10 dager med arrangementer hver dag. Viktige 
samarbeidspartere er Alta videregående skole, Alta 
Næringsforening og alle de andre arrangører som gjør et 
flott innsats.
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Kulturpris og kulturstipend 2011

Altarevyen ble tildelt Alta kommunes kulturpris for 2011
Altarevyen har de siste årene vunnet mange priser, regionalt og nasjonalt 
Altarevyen feirer sitt 30 års jubileum i 2012. Deres innsats er et av de mange viktige kulturtilbyderne i kommunen.  Prisen er 
på kr. 30.000,-, et diplom og en miniatyrstatuett av ”Fangstmannen” i bronse.

Alta skolekorps har i mange år vært med på å gi unge musikanter og oss Altaværinger mange fine opplevelser.Medlemmene er 
utrolig flotte ambassadører for skolekorpset, men også for Alta. Spille- og drillegleden er høy, og nivået utvikles stadig! 
Alta skolekorps motto er: Stolt, sterk og synlig! 
Kulturstipendet består av et diplom og kr. 30.000,-

Utfordringer 

Kultursektorens viktigste fokus har vært å opprettholde de tilbud som var igangsatt før innstrammingene i 2011 ble iverksatt.  
Det har vært flere vakanser i flere av våre virksomheter som igjen ga oss noen utfordringer med å opprettholde tjenestene på 
samme nivå som tidligere. 

I løpet av året har to av våre virksomheter blitt overført/overtatt av andre og dette har i perioder medført mye ekstra 
ressursbruk, noe som imidlertid var viktig for å få gjennomført prosessene i henhold til avtaleverket.

Kulturskolen har i hele 2011 jobbet med å ta ned stillingshjemler som ble vedtatt i 2010.
Reduksjonen i stillinger medfører at skolen i fremtiden vil kunne gi færre elever tilbud om plass.

Kultursektoren har et særlig fokus på barn og unge og ønsker å gi dem et godt kulturtilbud i hele kommunen. Vi ønsker også å 
støtte opp om lag og foreninger i det arbeidet de gjør innen barneidrett og kulturaktiviteter. 
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -8 209 99,13 % -8 281 -7 797 -7 615

Refusjoner -4 393 102,60 % -4 281 -3 352 -4 875

Overføringer -2 723 100,00 % -2 723 0 -2 368

Finansinntekter -404 100,18 % -403 0 -521

Sum inntekter -15 728 100,26 % -15 688 -11 149 -15 379

Lønn 17 853 97,44 % 18 323 19 079 18 185

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 7 071 106,98 % 6 610 5 580 7 255

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 1 948 104,19 % 1 870 510 1 730

Overføringer 16 165 100,15 % 16 142 12 497 12 069

Finansutgifter 530 99,97 % 530 262 817

Sum utgifter 43 568 100,21 % 43 475 37 928 40 057

510 – KULTUR 27 840 100,19 % 27 787 26 779 24 679

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har totalt kommet ut med et merforbruk på 53 tusen.
Alta bibliotek fikk et merforbruk på ca. 250 tusen, dette skyldes at det ble inngått en avtale om inventarleie da de flyttet inn i 
Kunnskapsparken i 2010 som ikke ble tatt høyde for i budsjett 2011.  
Til tross for god inntjening har kulturskolen et merforbruk på ca. 180 tusen, hovedsakelig på lønn. 

God inntjening på kultursalen og fisekveterinærtjenesten samt med vakanse i administrasjonen har gjort at merforbruket totalt 
for kultursektoren i 2011 er på kr. 53 tusen.

Ekstra satsing på tiltak i fokusområdet barn og unge har vært videreført i 2011. Midlene er brukt til ulike tiltak sammen med 
barn- og ungesektor og er kommet mange barn og unge i Alta til gode.

KOSTRA - Sammenligninger

Kultur - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til folkebibliotek 13,3 13,8 12,7 16,7 19,3 14,6 14,6 14,7

Netto driftsutgifter til idrett 6,2 7,2 22,3 25,1 39,2 15,1 20,9 12,6

Netto driftsutgifter kommunale 
idrettsbygg og idrettsanlegg 34,2 21,1 13,9 15,6 2,5 21,2 15,8 16,9

Netto driftsutgifter til musikk- og 
kulturskoler 11 9,8 18,2 11,8 14,5 11,8 13 14,5

Netto driftsutgifter til andre 
kulturaktiviteter 13,3 5,9 17,7 11,8 7,3 9,3 12,1 12,5

12. Drift og utbygging

Kultursektoren fører alle tilskudd og bevilgninger til idrett på funksjon 380 – idrett.  De tilskudd som omfatter de kommunale 
bygg/anlegg  føres på på funksjon 381 - kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg.
I Alta kommune eier idretten største del av alle idrettsanlegg og det blir derfor naturlig at bidrag fra sektoren til anleggseiere 
føres som tilskudd og ikke direkte på bygg og anlegg.
 
 Ved å legge sammen netto driftsutgifter til idrett og driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ligger Alta godt 
over gjennomsnitt både for Finnmark, gruppe 12 og landet.
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12. Drift og utbygging

Tjenester og oppgaver

Sektoren er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens 
hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, et næringsliv 
og kompetansemiljø preget av nyskapning og utvikling, samt 
livskvalitet og velferd oppnås på en fullverdig måte i Alta 
kommune.

Sektoren arbeider for at veinettet sentralt og i distriktet holder 
en tilfredsstillende standard med de ressursene vi har fått 
tildelt, slik at det gir oss trygge ferdselsårer – spesielt mellom 
hjem, skole og fritidsaktiviteter. 
Sektoren skal fremover også ha fokus på utbygging av 
avløpsrenseanlegg for å sikre at det ikke oppstår miljøskade 
eller sjenerende forhold. Sektoren skal også sørge for en sikker 
og effektiv vannforsyning, med nok og godt vann.
Omdømmebygging, service og kvalitet i våre tjenester er viktige 
fokusområder.

Antall

Totalt for Drift og utbygging 181,5

Administrasjon 2

Kommunalteknikk 37

Miljø, park og idrett 7

Bygg og eiendom 101

Brann 20

Oppmåling og Byggesak 14,5

Bemanning

Stab
May H. Ditlefsen

Bygg og eiendom
Virksomhetsleder
Rigmor Endresen

Brann og redning

 
 Virksomhetsleder

Knut Suhr

Miljø, Park og idrett 
Virksomhetsleder

Jon-Håvar Haukland

 

Oppmåling og byggesak
Virksomhetsleder

Trond Inge Heitmann

Kommunalteknikk 
 Virksomhetsleder

Trond Einar Uglebakken

 

Bengt Fjellheim

Leder
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Mål og måloppnåelse

Drift- og utbyggingssektoren har en del tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel 2011-14. Rådmannen har 
signalisert på hvilke områder sektoren skal prioritere. Disse 
fremføres som mål for sektoren i 2011, i tillegg til noen tiltak 
som støtter opp om samfunnsdelens hovedmål om miljø og 
bærekraftig utvikling.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011
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Implementere plan for opparbeidelse, drift og 
vedlikehold av offentlig uterom i Alta kommune.

