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3          Rådmannens kommentar / innledning

Årsmeldingen for 2013 bygger i 
stor grad på samme mal som for 
2012. 
 
Den samlede rapporteringen 
består av årsmelding og 
regnskapsrapport med 
økonomiske analyser og 
vurderinger.
 

Årsmeldingen er bygget opp rundt kommuneplanens 
samfunnsdel «Alta Vil», årsbudsjett 2013, rådmannens 
overordnede virksomhetsplan for 2013, politiske vedtak samt 
gjennomgående Kostra-tall.
 
Det er utarbeidet og vedtatt en ny mal for kommunens 
årsbudsjett og økonomiplan, samt at kommuneplanens 
samfunnsdel er under rullering. Dette vil medføre at 
rapporteringen for de kommende årene vil følge ny mal.

Rådmannen hadde følgende hovedprioritering for 
2013 

Rådmannen vil for året 2013 prioritere Fokusområde 8: 
Samhandling og tilrettelegging 

Rådmannens overordnede målsetting for 2013 er oppfølging 
og konkretisering av prosjektet som skal utrede konkrete 
forslag til utvidelse av helsetilbudet for befolkningen i Alta, 
og hvordan dette helsetilbudet kan styrke tilbudet til hele 
eller deler av befolkningen i Finnmark.

2. Rådmannens kommentar / innledning

Dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord, 
Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Til grunn for arbeidet 
ligger vedtatt mandat for utredningen av helsetilbudet i 
Alta, og hvor det bl.a. åpnes for en omfattende styrking av 
spesialisthelsetjenestene i kommunen.

Det er nå levert en sluttrapport fra utredningsprosjektet, 
hvor det foreslås helt konkrete tiltak for å styrke 
spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Alta og Vest-
Finnmark;
• Øking av antallet sykestuesenger til 20
• Økning av antall fødsler utført i Alta
• Etablering av MR- og ultralyddiagnostikk, og etter hvert CT
• Økning av poliklinisk aktivitet med 85%
• Økning av antallet dagkirurgiske inngrep med 115%
• Styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus
• Betydelig utbygging av Alta Helsesenter
• Driften foreslås foretaksorganisert 

2014 vil gå med til å utarbeide et forprosjekt, deretter starter 
selve utbyggingen. Alta kommune ønsker at Helse Nord skal 
stå for den konkrete gjennomføringen av prosjektet.
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Andre overordnede føringer for 2013 var: 

• Organisering
 �Nytt organisasjonskart for Alta kommune er vedtatt
 �Det er opprettet et rådmannsnivå (nivå 1), og et 
virksomhetsnivå (nivå 2) med totalt 39 virksomheter
 �Under nivå 2 er det etablert totalt 36 avdelinger, som 
rapporterer til de respektive virksomhetslederne.
 � Sektorene har endret benevnelse til tjenesteområder
 �Nordlysbadet KF er omgjort til en ordinær kommunal 
virksomhet.
 �Delingssaker er organisatorisk flyttet fra ASU til 
Oppmåling og byggesak.
 �Det er utarbeidet standard stillingsbeskrivelser for 
virksomhetsledere og avdelingsledere. Disse regulerer 
ansvarsforholdet mellom ledernivåene på økonomi, fag 
og personalområdet.

• Skolestruktur
 �Det har gjennom hele 2013 vært arbeidet med forslag 
til ny skolestruktur. Fokuset har vært på behovet for en 
mer kostnadseffektiv struktur (færre og større skoler), 
samt økt kvalitet/innhold i undervisningen.
 �Alta kommune har hatt en viss fremgang når det 
gjelder resultatene fra nasjonale prøver, men vi gjør 
det fortsatt for svakt når det gjelder grunnskolepoeng 
etter endt ungdomsskole. Her har kommunen en stor 
jobb å gjøre i årene som kommer.
 �Kommunestyret vil ta et endelig standpunkt til 
fremtidig skolestruktur i juni 2014.

• Sykehjem/omsorgsboliger
 �Alta kommune sliter for øyeblikket med å dekke 
etterspørselen etter sykehjemsplasser og avlastning/
korttidsopphold.
 �Kommunestyret har vedtatt bygging av et stort 
omsorgssenter i tilknytning til Alta helsesenter. Sentret 
er planlagt ferdigstilt i 2017/2018. Fram til dette 
sentret står ferdig vil det bli ei utfordring å dekke 
behovet for omsorgstilbud.
 �Noe av etterspørselsøkningen har sammenheng med 
effekter av samhandlingsreformen og sykehusenes 
nye utskrivningspraksis, kombinert med at kommunen 
ikke har maktet å dimensjonere opp tilbudet til 
rehabilitering og korttidsopphold.
 �Kommunes boligstiftelse har i løpet av 2013 kjøpt 10 
nye boenheter, samt at stiftelsen har planlagt bygging 
av 10 nye omsorgsboliger.
 �Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for 
Helse og sosial

Miljø 

Alta kommune har rutiner og internkontroll som sikrer at 
kommunen ikke forurenser miljøet. 

Økonomisk resultat 

Statsbudsjett for 2013 medførte at Alta kommune måtte 
redusere ambisjonsnivået, slik at det ikke var rom for 
å iverksette nye tiltak utover det som ble fastsatt i 
statsbudsjettet. Eventuelt nye tiltak måtte finansieres 
gjennom omprioriteringer innenfor egen ramme.
Oppsummert innebar dette et meget stramt driftsbudsjett 
for 2013. Selv om de fleste driftsområdene fikk økte rammer, 
var likevel veksten ikke tilstrekkelig til å dekke alle behov. 

For noen områder ble driftsbudsjettet oppfattet som en 
innstramning.