Implementert, følges.

Grønt langs E6 opparbeides til høyere (god) standard. Gjennomført.

Opparbeide hvileplasser med benk og bord langs E6. Gjennomført.

Drift av nærmiljølekeplasser overdras til 
lag/foreninger.

Motivere til lokal dugnad. Igangsatt, men ikke avsluttet.

Rehabilitering av parkeringsplass P-1 på 
Alta Sentrum.

Igangsatt, men ikke ferdigstilt.

Innarbeide forvaltning av forurensningsforskriften 
kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

Gjennomført

Innarbeide forurensningsloven, med forskrift, i 
sektorens delegasjonsreglement.

Gjennomført
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Utrede alternative måter å organisere kommunens 
bygningsmessige drift.

Delvis igangsatt. Sektoren har startet prosjektet 
”Utviklingsstrategi for seksjon Renhold” etter K-sak 46/11 
hvor seksjonen ble pålagt en innsparing på 5 mill., og 
det kom forslag til ny organisering av seksjonen fra dette 
prosjektet. Prosjektet vil gå ut 2013.

Vurdere delegasjonsreglementet for å sikre mindre 
byråkrati, mer effektiv og fullført saksbehandling.

Jobben med å gjennomgå og strukturere sektorens 
delegasjoner startet i 2011, men er ikke avsluttet. 
Avventer også signaler i forhold til ny delegasjon fra nytt 
kommunestyre som tiltrådte høst 2011.
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Utarbeidelse av hovedplan veg, omdøpt til 
Vegnorm for Alta kommune, vedtak og delegasjon.

Gjennomført. Ny vegnorm for Alta kommune vedtatt, 
og myndighet delegert administrasjonen, i sak 66/11. 
Myndighet er videredelegert sektor.

Vi er tilretteleggere for at skoler og barnehager har et godt 
inneklima, samt en trygg og sikker uteplass. Vi vil fortsette å 
sikre kvalitet i drift- og vedlikeholdsoppgaver på en forsvarlig 
måte, og bistå virksomhetene i kommunen med den hjelpen 
som ønskes av oss.

Sektoren er opptatt av befolkningens trygghet, både i forhold 
til bil-, sjø- og brannulykker. Vi jobber mye med forebygging i 
forhold til brann og brannsikkerhet på alle bygg i kommunen.

Sektoren ivaretar kommunens ansvar som bygnings- og 
oppmålingsmyndighet, i tillegg til ansvaret for forvaltning av 
kommunens kart og geodatabaser.
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Utfordringer

Sektorens HMS vil fortsatt ha sterk fokus også i 2012. 
Sektoren jobber ut fra en mal for HMS-plan som ble utarbeidet 
da Drift og utbygging i 2008 var pilotsektor for å innarbeide 
HMS-planer i Alta kommune. Målsetningen med nevnte plan 
er å bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser eller kriser oppstår, samt at sektoren skal være i 
stand til å håndtere og i størst mulig grad kunne redusere 
konsekvensene av slike hendelser om de allikevel skulle 
oppstå.
Arbeidet med HMS-planen er utvidet til å inkludere et sterkere 
fokus på sektoren som bidragsyter i forhold til kommunens IA- 
og nærværsmål.
Plan for virksomhetenes og sektorens mål for IA og nærvær er 
nå inkorporert i HMS-planen.
Kommunen har hatt sterkt fokus på nærvær de siste årene 
med opprettelsen av først nærværsprosjektet og deretter 
opprettelsen av nærværsteamet.
Nærværet har dessverre gjennom flere år ligget forholdsvis 
lavt innenfor drift- og utbyggingssektoren. 

Oversikt over nærvær på sektoren 2008 – 2011:
År: Nærværs%:
2008 88,22
2009 85,12
2010 87,57
2011     87,22

Til sammenligning var nærværsprosenten totalt for Alta 
kommune i 2011 på 89,7%. 
Nærværsmålet totalt for sektoren på sikt er 92,5%. Sektoren 
har delt prosessen for å nå dette målet opp i delmål, hvorav 
delmålet for 2011 var 90,5% nærvær. 
Sektoren har ikke oppnådd delnærværsmålet på 90,5% for 
2011. Det vi faktisk ser er en liten nedgang i nærværet fra 
2010. 
En intern oversikt viser at nærværsprosenten på de forskjellige 
enhetene på sektor varierer fra 98,48 til så lavt som 82,48. 
Dette er faktisk en positiv trend, ettersom variasjonen var 
mye større i 2010 (99,04% og 63,29%). Enheten som hadde 
63,29% nærvær i 2010 hadde faktisk økt nærværet til 90,92% 
i 2011. Det vi fortsatt ser på sektoren er høyt nærvær på de 
administrative enhetene, med noen unntak, og lavere nærvær 
på enhetene som hovedsakelig står for den fysiske driften i 
sektoren.
Av sektorens 14 enheter i nærværsoversikten ligger 9 over 
90% nærvær, 8 av disse over 92,5%. 
Utfordringen for sektoren når det gjelder nærvær ligger 
hovedsakelig på de større virksomhetene med høy grad 
av fysisk belastende arbeid, samt på de aller minste 
virksomhetene hvor en enkelt sykemelding gir store utslag på 
tallene.

Det er gledelig at Alta brannvesen som i høyeste grad har en 
yrkesutøvelse med fysisk tilsnitt, allikevel har nærværsprosent 
over 92,5, og at feierne som tidligere har slitt med lavt 
nærvær nå er oppe på 90,92%.

Som følge av stramme budsjettrammer, spesielt i 2011, vil 
sektoren fortsatt ha utfordringer med å ta vare på kommunens 
veianlegg og den formueskapitalen den representerer, selv om 
budsjettet er styrket for 2012.  

Utfordringen for Miljø, park og idrett vil, som for de fleste av 
sektorens avdelinger, å få tildelte ressurser til å strekke til 
ettersom etablering av nyanlegg, større behov for vedlikehold, 
og økt krav til standard på anlegg tilfører virksomheten flere 
oppgaver, samtidig som budsjetter skjæres ned, i tillegg til 
flere ubesatte hjemler.

For Bygg og eiendom har utfordringen tidligere å rekruttere/
beholde personell til seksjon utbygging, men på slutten av 
2011 løste problemet seg selv da innsparingstiltakene førte til 
færre prosjekter. Utfordringene for virksomheten nå er blant 
annet å få samlet en oversikt over tilstanden på kommunens 
bygningsmasse, med tilhørende langsiktige vedlikeholdsplaner.

Nærværsprosenten er fortsatt lav på virksomheten, og til tross 
for iherdig innsats de siste årene som har ført til noe økning i 
nærværet på seksjon renhold, er nærværet fortsatt merkbart 
lavere enn totalt nærvær på sektor, og i hele Alta kommune. 
En annen utfordring for virksomheten, og for sektoren 
generelt, er stadige økonomiske innstramminger, og 2011 
var et spesielt år i så måte med full innkjøps- og vikarstopp. 
Dette har vanskeliggjort arbeidet med å opprettholde en god 
standard på vedlikeholdet av bygningsmassen.

Sektoren har stadig en utfordring i å bli bedre til å profilere 
seg på hjemmesiden. 
Utfordringen ligger også i å oppnå god kommunikasjon, 
det å få informasjon ut til brukerne om tjenester og 
saksbehandlingstid, spesielt på byggesakssiden. 
Innenfor GIS ligger utfordringen i å få økt driftssikkerhet på 
GIS/Line.

Sektoren har som nevnt mange store utfordringer, men vi 
setter fokus på hele Altas befolkning. Områdene er som nevnt 
bl.a. HMS, trygg vei, brannsikkerhet og tilgjengelighet. Vi 
setter hvert år inn store økonomiske resurser på å rekke ut til 
befolkningen i kommunen, så vi håper en brukerundersøkelse 
i kommunen vil komme i løpet av 2012 slik at vi får målt 
tjenestene vi leverer. 

Fraværs% Nærværs%

600 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 12,78 87,22
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -26 072 104,87 % -24 862 -22 313 -21 769

Refusjoner -28 012 98,71 % -28 377 -21 526 -27 577

Overføringer -36 100,87 % -36 0 -30

Finansinntekter -1 417 99,93 % -1 418 0 -1 474

Sum inntekter -55 537 101,54 % -54 693 -43 839 -50 850

Lønn 75 377 94,65 % 79 636 72 417 76 764

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 44 569 96,36 % 46 251 44 323 49 436

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 1 896 103,96 % 1 824 1 319 3 792

Overføringer 9 657 96,97 % 9 959 7 706 9 658

Finansutgifter 38 913 99,99 % 38 917 38 079 35 548

Sum utgifter 170 412 96,50 % 176 587 163 844 175 198

600 – DRIFT OG UTBYGGING 114 875 94,24 % 121 894 120 005 124 348

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har et netto mindreforbruk på 7 mill kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende punkter:

• Lønnsforbruk på sektoren ble på totalt ca 4,2 mill. mindre enn budsjettert.  Det er besparelse på både Bygg og Eiendom 
(renhold og driftspersonell), Miljø, park og idrett, og Oppmåling og Byggesak, slik at sektoren totalt sett har en besparelse 
som nevnt, mest vakante stillinger. 

• Forbruket på varer og tjenester i kommunal egen produksjon har et mindre forbruk på ca 1,7 mill. Skyldes hovedsaklig at 
energikostnadene ble mindre enn budsjettert i 2011. Selv om vi har prøvd og overholde innkjøpsstopp på en meget god måte, 
har vi mange faste kostnader som løper. Budsjettet er redusert i 2011 med ca 1,8 mill knyttet til skolenedleggelse som ikke ble 
gjennomført. Sektoren opplever forventning om tjenesteproduksjon på nivå slik det var før innstrammingene begynte. På en 
del områder i sektoren har vi pålagte oppgaver som ikke kan kuttes, uten at det er tilført nye midler til drift av disse tiltakene. 

• Sektoren har også økning på  inntektssiden. Noe av  merinntekten skyldes inntektsøkning på Helsesentret med ca 450 tusen 
noe inntekstøkning fra Stiftelsen Utleieboliger med ca 450 tusen. 

Inntektene på parkering har øket Avsetning til parkeringsfondet. Det var opprinnelig budsjettert med en avsetning på 2,7 mill., 
mens avsetningen for 2011 ble på 3,8 mill. 
Vi har fått større inntekter fra privatrettslige områder, som håndheves av Alta Kommune.

Økonomisk resultat
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12.1 Kommunalteknikk

Tjenester og oppgaver

Kommunalteknikk utfører i hovedsak følgende tjenester: 
• Kommunale veier og trafikksikkerhet.
• Vannforsyning og avløp.
• Renovasjon og slamtømming (utførelse av renovasjon 

skjer i regi av renovasjonsselskapet VEFAS IKS, mens 
slaminnsamlingen er konkurranseutsatt).

• Planlegging og utbygging av kommunale boligfelt og 
industriområder.

• Sykkelbyen Alta og kollektiv
• Administrerer kommunale VAR gebyrer
• Drift av kommunens parkeringsordning.

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Utbygging, drift og vedlikehold gjennom overordna 
strategier og planverk for hvert tjenesteområde innen vei, 
vann og avløp

Vi arbeider i samsvar med våre overordna planer innen 
vann og avløp. 2011 var et svært utfordrende år økonomisk. 
Spesielt gjaldt det på vei området. Det ble kun gjennomført 
drifts tiltak slik at veiene var farbare til enhver tid og at 
trafikksikkerheten ble ivaretatt. For øvrig gjennomførte vi 
drifta ved kommunalteknikk som en ”minimumsdrift”

Kommunal veinorm ble vedtatt

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø Personalmøter gjennomføres ukentlig.
Medarbeidersamtaler er gjennomført.
HMS handlingsplan og IA målsettinger ble utarbeidet etter en 
deltakende prosess.
Arbeidsmiljø- og integrerende trivselstiltak ble avlyst grunnet 
de økonomiske sparetiltak
For administrasjonen oppleves det fysiske innemiljøet som 
ikke tilfredsstillende

Gjennomføring av en rekke driftstiltak og prosjekter i 
avdelingens arbeidsplan for 2011.

Investeringstiltakene er gjennomført som planlagt. Riktignok 
har det vært nødvendig å utsette et par av prosjektene. 
Driftstiltak som medførte større kostnader ble utsatt.  Likevel 
er mye oppnådd på arbeidsplanen for 2011.

Tilrettelegging for gang/sykkelvegtrafikk Utbygging av gang/sykkelveg del 3 parsell A i Tverrelvdalen 
ble påbegynt.

Prosjekt sykkelbyen Alta Det har vært oppmerksomhet og jobbet godt med holdnings 
skapende og motiverende tiltak. 

Prosjekt ”utvikling av kollektivtilbudet i Alta tilrettelagt for 
alle”

Arbeid med helhetlig plan ”strategi og tiltaksplan 2012 – 2013” 
pågår. 

Oppfølging av graveforskriften Ble ikke godt nok ivaretatt i 2011. Skyldes i hovedsak 
bemanningssituasjonen. Må få fokus fremover

Detaljplanlegging av renseanlegg for Alta Vest samt 
etablering av utfylling av byggetomta i sjø. 