Alta kommunes regnskap for 2013 ble avsluttet med et 
merforbruk på 413 tusen, og etter at strykningsreglene er 
anvendt viser det regnskapsmessige resultatet kr 0. Netto 
driftsresultat er på 1,2% (18,2 mill) beregnet i prosent av 
brutto driftsinntekter. Dette er et resultat som er ca. 10 mill 
bedre en hva som ble signalisert i regnskapsrapport 3/2013. 
Regnskapet viser at driftsinntektene er på 1,549 milliarder 
kr. Dette innebærer en vekst på 6,24% i forhold til regnskap 
2012.

Regnskapsresultatet viser at Alta kommune så vidt driver i 
balanse, samt at driftsnivået generelt sett er for høyt for å 
kunne nå målsettingen om et netto driftsresultat på 3%.

Kostra-analyser m.m. viser at Alta kommune på noen 
områder har et høyt driftsnivå. Dette har i de fleste tilfellene 
sammenheng med en desentralisert tjenestestruktur.

Politisk virksomhet, felles støtte, Avdeling for 
samfunnsutvikling og drift og utbygging har mindre forbruk. 
Oppvekst og kultur og Helse og sosial har merforbruk.

Det var særlig Helse og sosial som hadde et betydelig 
merforbruk i 2013. Tjenesteområdet sliter med å kunne 
dekke alle behov og forventninger innenfor tildelt ramme. 
Dette er ei utfordring som vil bli av mer permanent karakter 
de kommende årene. Den demografiske sammensetningen 
av befolkningen i kommunen vil endre seg merkbart de neste 
10 årene. Den yngste delen av befolkningen viser en liten 
nedgang, mens den eldre delen vil øke kraftig. I tillegg er 
det en markant økning i antallet under 67 år som trenger 
omfattende omsorgstjenester fra kommunen.

Etter rådmannens vurdering vil hovedutfordringen for Alta 
kommune de kommende årene bli å møte denne utviklingen. 
Selv om det kan være noe å hente på omorganisering, 
strukturelle endringer og generell effektivisering må 
tjenesteområdet helse og sosial styrkes økonomisk. Alta 
kommune må vri noe av ressursbruken fra den yngste delen 
av befolkningen og over til pleie og omsorg og bistand.

Alta kommune har over noen år vært forsiktig med å øke 
gjelden. Derfor har lånegjelden per innbygger holdt seg 
noenlunde stabil i perioden 2010 – 2013. Det har i 2013 
ikke vært iverksatt noen større investeringsprosjekt utover 
selvkostområdet. Investeringsgraden vil imidlertid øke kraftig 
i økonomiplanperioden frem mot 2017, inkl. overtakelse av 
lånet til Nordlyskatedralen.

Andre saker

Nærværet i Alta kommune har fra 2012 til 2013 økt med 
0,9%. Det er ennå et godt stykke igjen til målet om et 
nærvær på 92,5%. Vi er imidlertid på rett vei og begynner å 
nærme oss målsettingen, samtidig som all erfaring viser at 
arbeid med nærvær krever fokus over tid.

Bruk av informasjonsteknologi gjennomsyrer dagens 
samfunn. For Alta kommune gjelder det å henge med i 
utviklingen. Kommunen har i løpet av 2013 tatt noen viktige 
og strategiske valg for IKT-utviklingen fremover. Alle IKT-
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medarbeiderne er nå samlet under felles ledelse. Arbeidet 
med å utarbeide en egen IKT strategi vil få fokus i 2014.

Barn og ungetjenesten 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 i 
løpet av 2014. Tiltaksteamet består for tiden av 3 personer. 
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».

Alta kommune leverte barnehagetilbud til alle innbyggere 
med lovfestet rett til barnehageplass i 2013. det betyr at alle 
barn som fylte ett år innen 1. september 2013 fikk tilbud om 
barnehageplass. Men vi mangler fortsatt kapasitet til å tildele 
barnehageplass midt i året.

Innenfor kulturtjenesten har det i 2013 vært gjennomført 
flere store kulturaktiviteter som; Gigant, Borealis 
vinterfestival, byløyperennet, sommerteater på sentrum m.fl.

Innenfor Drift- og utbygging er utbygging av renseanlegg i 
sentral Alta kommet godt i gang. I 2013 er det renseanlegget 
på vestsiden som har hatt fokus. Et annet stort tiltak 
er «Sykkelbyprosjektet». Alta kommune er utpekt som 
sykkelby, og gjennom prosjektet er en rekke gang- og 
sykkelstiutbedringer gjennomført. I tillegg er det drevet med 
holdningsskapende arbeid, motivasjonstiltak og informasjon. 
I 2013 ble to kommunale bygg konkurranseutsatt når det 
gjelder renhold. Disse byggene er Rådhuset og Saga skole.

Samfunnsutviklingsprosjekt

I løpet av 2013 har kommunen jobbet med flere store 
samfunnsprosjekt, som er avgjørende for den fremtidige 
vekst og utvikling av Altasamfunnet.

I kommuneplanens arealdel er det avsatt et stort 
industriområde på Skillemo. Planutvalget har vedtatt 
planprogram for utvikling av området, og trinnvis 
opparbeidelse kan starte i løpet av 2015. 

Alta kommune har jobbet tett opp mot aktørene innenfor 
oppdrettsnæringen i Finnmark med sikte på å etablere et 
nytt stort og moderne lakseslakteri. Lokalisering på Møllernes 
ble stilt i bero på grunn av arealutfordringer, kostnader og 
topografiske forhold. Det jobbes for tiden med alternative 
lokaliteter.

I forbindelse med utbyggingen av E6 vest for Alta vil det bli 
tilgang på betydelige overskuddsmasser. Kommunestyret 
har vedtatt at deler av disse massene skal gå til utfylling/
forlengelse av rullebanen ved Alta Lufthavn. I første omgang 
vil Alta kommune forskuttere kostnadene ved utfyllingen, 
men det jobbes opp mot statlige myndigheter for å få 
refundert utleggene.