Er gjennomført

Etablering av Saga høydebasseng Er utsatt til 2012

Lekkasjesøk og utbedring VA Gjennomført som planlagt

Bygging av vaskehall på Øyra Ble påbegynt i 2011. Avsluttes i 2012

Rusken 2011 Gjennomført

Asfaltering 2011 for 2 mill Gjennomført

Oppgradering av veglys 1 mill pr år Gjennomført

Mål og måloppnåelse

Driftsseksjonen

Leif Reidar Johansen

Parkeringsseksjonen 

Lars-Ole Nygård

 

Trond Einar Uglebakken

Virksomhetsleder
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -68 289 100,24 % -68 124 -65 971 -60 696

Refusjoner -8 802 105,06 % -8 378 -4 529 -7 415

Finansinntekter -1 670 50,30 % -3 320 -2 043 -2 826

Sum inntekter -78 761 98,67 % -79 822 -72 543 -70 937

Lønn 18 958 92,21 % 20 560 18 310 18 646

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 28 008 93,19 % 30 056 28 224 27 273

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 22 390 99,79 % 22 438 22 013 21 166

Overføringer 1 678 101,45 % 1 654 590 1 632

Finansutgifter 18 565 113,85 % 16 306 14 423 13 997

Sum utgifter 89 599 98,45 % 91 014 83 560 82 714

63 – KOMMUNALTEKNIKK 10 838 96,84 % 11 192 11 017 11 777

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Avdelingen følger budsjett,  og prøver og bidra til at sektoren får en besparelse i 2011

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på 
gebyrene for 2011.

Årsgebyrer

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Årsgebyr for 
vannforsyning

1116 2265 1390 2480 2206 .. .. ..

Årsgebyr for 
avløpstjenesten

2155 2382 2308 2691 2666 .. .. ..

Årsgebyr for 
avfallstjenesten

2484 2822 2127 2789 2982 .. .. ..

Årsgebyr for 
septiktømming

712 1129 2189 2300 1606 .. .. ..

Årsgebyr for feiing og 
tilsyn

400 287 460 296 310 .. .. ..

Utfordringer 

Omdømmebygging, service og kvalitet i våre tjenester er 
viktige fokusområder for kommunalteknikk.
Utbygging av avløpsrenseanlegg vil ha fokus fremover. 
Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke 
oppstår miljøskade og sjenerende forhold i resipienter. Våre 
abonnenter skal få nok og godt vann med en sikker og effektiv 
vannforsyning.  
I 2012 er driftsbudsjettet på vei styrket betydelig og vil gi 
et løft på den kommunale vei standarden. Det vil være en 

utfordring å få gjennomført tiltakene i 2012. Fra 2013 er 
vi sannsynligvis tilbake på normale budsjettrammer.  Som 
følge av videre stramme budsjettrammer vil det være en 
stor utfordring å ta vare på kommunens veganlegg og den 
formueskapitalen den representerer. Vår visjon om at ”veinett 
og parkeringsplasser som er trygge, lett og attraktive å ferdes 
på, gir grunnlag for god samferdsel og trafikksikkerhet” vil i så 
måte bli utfordra. 
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Investeringstiltak

Vei og trafikksikkerhet
• Utskifting av 16 stikkrenner 
• Asfaltering av 2250 m kommunale veier
• Oppgradering av veglysanlegg 1 mill

Boligfelt og industriområde
• Saga B11 sluttført

Vannforsyning og avløp
• Englandsskogen brønn 4
• Alta Vest Renseanlegg – klargjøring av tomt
• Øvre Alta VA
• Pumpeledning Tollevika
• Overvannstiltak Holtenjordet
• Kum- og sluseutskifting
• Utbedring av spillvannsanlegg i Sandfallveien – Storbakken, nytt avløp i Kobbeveien, ny overvannskulvert lang Aronnesveien/ 

Elvestrand
• Utskifting av vannledninger Kobbeveien og Steinfossveien
• Driftsovervåkingsanlegget. I 2011 ble nye 7 vannverk og 9 avløpsstasjoner tilknyttet anlegget. 

Tallene er basert på 
KOSTRA-tall 2011.

Vei

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Kostn. i kr til 
gatebelysning pr. 
lyspunkt, kommunal vei 
og gate

744 551 502 637 665 658 675 669

Gang- og sykkelvei i km 
som er et kommunalt 
ansvar pr. 10 000 innb.

3 9 11 5 17 11 14 13
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12.2 Bygg og eiendom

Tjenester og oppgaver

Avdelingens hovedoppgave er å drifte, vedlikeholde og utvikle 
kommunens bygningsmasse. Avdelingen har også ansvar 
for Alta kommunes interesser og funksjoner som byggherre 
i kommunale byggeprosjekter. Vi har blant annet levert 
prosjektledelse og byggeledelse på Nordlysbadet, noe som 
har medført oppfølgingsarbeid i året som har gått.
Avdelinga er kommunens fagavdeling innen forvaltning, drift, 
vedlikehold og utbygging. Dermed sørger vi for at daglig drift 
av byggene fungerer både teknisk og økonomisk. Vi har plikt 
til å ivareta kommunens interesser i forhold til lov, forskrift og 
avtaleverk ifht våre bygg.

Bemanning

Antall

Administrasjon 9

Personell drift/vedlikehold 24

Renhold/teamledere 68

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Redusere energiforbruket på kommunale bygg med 
5-10 % ved å bygge ut det web-baserte EOS-systemet 
(Energioppfølgingssystem-system)

Det har vært en betydelig reduksjoner i energiforbruket, dels 
pga bedre oppfølging av EOS-systemet og dels pga unormalt 
mildt klima.

Oppfølging av tilsyn offentlig myndighet Det har vært fokus på avvik fra tilsyn fra offentlig myndighet 
og langt de fleste avvik er lukket.

Videreutvikle samarbeidet med virksomhetene Samarbeidet med virksomhetslederne er videreutviklet ved at 
det avholdes regelmessige samarbeidsmøter.

Fullføre planen for kildesortering.

Forberede, tilrettelegge og implementere planen for 
kildesortering av avfall fra kommunale virksomheter.

Prosjektbeskrivelsen og anbudsdokumentene for 
kildesortering av avfall fra kommunale ble utarbeid og utlyst 
i 2010. 

”KOFA-dom” på at anbudet ikke tilfredstilte ”Forskrift om 
offentlig anskaffelser. Anbudet skulle ut på nytt i 2011. Saken 
ble stanset pga kommunens innsparingstiltak.
Papirforbruket innenfor egen avdeling er redusert ved at alt 
av møtedokumenter benyttes i digitalisert form. 

Mål og måloppnåelse

Stab
Ronald Kristiansen

Seksjon
Renhold

Tatiana Mikkelsen

Seksjon
Utbygging

 
 

Johan Fredrik Nilsen

Seksjon
Bygningsdrift 

Odd Kyrre Murberg

 

Rigmor Endresen
Virksomhetsleder
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -10 373 105,46 % -9 836 -9 803 -10 256

Refusjoner -16 269 100,75 % -16 148 -13 725 -16 929

Finansinntekter -1 90,00 % -1 0 -443

Sum inntekter -26 643 102,53 % -25 985 -23 528 -27 628

Lønn 38 852 93,99 % 41 338 38 200 41 477

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 27 143 95,12 % 28 536 28 558 31 589

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 74 0 0 1 386

Overføringer 6 846 99,95 % 6 849 5 435 6 593

Finansutgifter 28 851 100,00 % 28 852 29 697 27 977

Sum utgifter 101 766 96,39 % 105 575 101 890 109 023

65 – BYGG OG EIENDOM 75 123 94,39 % 79 590 78 362 81 395

Utfordringer 

På grunn av strenge føringer på økonomi siste året har det 
vært en del utfordringer med å opprettholde god standard på 
vedlikehold av bygningsmassen.  
For å unngå forfall, og at bygningene på sikt går over til å bli 
kostnadskrevende renoveringsprosjekter, må en innenfor den 
daglige drift foreta strenge prioriteringer.

Det har vært foretatt et tett oppfølgingsarbeid av sykemeldte 
på renholdsseksjonen. 
Nærværet har økt noe, men er fortsatt ikke på akseptabelt 
nivå. Vi håper at økt bistand fra nærværsteamet skal gi 
ønsket effekt og gi et nærvær enda nærmere kommunens 
overordnede mål.

Signalene fra ledelsen i kommunen om nedgang av antall 
utbyggingsprosjekter ser nå ut til å ha slått til, og det kan se 
ut som prosjektene avtar og behovet for styrket bemanning 
er ikke tilstede lenger. 

I administrasjonen har en årvisse tydelige vedlikeholdsplaner. 
Det er likevel fortsatt utfordringer med å få en samlet 
oversikt over tilstanden på bygningsmassen, med tilhørende 
langsiktige vedlikeholdsplaner. Videre vil en også ha fokus på 
utarbeiding av retningslinjer for standarder og materialvalg 
på nybygg.

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Bygg og eiendom har et mindre forbruk på 3,2 mill. 
Dette er en konsekvens av innkjøpsstopp, stillingsstopp, vikarstopp og betydelig lavere energiforbruk enn budsjettert i 2011.
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Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjett 
totalt

Budsjett 
2011

Forbruk 2011 
mill. kr.

Ferdigstilles(t)

K221 Alta Museum - Stornaust 4,00 0,00 0,54 Utgår

K228 Verdensarvsenteret - Nybygg 31,00 15,00 2,16 Des. 2012

K315 Komsa Skole - Renovering 2,50 2,50 2,23 Nov. 2011

K404 Øyra servicebase - Vaskehall 5,10 4,00 0,69 Apr. 2012

K413 Tverrelvdalen barnehage - 
Utvidelse

6,33 6,33 5,13 Okt. 2011

K414 Sentrum barnehage - Utvidelse 6,33 6,33 5,93 Nov. 2011

K415 Saga barnehage - Utvidelse 6,33 6,33 6,78 Okt. 2011

K418 Elvebakken - Omsorgsboliger 0,00 0,00 0,56  

K427 Kongleveien - Ny personalenhet 2,00 2,00 0,46 Mai 2012

K442 Ny idrettshall - Utredning 0,30 0,30 0,09  

K444 Finnmarkshallen - Lager/
pressetribune

2,50 2,50 2,60 Okt. 2011

      

Ekst. Nordlysbadet   19,67  

Sum 66,4 mill 45,3 mill 46,8 mill

Investeringsprosjekter

KOSTRA - Sammenligninger

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning 
pr innbygger 4197 4069 3033 5036 4309 6289 5162 4003

Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning 
pr innbygger 1185 2898 320 21766 1445 5855 4766 3595

Samlet areal på 
formålsbyggene i kvadratmeter 
pr innbygger 0 4,4 5,2 6 5,4 6,5 7,1 4,5

Utgifter til eiendomsforvaltning 
på eide bygg pr kvadratmeter .. 888 653 889 785 784 758 826

Utgifter til 
vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning 
pr kvadratmeter .. 92 72 52 40 53 57 70

Energikostnader for kommunal 
eiendomsforvaltning pr 
kvadratmeter .. 168 74 158 110 138 126 123
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12.3 Miljø, Park og Idrett

Bemanning

Antall 

Miljø 3

Park og idrett 4

Tjenester og oppgaver

Miljø, park og idrettsavdelingen skal profilere miljøspørsmål 
både i den kommunale forvaltning og i Altasamfunnet for 
øvrig. Avdelingen har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor 
motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske 
og forurensing. 
Over en periode på flere år er kommunene delegert stadig 
større ansvar for forvaltning og tilsyn etter forurensningsloven. 
I Alta kommune er store deler av dette ansvaret lagt til miljø, 
park og idrett. 

Avdelingen utfører planlegging, utbygging og drift av 
kommunens friluftsområder, lekeplasser, parker, grøntområder 

og idrettsanlegg. Fra og med 2011 overtok avdelingen 
ansvar for drift og vedlikehold av lekeplasser ved skoler og 
barnehager i tillegg til drift av uteområder ved alle kommunale 
bygg. 

Avdelingen har i 2011 utført prosjektarbeid i en 30% stilling 
i ”Vannområde Altavassdraget med Loppa og Stjernøya” i 
samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen , 
Kautokeino kommune og Loppa kommune.

Miljøuka er gjennomført på tradisjonelt vis i nært samarbeid 
med oppvekst-, helse- og kultursektoren.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Miljøfyrtårn Ingen nye kommunale virksomheter er sertifisert i 2011

Forurensning Tilsyn med næringsavfall er gjennomført i koordinerte tilsyn 
med bygningsmyndigheten. 
Arbeid med kartlegging av risiko for forurenset grunn og 
nedgravde oljetanker er igangsatt. 
Forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal 
luftkvalitet er innarbeidet i vår forvaltning.

Park og idrett Avdelingen har gjennomført tiltak i tråd med 
Grønnstrukturplanen. Deler av maskin- og bilparken, som var 
svært gammel og nedslitt, er fornyet.

Utfordringer

Gjennom etablering av flere nyanlegg, større behov for 
vedlikehold og økt krav til standard på anlegg og virksomhet 
oppleves det et misforhold mellom ressurser og oppgaver. 

Avdelingen har 7 stillingshjemler. En stilling i administrasjonen 
har stått ubesatt hele året som følge av sparetiltak. 