Andre viktige prosjekt som har pågått i 2013 er videre 
planlegging av avlastningsveien fra Hjemmeluft til sentrum, 
tilrettelegging av nye store kommunale og private boligfelt og 
realisering av reiselivsprosjekt.

Alta 14. april 2014
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.

Kommunestyret vedtok høsten 2012 oppstart rullering av KP 
Samfunnsdel, og dette arbeidet vil bli sluttført høsten 2014.  
Inntil ny plan er vedtatt er det eksisterende plan ”Alta Vil” 
som er gjeldende. 

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. 

2.1 Kommunedelplaner
Flere kommunedelplaner vil påbegynnes i 2014 jmf. 
Planstrategi. 

3. Kommuneplanens handlingsdel
Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens 
organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene.
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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 2013.

Samfunnsdelen
Hovedmål
2004 - 2015

Handlingsdelen
Fokusområder
2012 - 2015

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

A
rb

ei
d 

og
 

En
tr

ep
re

nø
rs

ka
p

1) Næringsvennlig kommune
a. Skape arenaer for entreprenører
b. Forsterke næringsklynger
c. Industriutvikling.

Avd. for Samfunnsutvikling

2) Samferdsel og infrastruktur
 a. Alta som knutepunkt

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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Antall fokusområder ble økt fra 14 til 15 i 2012, og Rådmannens prioritering for 2012 var Fokusområde 15:  
Omstilliing av Alta kommune.

Samfunnsdelen
Hovedmål
2004 - 2015

Handlingsdelen
Fokusområder
2012 - 2015

Virksomhetsplanen
Tiltak
Hovedansvar

M
ilj

ø 
og

 
bæ

re
kr

af
ti

g 
ut

vi
kl

in
g

3) Alta som miljøforbilde
a. Alta som sykkelby
b. Kollektivtransport
c. Forurensning
d. Miljøfyrtårn

Drift og utbygging

4) Strategiske planer 
a. Kommuneplaner
b. Temaplaner

Avd. for Samfunnsutvikling

5) Universell utforming 
a. Alta Universelt utformet

Rådmannens Lederteam

Li
vs

kv
al

it
et

 
og

 v
el

fe
rd

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
d. Mobbefri sone 

Barn og Unge

7) Flerkulturelle Alta
a. Et flerkulturelt samfunn

Rådmannens Lederteam

8) Folkehelse i fokus
a. Folkehelse i alle ledd

Rådmannens Lederteam

9) Samhandling og tilrettelegging
a. Videreutvikle Altamodellen
b. Boligsosiale utfordringer
c. Struktur i pleie og omsorg

Helse og omsorg

10) Kultur
a. Styrke våre merkevarer
b. Alta som arrangementsby
c. Koordinerte kulturtilbud

Kultur

K
un

ns
ka

p 
og

 
ko

m
pe

ta
ns

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

Avd. for Samfunnsutvikling

12) Nordområdestrategi
a. Deltagelse i utviklingen av Nordområdene

Avd. for Samfunnsutvikling

N
et

tv
er

k 
og

 
na

bo
sk

ap

13) Strategiske samarbeidspartnere
a. Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Rådmannens Lederteam

En
 e

nd
ri

ng
sv

ill
ig

 
or

ga
ni

sa
sj

on

14) Service og kvalitet 
a. Økonomistyring
b. Innkjøpsstrategi
c. HMS og økt nærvær
d. Omdømmebygging

Felles støttefunksjoner

15) Omstilling av Alta kommune 
a. Helhetstenkning
b. Bærekraftig utvikling med fokus på strukturelle 

endringer
c. Klart definert organisasjonsstruktur
d. Styrke lederrollen

Rådmannens Lederteam
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4. Samfunn og livskvalitet

Vekst og utvikling

Pr. 1. januar 2014 teller Altas befolkning 19 822. Netto 
tilvekst i 2013 var på 176 personer. Veksten i Altas befolkning 
holder seg fortsatt sterk.

For Alta kommune som organisasjon byr 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!

Det er vekst i sysselsettingen, nedgang i ledigheten, 
oppgang i vareproduksjonen, boligbyggingen tiltar og 
varehandelen merker husholdningenes høye forbruk. 
Videre er petroleumssektoren den sterkeste drivkraften 
i norsk næringsliv. Det er i Barentshavet leteboringer vil 
være mest intensivert det nærmeste året. Dette vil gi 
nordnorsk nærings- og samfunnsliv nye utfordringer. Særlig 
når noen sektorer lettere tiltrekker seg arbeidskraft og 
investeringskapital, når veksten ikke kommer jevnt utover 
landsdelen og når de nye aktørene er multinasjonale.

2012 2012 2011

Fødselsoverskudd 167 151 163

Nettoflytting inkl. 
inn- og utvandring

8 207 43

Folkevekst 175 364 211

Folkevekst årlig i prosent 0,89 1,89 1,11

Folketallet pr. 31.12 19822 19 646 19 282
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Folkemengde 1995-2013 og framskrevet til 2040

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

Befolkningen etter kjønn og alder 1.1. 2013 

Kilde: SSB. 

Tall i %

Andel barn og unge 0 - 17 år 2013 2012 2011

Alta 24,4 24,7 25,2

Finnmark 22,1 22,5 23,0

Landet 22,2 22,4 22,6

Befolkningsstruktur

Altas unge befolkning, hvor 24,4 % av befolkningen er 
mellom 0 og 17 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.

0-5 år

6-15 år

16-66 år

67 år eller eldre

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040
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Alta har en litt lavere andel barn fra 1-5 år med barnehageplass. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage er også lavere 
enn i de andre kommunene. 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er lav i Alta. Det samme er andelen elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående skole.