Konkrete fakta 2011 2010 2009 2008

Motorferdsel i utmark, ant disp.søknader 217 189 229 159

Miljøfyrtårn 0 2 0 0

Nærmiljøtilskudd 6 10 8 5

Fallvilt elg 11 6 3 4

Kontorstab
Miljø

Seksjon
Park og idrett

Per Erik Bjørnstad

 

Jon-Håvar Haukland
Virksomhetsleder
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -96 72,83 % -132 -79 -62

Refusjoner -1 935 81,03 % -2 389 -1 685 -2 337

Overføringer -36 100,87 % -36 0 -30

Finansinntekter -140 99,96 % -140 0 -501

Sum inntekter -2 208 81,88 % -2 697 -1 764 -2 929

Lønn 3 745 88,81 % 4 217 3 863 3 966

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 627 69,11 % 2 354 1 853 2 090

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 172 1149,92 % 15 15 293

Overføringer 488 60,22 % 811 724 597

Finansutgifter 426 100,21 % 425 470 526

Sum utgifter 6 458 82,57 % 7 822 6 925 7 471

64 – MILJØ, PARK OG IDRETT 4 250 82,94 % 5 125 5 161 4 542

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen har gjennomført de ekstraordinære tiltakene for driftsåret med en vakant stilling, innkjøpstopp og ingen 
reisevirksomhet.  2011 har vært et tøft unntaksår, men innførte sparetiltak er lojalt gjennomført. Noe som også går fram av 
regnskap 2011.
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12.4 Oppmåling og byggesak

Bemanning

Antall 

Administrasjon 1

Fagenhet Byggesak 5

Fagenhet Oppmåling 5

Fagenhet Geodata 2

Prosjektstillinger (avluttet okt 2011) 1

Fagenhet Oppmåling:
• Lovpålagt saksbehandling etter matrikkelloven, dvs. deling 

av eiendom med kartforretning over eiendom og grenser, 
grensejustering, tildeling av adresser, samt føring av 
eiendomskartet og eiendommer i matrikkelen. Tjenesten er 
gebyrbelagt.

• Formidling av eiendomsinformasjon.  
• Formidling av eiendomsinformasjon til eiendomsmeglere, 

eiendomstaksering, bank/forsikring. Oppgaven utføres 
elektronisk etter avtale med Norsk eiendomsinformasjon via 
INFOLAND. Tjenesten er gebyrbelagt.

Fagenhet Byggesak:
• Lovpålagt saksbehandling etter plan- og bygningslovens 

bestemmelser, dvs. ansvar for behandling av søknad og 
melding om byggetiltak, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, 
matrikkelføring for bygningsdelen. 

• Fagenheten ivaretar kommunens ansvar som 
bygningsmyndighet og skal sørge for at utbygginger 

Tjenester og oppgaver

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Gjennomføring av tilsyn i byggesaker Utført i liten grad, ytterligere tilsyn skal utføres i 2012

Kvalitetshåndboka - oppdatering av maler, 
delegasjonsreglement, gebyrregulativet, byggemappe m.m. 

Gjenstår noe på oppdatering av maler, øvrige arbeider utført. 

Oppfølging/opplæring av ny tilsatte /kompetanseheving Lite kursing pga. økonomi. Vil prioritere dette i 2012. 

Bransjemøter (i forhold til innføring av ny pbl) Utført. Nye møter gjennomføres i 2012.

Byggeskikkveileder implementeres som del av 
kommunedelplan for Alta by

Utført. 

Avklaring av områder med krav om skifer som taktekke. Utført

Fagsystemer - installasjon og brukerveiledning Utført

Rutiner for rapportering og oppdatering av Geodata Utført  

Ajourføring av DMK Utført

Oppgradering av GisLine Web Utført

Mål og måloppnåelse

skjer i samsvar med lov/forskrift og godkjente planer. 
Det medfører omfattende korrespondanse med foretak 
og innbyggere. Saksbehandlingen har lovpålagte frister. 
Tjenesten er gebyrbelagt.

• Lovpålagt saksbehandling etter seksjoneringsloven, dvs. 
behandling av søknader om seksjonering av bygninger med 
tilhørende rettigheter samt ajourføring av matrikkelen.

• Prosjekt med 2 års varighet – avsluttet oktober 2011.

Fagenhet Geodata:
• Ansvar for drift, forvaltning og brukeropplæring av 

kommunens GIS- system (system for geografisk 
informasjon), for matrikkelen og for kommunens 
karttjenester på internett.

• Ansvar for forvaltning av kommunens kart og geodatabaser, 
nykartlegging, ajourhold og formidling av kart.

• Ansvar for å ivareta kommunens interesser i Norge Digitalt 
og kartsamarbeidet med Vegdirektoratet, EL-verkene, 
kommuner, Staten og Televerket – (Geovekst samarbeid)

Fagenhet
Geodata
Roy Knutsen

Fagenhet
Oppmåling

 
 

Bjørn Steinar Føleide

Fagenhet
Byggesak 

Arnold Hammari

 

Trond Inge Heitmann
Virksomhetsleder
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Oppbygging av fastmerkeregister Utført

Oppdatering av rutinebeskrivelse for forvaltning av digitale 
arealplaner 

Utført

3D programvare for presentasjon av Geodata Ikke gjennomført, vurderes forsatt

Kartleggingsprosjekter Kartlegging for 2010 og 2011 utført – Nye prosjekter 
vurderes. 

Avslutting av gamle delingslov saker (lovpålagt frist for 
avslutting 2012)

Ferdigstilles i løpet av 2012. 

Utfordringer

• Bedre service og kvalitet på de tjenestene som avdelingen har ansvar for å levere til våre innbyggere og samarbeidspartnere. 
• Tettere oppfølging mot bransjen for felles forståelse av hverandres problemstillinger.
• Prioritere tilsyn på byggeplass i samsvar krav fra departementet
• Øke driftssikkerheten på GisLine. 
• Bli bedre på å bruke hjemmesiden til å legge ut viktig informasjon fra avdelingen.  
• Heve avdelingens kompetansenivå. Viktig for å oppnå kontinuitet i arbeidstokken. 
• Behov for nytt utstyr til landmålerne (GPS).  
• Restanse på saker pga. at avdelingen har hatt vakanse på 1 1/2 stilling.

Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -5 423 120,22 % -4 511 -4 511 -3 617

Refusjoner -598 102,66 % -583 -637 -608

Sum inntekter -6 022 118,21 % -5 094 -5 148 -4 225

Lønn 7 890 94,58 % 8 342 7 741 7 510

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 260 83,31 % 1 513 1 692 1 711

Overføringer 135 99,93 % 135 296 163

Finansutgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 9 285 92,94 % 9 990 9 729 9 384

67 – OPPMÅLING OG BYGGESAK 3 263 66,65 % 4 896 4 581 5 159

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Avdelingen har for 2011 hatt betydelig bedre inntekter en budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at vi har hatt mange store 
byggesaker, bedre kontinuitet og at ansatte har stått på for få ferdigstilt saker.  

KOSTRA - Sammenligninger

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.

34650 35247 59421 20850 35880 .. .. ..

Saksgebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.

.. .. 10650 6500 6865 .. .. ..

Standardgebyr for kombinert kart- 
og delingsforetn., tilsvarende en 
boligtomt 750 m2.

15000 13402 15450 11500 11820 .. .. ..
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Tjenester og oppgaver

Beredskapseksjonen
Beredskapsseksjonen består av hovedbrannstasjonen i 
Alta tettsted, lokalisert til rådhuset, bemannet av 3 mann 
døgnkasernert, og 2 konstabler på hjemmevakt. I tillegg 
kommer befalsvakt, som på dagtid er på stasjonen og for 
øvrig på hjemmevakt.   
Fordelt på følgende måte:
13 brannkonstabler, 8 deltidskonstabler samt leder 
beredskap.

Det er 5 bi-stasjoner lokalisert henholdsvis i Langfjorden, 
Talvik, Nyvoll, Komagfjord og Kvalfjord.  Hver bi-stasjon 
er bemannet av 5-8 innkallingsmannskaper.  Ved brann og 
ulykke i distriktene rykker disse ut først, og starter/klargjør 
innsats i påvente av styrken fra hovedbrannstasjonen.

Det foreligger skriftlig bistandsavtale med Loppa og 
Kautokeino kommune. Muntlig avtale med Kvænangen og 
Kvalsund kommune.

Alta brann- og redningskorps har også dykkertjeneste, uten 
fast beredskap.  I tillegg er korpset også førsteinnsatsstyrke 
ved akuttforurensning, utfører RVR-tjeneste og bistår ved 
praktiske øvelser for bedrifter og virksomheter.

Dykkertjenesten
Dykkerøvelser gjennomføres en dag pr. måned for dykkerne. 
Kostnader her ligger på ca 65000,- i året og belaster 
brannvesenets overtidsbudsjett.

Forebyggende seksjon
Forebyggende avdeling har vært bemannet med 0,9 årsverk 
til ledelse (i henhold til dimensjoneringsforskriften).
Øvrig bemanning: 
1 branningeniør.
1 feiermester
2 feiere.

12.5 Brann og redning

Utrykninger Brannvesenet

Utrykninger 257

Herav brann i bygning 19

Herav unødvendige/falske alarmer 136

Herav trafikkulykker 31

Herav andre branner 54

Herav annen assistanse 17

Feiervesenet

Bestilte piper/feiing 2954

Antall feide piper 1525

Fyringsforbud 4

Uttak sot liter 1030

Kontroll av røykvarsler og håndslokker 860*

Fresing av bekksot 6

Bestilte tilsyn 1320

Utførte tilsyn 860

Kamerakontroll 3

* Røykvarslere og håndslokkere blir i tillegg til under varslet tilsyn sjekket i 
de boliger som ønsker at feiervesenet tar ut soten etter avsluttet feiing. 
Antall boliger og antall røykvarslere/håndslokkere som blir sjekket er derfor 
vanskelig å angi med nøyaktighet, men er betydelig høyere enn det som pr. 
i dag blir registrert.

Forebyggende
seksjon

 
 

Roger Thorsen

Beredskaps-
seksjonen

Kjell-Erik Thomassen

 

Knut Suhr
Brannsjef

Feiertjenesten 
Gøran Mathisen

 

Feiervesenet
Feiervesenet har i 2011 videreført behovsprøvd feiing med 
utgangspunkt i forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn (FOBTOT) § 7-3 hvor feiing er pålagt utført med 
intervall minimum hvert 4 år og etter behov. I praksis vil 
det si at samtlige husstander i kommunen ikke feies hvert 
år, men etter behov vurdert av feiervesenet. I kommunen 
feies det som regel med intervall hvert år til annet hvert 
år. Tid frigjort ved behovsprøvd feiing benyttes til pålagt 
tilsyn av § 7-3 i ovennevnte forskrift. Tilsynsarbeid 
har vist seg å være et meget viktig arbeide basert på 
tilbakemeldinger fra befolkningen, og ikke minst de feil og 
mangler tilsynet avdekker. Feiervesenet arbeider med å bli 
en god serviceinstans for befolkningen, og utfører direkte 
brannforebyggende arbeid i forbindelse med feiing og tilsyn.

Tilsyn
Forebyggende seksjon har i 2011 vært sterkt preget av 
underbemanning, og har i størstedelen av første halvår ikke 
hatt bemanning. Dette med bakgrunn i lang tids sykemelding 
og permisjon i forbindelse med barnefødsel. Konsekvensen 
av dette viste seg å bli som varslet i halvårsrapport at 
forbyggende seksjon dette året med høy sannsynlighet ikke 
ville klare å gjennomføre 100 % utførte tilsyn. Fra slutten 
av mai var seksjonen bemannet 100 % og andre halvår har 
vært preget av høyt fokus på tilsyn i særskilte brannobjekter 
(§13 bygg). Leder forebyggende og brannsjef har utført 
betydelig flere tilsyn enn hva stillingene tilsier for å dekke 
opp perioden uten bemanning. Samlet ble det i 2011 utført 
tilsyn 65 % av registrerte objekter. Målet med tilsyn er at 
eier/bruker skal få større forståelse for brannvern generelt 
og større innsikt i risiko for tap av liv, helse og verdier i eget 
bygg.  Andre forbyggende oppgaver har med bakgrunn i 
bemanningssituasjonen vært holdt på et minimum dette 
året med deltakelse på landsomfattende forebyggende 
kampanjer og et fåtall foredrag/kurs for ulike organisasjoner 
i samfunnet.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Feiing av private / kommunale bygninger Feiervesenet har i 2011 registrert varsling -feiing til 47 % av 
husstandene. Distrikter blir feid hvert år og boligbyggelag 
hvert 2. år. Vurderingen av feiehyppighet blir gjort ved utført 
feiing og tilsyn av feiepersonell opp i mot fyringsmønster og 
sotmengde i bygningene/pipene.

Tilsyn i private boliger Feiervesenet har 3 feiere der en har fagutdanning og en 
skal opp til fagprøve i 2012. Lærling har gjennomført andre 
del av utdanningen sin ved Norges brannskole, men har 
av familiære årsaker flyttet og valgt å fortsette sin læretid 
i annen kommune. Tilsyn i private boliger har vist seg å 
være et viktig brannforebyggende tiltak hvor hovedsakelig 
fyringsanlegg er kontrollert. Antall tilsyn er nesten tredoblet 
i forhold til fjoråret. I forbindelse med feiing og tilsyn blir 
det gjennomført kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere 
og gitt informasjon om riktig fyring slik at det skal unngås 
pipebrann.

Tilsyn i private / kommunale § 13 bygg Brannvesenet ved forebyggende seksjon har i 2011 
gjennomført tilsyn i 65 % alle av registrerte brannobjekt. 
Dette med bakgrunn i manglende bemanning i seksjonen.   

Kurs/ brannvern Kurs/brannvernvirksomhet ble i 2011 holdt på et 
minimumsnivå. Det er i likevel utført enkelte kurs/
informasjonsarbeid/ brannteknisk bistand ved barnehager, 
skoler og institusjoner for å ivareta brannsikkerheten.

Fyrverkeri saksbehandling / kontroll Det ble også foretatt kontroll av salgslokaler som hadde fått 
tillatelse til salg av pyroteknisk vare. Totalt var det i Alta 
tettsted 8 som hadde fått tillatelse til oppbevaring og salg av 
fyrverkeri.