Tall i %

Barnehage og utdanning

Kommunen Fylket Landet 
u/Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass. 89,6 91,3 90,8

Andel minioritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med 
barnehageplass

7,4 9,7 11,2

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 38,2 32,1 34,1

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,8 39,3 40

Andel elevel med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 95,2 96 98

Barnehage og utdanning

Helse og sosial

Generelt kan det sies at det er langt flere barn som mottar barnevernstiltak i Alta sammenlignet med andre. Det samme 
gjelder for sosialhjelpsmottakere, her ligger vi betydelig over landsgjennomsnittet. Vi har flere leger pr innbygger enn de andre 
kommunene. Vi har også en høy andel eldre som bor på institusjon. Mens vi har en lavere andel som mottar hjemmetjenester.

Tall i %.

Helse og sosial

Kommunen Fylket Landet 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år. 6,3 4,7

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år. 5,5 5,9 3,8

Legeårsverk per 10 000 innb. kommunehelsetjenesten 11,9 15,1 10,1

Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. 15,6 16,3 13,5

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over. 6,3 11,5 12,1



           12 Medarbeidere og organisasjon

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. Dette har medført at Alta kommune i 
2013 har arbeidet med en rekke tema, vi håper skal bidra til 
måloppnåelse.

Organisasjonsutvikling og omstilling

Alta kommune har siden 2009 arbeidet med å etablere 
en effektiv og fremtidsrettet organisering. Økonomisk 
bærekraft, helhetstenkning, kostnadseffektive løsninger, med 
ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest mulig 
brukerne har vært nøkkelbegreper. 

I 2013 har hovedfokuset omhandlet nye strukturer for 
organisering, sykehjem og skoler. Kommunestyret har i løpet 
av året fattet vedtak som omhandler retningen dette arbeidet 
skal ta. Totalt er det behandlet 5 saker i kommunestyret i 
2013 som har berørt den administrative organiseringen:

 � PS 1/13 Administrativ organisering
 � PS 49/13 Organisering Nordlysbadet KF
 � PS 50/13 Organisering Alta Havn KF
 � PS 64/13 Vurdering av felles plan- og 
byggesaksavdeling
 � PS 75/13 Administrativ organisering (oppvekst og 
kultur) 

Nordlysbadet KF er blitt oppløst som kommunalt foretak 
og lagt inn som en ny virksomhet under oppvekst og 
kulturtjenesten, med virkning fra 1.1.2014. 

Ovenstående har medført at man fra 1.1.2014 innfører 
følgende administrative nivåer:

• Nivå 1 – Rådmannsnivået. 
 �Består av rådmannens lederteam, fagstaber, 
samfunnsutvikling og fellestjenestene.

• Nivå 2 – Virksomhetene.
 �Virksomhetene ledes av virksomhetslederne. 
Rapporterer til rådmannsnivået (rådmannens 
lederteam).
 �Avdelingene ledes av avdelingsledere. Rapporterer til 
virksomhetslederne.

I forbindelse med dette, er det utarbeidet standard 
stillingsbeskrivelser for virksomhetsledere og 
avdelingsledere, som igjen skal gi føringer for underliggende 
stillingsbeskrivelser. Disse regulerer ansvarsforholdet mellom 
ledernivåene på økonomi, fag og personalområdet. 

Prosessen har fulgt retningslinjene for hvordan 
omstillingsprosesser skal gjennomføres i Alta kommune. 
Ledelse, tillitsvalgte og berørte ansatte har vært involvert i 
prosessen. 
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Arbeidsgiver- og personalpolitikk

Kommunestyret vedtok i 2006 en definert arbeidsgiverpolitisk 
plattform – som fortsatt står som gjeldende i Alta kommune. 
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 inkluderende og attraktiv 
arbeidsgiver. 

Det ble 1.kvartal vedtatt å sette sammen en partssammensatt 
prosjektgruppe, bestående av 4 representanter fra 
arbeidsgiversiden og 4 representanter fra arbeidstakersiden. 
Disse skulle arbeide fram et forslag til revidert 
arbeidsgiverpolitisk dokument. Rådmannens lederteam 
ble styringsgruppe. Prosjektgruppen har hatt 8 møter, og 
styringsgruppen har hatt 2 møter. 

Forslag til revidert dokument ble sendt på bred høring 
4.kvartal, hvor alle ledere, ansatte og fagforeninger ble 
invitert til å komme med innspill. Revidert dokument etter 
høring skal til politisk behandling 1.kvartal 2014.

Det er arbeidet med revisjon av ulike personalpolitiske 
reglement som praktiseres som en del av 
arbeidsgiverpolitikken - ansettelsesreglement, fleksitid, 
dekning ved flytteutgifter samt permisjonsreglement. 

 
Etikk og en åpen organisasjon

Alta kommune arbeider kontinuerlig med å ha fokus på 
bevissthet rundt etikk i det daglige. 
Vi skal være en organisasjon som har stor åpenhet og er 
gjennomsiktige i det offentlige rom. 
De gjeldende etiske retningslinjer ble vedtatt i mars 2012 av 
kommunestyret. Disse har i 2013 kommet på dagordenen, 
i forbindelse med ulike hendelser som har medført debatt i 
det offentlige rom. Dette er viktig for den åpenheten som 
skal prege organisasjonen. I 2013 har Alta kommune i tillegg 
blitt medlem av Transparency International Norge, en global 
samfunnsorganisasjon som fronter kampen mot korrupsjon. 
 
Mellomår i tariffperioden  

2013 var et mellomår i tariffperioden i kommunal sektor. 
I Alta kommune har vi over 20 ulike fagforeninger som 
organiserer ansatte. Lokale lønnsforhandlinger for alle 
ansatte, med unntak av rådmannsnivå, ble gjennomført i 
juni. Lokale forhandlinger for rådmannsnivå ble sluttført i 
november. Alle fagforeninger signerte enighetsprotokoll med 
arbeidsgiver. 

Kulturelt mangfold 

Blant våre drøyt 1600 ansatte, finner vi mange medarbeidere 
med kulturell bakgrunn som ikke er norsk. I arbeidet med 
å rekruttere til ledige stillinger, velger vi alltid den beste 
kandidaten, slik at tjenesteleveransene til innbyggerne blir 
best mulig. Her inkluderer vi søkere med ulike kulturelle 
bakgrunner i prosessen, dersom de er kvalifisert for stillingen

Inkluderende arbeidsliv

Alta kommune er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet. I 
tråd med intensjonene i avtalen, har vi i året som har gått 
arbeidet for å øke nærværet, bedre arbeidsmiljøet, øke 
reell pensjonsalder gjennom å hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet. 
En egen arbeidsgrupp har arbeidet med seniorpolitikk, dette 
er ikke ferdigstilt i 2013. 

IA-plasser via NAV Alta har ikke vært benyttet i 2013. Dette 
er en del av IA-avtalen som det har vært en del usikkerhet 
rundt, noe som har resultert i manglende bruk av denne 
muligheten på tvers av arbeidsgivere tilknyttet IA-avtalen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

AAlta 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.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 10 medlemmer 
(5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker).  I 2013 har 
arbeidstakersiden innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU 
gjennomførte 6 møter i 2013 og behandlet 15 saker.

Alta kommune har i 2013 frikjøpt hovedverneombud i totalt 
50 %, 15 % for hovedverneombudet for skoler/barnehager 
og 35 % for hovedverneombudet for de øvrige. Ordningen 
er under evaluering og drøfting, det er gjennomført 
drøftingsmøter med Fagforbundet og Utdanningsforbundet, 
som de senere år har hatt valgordningen for 
hoververneombud. 

Enhetene våre er delt inn i 63 verneområder, som hver har 
sitt verneombud m/vara.

HEMIS som vår leverandør av bedriftshelsetjenester har 
i 2013 levert 567,5 timer med bedriftshelsetjenester. Alle 
tjenesteområdene, felles støttefunksjon og ASU hadde årlige 
handlingsplaner for BHT-tjenester, som ble godkjent i AMU 
1.kvartal.

I løpet av 2013 har AMU og administrasjonsutvalget vedtatt 
ny rusmiddelpolitikk og nye retningslinjer for AKAN-arbeidet. 
Det er oppnevnt en AKAN-kontakt i hvert tjenesteområde, og 
et AKAN-utvalg. De nye retningslinjene legger stor vekt på 
forebygging av problemer med rus og pengespill. 
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Nærvær

Tallene for 2013 er kun akkumulerte tall fra 01.04.13. 
Nærværet i Alta kommune har fra 2012 til 2013 økt med 
ca 0,9 %. Det er ennå et godt stykke fra det overordnede 
måltallet på 92,5 %. Alta kommune er på rett vei, samtidig 
viser all erfaring at arbeid med nærvær krever fokus over tid. 

Kontinuerlig arbeid med forankring i alle ledd i organisasjonen 
er nødvendig.

Oppvekst og kultur har hatt en forbedring på ca 2,4 % fra 
2012 til 2013, mens Helse og sosial har en forbedring på 0,3 
%. Drift og utbygging har en negativ utvikling med nesten 
1,3 % lavere nærvær i 2013 enn i 2012. 

Alta kommune har hatt en del ansatte som har gått 
over på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Dette er 
personer som har fått permisjon fra arbeidsgiver etter endt 
sykepengerett, fordi arbeidsevnen ikke er endelig avklart. 
Det er arbeidet konkret med forståelsen av hvor viktig tidlig 
oppfølging og avklaring er. 

Alta kommune har avsatt budsjettmidler som skal gjøre det 
enklere å prøve ut arbeidsevne på tvers av tjenesteområdene 
i organisasjonen. Det er fortatt utprøvinger av ti ansatte i 

andre virksomheter og tjenesteområder. Flere av disse har i 
etterkant av utprøvingen endret tjenestested som følge av en 
vellykket utprøving. 

Samarbeidet med Nav arbeidslivssenter har fungert godt, 
hvor de blant annet har bidratt med kurs og opplæring. 

Alta kommunes årlige Nærværspris, gikk i 2013 til 
Hjemmesykepleien sone Vest.

En arbeidsgruppe på tvers av tjenesteområdene sto for 
arrangeringen av VI-VIL arrangementet. I uke 38 la man 
opp til ulike aktiviteter. Bredden i aktivitetene var stor, blant 
annet sykkeltur over Bæskades, vinkurs, yoga og golf. Alle 
aktivitetene hadde god oppslutning og fikk god tilbakemelding 
fra deltakerne. 

Samarbeid og medbestemmelse

Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse 
mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i 
Hovedavtalens bestemmelser 
i kapittel 3. Disse bestemmelsene har partene inngått 
sentralt. 

Alta kommune har inngått avtaler om frikjøpsordning for 
hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast 
uttak av frikjøp i 2013:

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

Øvrige hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte som har behov 
for frigitt arbeidstid, har ikke vært frikjøpt, men har søkt 
om permisjon i tråd med hovedavtale, hovedtariffavtale 
og Alta kommunes permisjonsreglement. Alta kommune 
har forsøkt å legge til rette for godt samarbeid, gjennom 
involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med 
fagforeningene.