Motivasjons- og informasjonstiltak Motivasjons- og informasjonstiltak rettet mot publikum er en 
lovpålagt oppgave for brann- og redningskorpset.  Dette er 
oppgaver som hos oss hovedsakelig er tillagt forebyggende 
seksjon.  Disse oppgavene løses gjennom kurs og øvelser. 
Brannvesenet var i 2011 med på følgende landsomfattende 
kampanjer:
• Åpen dag på brannstasjonen der det var mellom 200-250 

besøkende.
• Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomført en 

kontroll av brannsikkerheten i 100 boliger.   
• Røykvarslerkampanje rettet mot boliger.
• YO – messa.

Årlig plan for brann Det var for 2011 utarbeidet en årsplan for beredskap og 
forebyggende. 
Beredskap gjennomførte årsplanen som forutsatt. Med 
unntak av avansert røykdykking og noe redusert øvelse med 
distriktene.
Forebyggende har gjennomført alle punkter i årsplanen- med 
unntak av, brannvernlederkurs, tilsyn i alle § 13 bygg.
Forebyggende ved feietjenesten har gjennomført alle 
punkter, og arbeider videre med fokus på HMS.

Kontroll av slokkeutstyr Brannvesenet ved beredskapsseksjonen gjennomføret 
kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr ved særskilte 
brannobjekt.

Vernerunder / handlingsplan Gjennomført i samarbeid med FIBAS

Vakthold kommunale bygg Brannvesenet ved beredskapseksjonen gjennomfører 
vaktrunder ved 22 kommunale bygg. Vaktrundende 
gjennomføres på kvelds og nattestid.  
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Mål for 2011 Måloppnåelse i 2011

Medarbeidersamtaler Gjennomført

Forebyggende prosjekt Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet.

Distrikt oppfølging/øvelser Distriktene har gjennomført øvelser for 2011.

RVR  RVR tjenesten hadde 37 utrykninger til kommuner i 
Finnmark, inkludert egen kommune, og Nord-Troms.

Øvelse med andre brannvesen/industri Vi har gjennomført varmrøykdykker øvelse med Nordreisa, 
Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy kommune samt NCM. Her 
er Avinor sitt anlegg benyttet.
Beredskap har også deltatt på en IUA lederøvelse i Hasvik- 
der det var fokus på utslipp til havs.. Dette er en samøvelse 
med andre kommuner i IUA og Kystverket.
I tilegg har vi gjennomført en flyhavari øvelse med Avinor 
samt slokkeøvelser for vaktselskap, bensinstasjoner, 
videregående skoler.

Vaktmesteroppgaver i Rådhuset Gjennomføres fortløpende.

Objektsyn og innsatsplaner Innsatsplaner (objektsyn) er det i år gjort en revisjon av 
eksisterende planer med tanke på bruk av høyde redskap 
(lift). Objektsyn er et systematisk arbeid for innsamling 
og lagring av informasjon om objekter som kan tenkes å 
medføre forhøyet risiko for innsatspersonell under brann og 
ulykkeshendelser.

Kum ettersyn Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av 
brannkummer.

Bistand til andre Bistand er gitt i forbindelse med trafikkulykker i Kvalsund og 
Kautokeino kommune.

Drift av dykkertjenesten Se eget avsnitt.

Utarbeide/videreutvikle øvelsesprosedyrer Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, 
og å revidere eksisterende rutiner. Dette gjelder både for 
beredskapsavdelinga og forebyggende avdeling.  Dette 
arbeidet skal både sikre vår egen helse-, miljø- og sikkerhet, 
samt være en kvalitetssikring ovenfor publikum.

Kurs, Norges brannskole 1 personer på kurs vedrørende kontroll av bærbare 
trykkluftflasker, 1 uke.
1 person på beredskapsutdanning trinn III, 4 uker.
1 av deltidskonstablene på grunnkurs, 9 uker
1 person på Lærlingeskolen - feierutdanning trinn II,  6 uker. 
På grunn av dårlig økonomi ble 1 person ikke sendt på kurs, 
yrkesutdanning feierfaget trinn I

Avansert røykdykking, øvelser Ikke gjennomført i 2011

Revisjon av HMS system Det har i 2011 vært gjennomført revisjon av HMS systemet 
for beredskap og forebyggende seksjon.

Utfordringer 

Vi har i løpet av året hatt flere permisjoner og sykemeldinger ved forebyggende seksjon noe medførte at vi ikke gjennomførte 
alle tilsyn i særskilte brannobjekt § 13 bygg. Dette vil også være utfordringer som vi vil møte i 2012, da seksjonen er 
underbemannet med en person i henhold til dimensjoneringsforskrifte.

Overbefalsvakta har i store deler første halvår 2011 vært fordelt på kun 3 personer, som følge av fødselspermisjoner / 
sykemeldinger. Når overordnet vakt på grunn av manglende bemanning blir 3 delt, er dette en meget stor belastning for 
administrasjonen. Dette bør det tas høyde for og utdanne en person til som ved behov kan gå inn som vikar ved behov. Dette 
løses best ved at når branningeniør ansettes i 2013 stilles krav om BEF III.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2011

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2011

Opprinnelig
budsjett 2011

Regnskap
2010

Salgsinntekter -2 784 101,16 % -2 752 -2 442 -2 765

Refusjoner -1 353 102,04 % -1 326 -652 -1 241

Finansinntekter 0 0 0 0

Sum inntekter -4 137 101,45 % -4 078 -3 094 -4 006

Lønn 13 888 99,97 % 13 892 12 500 13 416

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 427 90,72 % 1 573 1 604 1 519

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 881 82,80 % 1 064 1 064 960

Overføringer 171 100,59 % 170 113 189

Finansutgifter 1 511 110,29 % 1 370 1 108 1 539

Sum utgifter 17 877 98,94 % 18 069 16 389 17 623

66 – BRANN OG REDNING 13 740 98,21 % 13 991 13 295 13 617

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Økonomisk balanse på rammer på beredskap / forebyggende.
Regnskap:13.741 mill. Korrigert budsjett: 13993 budsjett.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2011.

Brann- og ulykkesvern - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Årsgebyr for feiing og tilsyn 400 287 460 296 310 .. .. ..

Det stilles en rekke krav til den kompetansen som hver enkelt i brannvesenet skal ha.  Dette har det vært arbeidet aktivt med i 
en årrekke, og er et satsingsområde generelt. Det foreligger en utdanningsplan for personellet i brannvesenet. Kostnadene for å 
kunne gjennomføre den kompetansehevning som vi anser nødvendig er så pass store, slik at vi for tiden ikke har økonomi til å 
fullføre kompetansehevningen i henhold til utdanningsplanen som foreligger.

Brann- og redningskorpset er forøvrig i en positiv utvikling.
Ny brannordning ble vedtatt i kommunestyret i januar 2012, noe som medfører styrkning av forebyggende med 1 branningeniør 
i 2013, samt utvidelse av beredskapsseksjonen- som øker den kasernerte styrken fra 3 til 4 personer.