Nærværstall for 
Alta kommune

2013 2012 2011 2010

Felles støtte 91,58% 94,15% 91,48% 93,17%

Samfunnsutvikling 98,25% 97,41% 94,73% 95,88%

Oppvekst og kultur 91,80% 89,41% 89,83% 90,37%

Helse- og sosial 88,66% 88,32% 87,75% 88,37%

Kultur 92,19% 95,17% 95,05%

Drift-og utbygging 87,68% 89,00% 88,08% 87,99%

Totalt 90,52% 89,66% 89,29% 89,97%
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Antall ansatte i Alta kommune fordelt på kvinner og menn 

Antall ansatte 
totalt i AK

Kvinner Prosent Menn Prosent Totalt antall 
årsverk

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

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

2012 1 561 1 183 75,78 378 24,22 1336

2013 1 549 1 146 73,98 403 26,02 1389

Antall ledere i Alta kommune (økomomi og personalansvar) og kjønnsfordeling for 2013

Tjenesteområde Antall ledere 
totalt

Kvinner Prosent Menn Prosent

Rådmannsledergruppe 6 1 16,67 5 83,33

Felles støtte 6 3 50 3 50

Drift og utbygging 5 1 20 4 80

ASU 1 0 0  1 100

Helse og sosial 22 20 91 2 9

Oppvekst og kultur 34 24 70,59 10 29,41

Sum 74 49 66,22 25 33,78

Gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapitteltilhørighet etter hovedtariffavtalen. 

 Kapittel 3 Kapittel 4B Kapittel 4C 
(undervisningspersonell)

Kapittel 5 Sum

Kvinner 557782 382118 476742 534263 487726

Menn 647926 366276 475952 566562 514179

Likestilling og lønn

 

I Alta kommune har menn gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner, uten at det nødvendigvis handler om manglende likestilling. 
Alta kommune har stor kvinnedominans i yrkesgruppene med lavest lønn etter hovedtariffavtalen kapittel 4B, og her nevnes 
spesielt omsorgsyrkene. Vi ser ut fra ovenstående at kvinner i dette kapittelet har en gjennomsnittlig noe høyere avlønning enn 
menn – men dette har sammenheng med lønnssystemene og hvordan ansiennitet teller inn. 

Avlønning i de mannsdominerte yrker er i større grad markedsstyrt og medfører personlig innplassering i henhold til kapittel 3 og 
5 i vår hovedtariffavtale. Dette er dermed med på å påvirke kjønnsfordelingen lønnsmessig internt i Alta Kommune, og vi er ikke 
unike i sammenheng med landet for øvrig. 

En kan og tenke seg at de ulike yrkesvalg kvinner og menn gjør, også har bakgrunn i hvordan man fordeler omsorgsoppgaver og 
permisjonstid i livsfasen med småbarn.

Likestilling 

I Alta kommune har vi i vårt arbeidsgiverpolitiske dokument satt som mål å ha en kvinneandel i rådmannens ledergruppe på 40 
% og bedre kjønnsbalanser i alle typer stillinger der ett kjønn dominerer.  Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste 
årene vært like i overkant av 70 %, i følge Statistisk sentralbyrå. Andelen kvinnelige ledere ligger på 32-33 % i Norge.

Tallene viser at vi i 2013 har en noe høyere andel kvinner totalt sett enn landsgjennomsnittet i offentlig sektor, omentrent 74 
%. Dette er dog omtrentlig som i kommunal sektor. I forhold til andelen kvinner som har lederstillinger, er vi relativt høyt over 
landsgjennomsnittet med 66 % kvinneandel blant lederne.
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Oversikt over antall søkere pr tjenesteområde 1.1.12 - 9.9.13.

Tjenesteområde Antall 
utlysninger

Antall 
søkere

Gj.snitt Over  
20 søkere

11-20  
søkere

5-10  
søkere

2-4  
søkere

1  
søker 

0 
søkere

Helse og sosial 222 1878 8,46 17 35 83 64 13 10

Oppvekst og kultur 116 1869 16,11 29 20 35 24 6 2

Drift og utbygging 28 331 11,80 2 15 7 3 1 0

Felles støtte 9 141 15,60 2 3 2 1 1 0

ASU 4 47 11,75 0 3 0 1 0 0

Sum 379 4266 11,22 50 76 127 93 21 12

Kursoversikt 2013

Kurs Dato Intern foreleser Ekstern 
foreleser

Antall 
deltagere

Gj.snitt 
evaluering

Annet

AKAN.kurs 14.02. x 63

Fraværsregistrering 16.04 x 28

Flere kurs midlertidige avtaler April – mai X 80

Førstehjelp 16.09. x  5  Vi vil

Introduksjonskurs nyansatte 17.09. x  59 7,25  

Kurs for tillitsvalgte i IA 18.09.  x 4  Vi vil

Pensjonskurs for lærere 19.09.  x 20  Vi vil

Kurs i konfliktforeb./håndt. 20.09.  x 15  Vi vil

Introduksjonskurs nye ledere 10.10. avlyst få påmeldte     

HMS-ledelse dag 1 22.10. x  19 8,3  

HMS-ledelse dag 2 25.10. x  24 8,2  

Oppfølging av sykemeldte 24.10. x  10   

Hovedtariffavtalen 05.11. x  31 7,8  

Oppfølging av sykemeldte 19.11. x  29 8,5  

Hovedavtalen 22.11. x  19 7,9  

Frokostmøte Personalhåndbok 15.10. x  15   

Frokostmøte Risikovurdering 14.11. x  16   

Økonomi grunnkurs 4 kurs x  16   

Økonomi vidr.gående 4 kurs x  19   

Agresso 2 kurs x  20   

E-handel 4 kurs x  42 8,25 1 kurs evaluert

ESA 7 kurs x  47 4,1 5 kurs evaluert 

 Sum 40 kurs   490   

Oversikten inneholder alle utlysninger via Easycruit for perioden, både interne og eksterne, faste og vikariater.
Oppvekst og kultur har færre antall utlysninger enn de øvrige pga. at de praktiserer felles-/hovedutlysninger.
Oversikten sier selvsagt ikke noe om hvor mange av søkerne som er reelle søkere og kvaliteten, kun kvantitet.

Rekruttering og omdømme

Alta kommune deltok på Yrkesorienteringsmessa i regi av Alta næringsforening. Helse- og sosial, Oppvekt og kultur, Brannvesen 
og Avdeling for Samfunnsutvikling hadde egne stands.

Det har over år blitt arrangert romjulstreff for studenter, som et ledd i å orientere om mulighetene man finner i Alta samfunnet 
etter endt utdanning. I 2013 møtte det 12 studenter, noe som er en nedgang fra tidligere år. Næringslivet/offentlig virksomhet 
var godt representert. 
 
Alle borteboende studentene har tilbud om gratis abonnement på Altaposten, som en del av det å beholde tilknytningen til Alta.

Kurs og opplæring

I 2013 gjennomførte man en rekke kurs som var sektorovergripende. I tillegg til nedenstående oversikt, vet vi at det har blitt 
arrangert og gjennomført kurs for egen sektor.
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6. Økonomisk resultat

Regnskapsanalyse 

Alta kommunes regnskap er avsluttet med et merforbruk på 
413 tusen, og etter at strykningsreglene er anvendt viser det 
regnskapsmessige resultatet kr. 0. 
Netto driftsresultat er på 1,2 % beregnet i prosent av brutto 
driftsinntekter.
Regnskapet viser at driftsinntektene er på 1,549 milliarder 
kr. Dette innebærer en vekst på 6,24 % i forhold til regnskap 
2012.  
Politisk virksomhet, Felles støtte, Avdeling for 
samfunnsutvikling og Drift og utbygging har mindreforbruk.
Oppvekst og kultur og Helse og sosial har merforbruk.

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.
 
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 % 2013 2012 2011 2010

Netto driftsresultat 1.2 1.7 2.5 -1.7

Justering for investeringsmoms -0.6 -0.8 -0.6 -1.5

Justering for netto premieavvik 2.0 -1.3 1.6 -1.5

Totalt korr netto driftsresultat 2.7 -0.4 3.4 -4.0

2013 2012 2011 2010

Disposisjonsfond 36248 28105 15578 34703

Disp.fond i % av brutto 
driftsinnt.

2.3% 1.9% 1.1% 2.7%

Likviditet

For å kunne dekke de kortsiktige forpliktelsene må 
kommunen være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditetsgraden 
ut fra forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Dette kalles arbeidskapitalen. Fra 2012 til 2013 øker 
arbeidskapitalen med 72 mill. 

Endring i arbeidskapitalen gir et uttrykk for hvorvidt 
kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg. 
Tabellen viser at Alta kommune s betalingsevne har forbedret 
seg det siste året.

Tall i 1000 kr 2013 2012 2011 2010

Endring omløpsmidler 75731 744 44882 -51475

Endring kortsiktig gjeld -2151 -37637 26449 -3486

Endring arbeidskapital 73580 -36893 71331 -54961

Netto driftsresultat

Alta kommune har et netto driftsresultat på 1,2 % for 2013, i 
kroner 18,231 mill.
Netto driftsresultat uttrykker andelen av årets driftsinntekter 
som ikke er blitt benyttet til dekning av årets driftsutgifter, og 
som derfor er avsatt til fond, til finansiering av investeringer, 
eller er ubrukt.  
Det er netto driftsresultat som er det viktigste måltallet for 
kommunene. Sammen med andre indikatorer brukes det til å 
analysere kommunens økonomi. Det er også dette måltallet 
som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes 
med andre kommuner, blant annet i KOSTRA. Generelt er et 
godt netto driftsresultat en indikator på at kommunen har 
økonomisk handlefrihet.

Tabellen viser de siste års netto driftsresultat etter 
regnskapstallene for årene 2007-2013.  Netto drift i % av 
sum driftsinntekter bør være på over 3 %, som er statens og 
KS` anbefaling for sunn kommuneøkonomi. 
Alta kommune har over tid hatt ett dårligere resultat i 
forhold til KS` anbefalinger. Dette har medført at størrelsen 
på kommunens reserver (disposisjonsfond) ikke er av en 
størrelse som er nødvendig for å møte uforutsette hendelser. 
For å ha et netto driftsresultat på 3 % av sum inntekter så 
burde Alta kommune hatt ett årlig netto driftsresultat på 
rundt 40-45 millioner. 

Frem til og med 2013 er momskompensasjon fra 
investeringer bokført i driftsregnskapet (i hht. reglene). For 
Alta kommune har effekten av investeringsmoms bokført 
i driftsregnskapet medført at netto driftsresultat for årene 
2010-2012 har vært mellom 0,6 – 0,8 % bedre enn hva 
det ville ha vært dersom investeringsmomsen hadde blitt 
bokført i investeringsregnskapet.   Reglene for bokføring av 
investeringsmoms vil fra og med 2014 bli endret slik at dette 
ikke vil påvirke netto driftsresultat.

Tabellen viser det korrigerte netto driftsresultatet for Alta 
kommune. Hvis man tar hensyn til effektene av både 
investeringsmoms og premieavvik endres resultatet ganske 
betydelig.  
I 2011 og 2013 dekket Alta kommune ca. 50 % av 
pensjonspremien til DnB fra premiefond.  Dette er årsaken til 
at korreksjon for premieavvik endrer fortegn. For disse årene 
er det korrigerte resultatet bedre enn det ordinære netto 
driftsresultatet.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet er ett fritt fond og står til kommunestyrets 
frie disposisjon. Bruk av fondet må vurderes nøye hver 
gang, da dette er kommunens ”sparekonto”. Fondene viser 
hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og 
investeringsformål og er den delen av ”reservene” som gir 
best uttrykk for den økonomiske handlefriheten.
 
Kommunen bør til enhver tid ha en ”buffer” til å møte 
uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter.

Saldoen på disposisjonsfondet øker fra 2012 til 2013. 
Hovedårsaken til det er avsetning til parkeringsfondet på kr. 
6,8 mill. Bufferfondet øker med kr. 1,7 mill. 

• Saldoen på bufferfondet per 31.12.13 er på 14,7 millioner 
kroner.

• Saldoen på parkeringsfondet per 31.12.13 er på 16,8 
millioner kroner.

 I forhold til KS anbefaling for sunn kommuneøkonomi så 
burde summen av disposisjonsfond vært vesentlig mye 
større.  
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Pensjon

Alta kommune har balanseført 1,798 milliarder kr. i 
pensjonsforpliktelser og 1,369 milliarder kr. i pensjonsmidler. 
Kommunens hovedleverandør for pensjon har vært DNB, 
mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse 
og sykepleierne benytter KLP.
Fra og med 1.1.14 vil kommunens hovedleverandør for 
pensjon være KLP.
Kommunen har betalt mer i premie enn hva som er utgiftsført 
i regnskapet. I løpet av 2013 er andelen premieavvik i Alta 
kommune redusert fra 101 millioner kroner til 69,8 millioner 
kroner. Dette fordi vi har benyttet premiefond til å nedbetale 
pensjonspremien for 2. kvartal.
Alta kommune har per 31.12.13 69,8 millioner kroner i ikke 
utgiftsført premieavvik som skal belastes i regnskapene i 
årene som kommer. 

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 53 
millioner kroner. Utgiftsførte renter er på 48,4 millioner 
kroner.

56,9 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. 1 % renteendring 
mht den eksisterende lånemasse som er på flytende rente vil 
estimert gi en renteutgift/inntekt på ca. 6,1 millioner kroner.

2013 2012 2011 2010

Totalt alle innlån 1417 1363 1351 1281

Netto lånegjeld pr. 
innbygger

58268 52508 52816 52320

Netto lånegjeld i % av 
brutto driftsinntekter

71,18% 70,80% 74,80% 78,50%

2013 2012 2011 2010

Renter 48478 46418 44379 40836

Avdrag 52733 47986 52920 50007

Sum 101211 94404 97299 90843

Lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 3,215 milliarder 
kr. inklusiv pensjonsforpliktelsene. Lånegjeld eksklusiv 
pensjonsforpliktelsene er på 1,417 milliarder kroner.

Slik netto lånegjeld er definert i KOSTRA er 
pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler fjernet i 
definisjonen på langsiktig gjeld.  Netto lånegjeld har de siste 
årene vært varierende, men resultatet for 2013 er langt 
lavere enn nivået i 2008. 

Regnskapstall per 31.12 i regnskapsåret måles mot 
innbyggertallet. Lånegjelda per innbygger har de siste årene 
vært stabilt. 

Gjeld knyttet til Nordlysbadet og Nordlyskatedralen er ikke 
med i denne oversikten. 

KOSTRA-analyse

Ett utplukk av noen sentrale nøkkeltall sier noe om hvordan den økonomiske situasjonen er i Alta i forhold til de sammenlignbare 
kommunene. Oversikten viser at:
• Netto driftsresultat er svakt i Alta kommune, kun Kristiansund har et svakere resultat enn oss.
• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter viser at Alta ikke har høye disponible frie disposisjonsfond, men tendensen 

er ikke bedre i de andre kommunene. 
• Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er på 71,2 %. Sammenlignet med de andre kommunene, så er det ikke 

spesielt høyt. I forhold til landet så er det høyt.
• Når det gjelder netto lånegjeld i kroner per innbygger så har Narvik, Kristiansund og landet uten Oslo lavere gjeld per 

innbygger enn Alta.
• Vi har høye frie inntekter, kun Sør-Varanger og Finnmark har høyere inntekter enn Alta

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

2,2 3.7 -0,4 2,1 1,2 2,3 1,9 2,4

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter

0 0,1 1,4 2,2 2,3 3,1 3,4 5,1

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter

62,5 109,3 73,7 113,8 71,2 71,5 69,6 66,6

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 44275 81721 51929 94065 55639 65724 60984 46806

Frie inntekter i kroner per innbygger 46112 47782 45597 53329 52702 57863 51724 47407
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Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap 2013

Tall i 1000 kr

Driftsinntekter

Regnskap 
2013

 Revidert 
budsjett 2013 

 Oppr 
budsjett 2013 

 Regnskap 
2012 

Brukerbetalinger  -50 024  -52 552  -50 951  -48 264 

Andre salgs- og leieinntekter  -121 126  -117 633  -116 785  -115 922 

Overføringer med krav til motytelse  -241 595  -233 021  -158 198  -213 447 

Rammetilskudd fra staten  -648 867  -644 947  -651 828  -620 029 

Andre statlige tilskudd  -43 025  -42 159  -25 235  -36 478 

Andre overføringer  -792  -341  -295  -446 

Skatt på Inntekt og formue  -395 797  -401 405  -384 430  -376 416 

Eiendomsskatt  -47 805  -47 881  -46 000  -46 282 

Andre direkte og indirekte skatter  -288  -288  -200  -271 

Sum Driftsinntekter  -1 549 319  -1 540 227  -1 433 922  -1 457 555 

Driftsutgifter
Lønnsutgifter  821 920  825 809  792 798  784 091 

Sosiale utgifter  102 809  107 209  107 000  91 807 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.  204 320  184 935  159 603  189 999 

Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.  217 381  211 458  196 190  192 030 

Overføringer  123 404  127 859  89 997  109 487 

Avskrivninger  54 159  54 159  51 177  52 033 

Fordelte utgifter  -940  -940  -    -   

Sum Driftsutgifter  1 523 053  1 510 489  1 396 765  1 419 446 

Brutto driftsresultat  -26 266  -29 738  -37 157  -38 109 

Eksterne finanstransaksjoner
Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -24 486  -26 957  -26 350  -25 490 

Mottatte avdrag på utlån  -9 937  -9 924  -    -366 

Sum eksterne finansinntekter  -34 423  -36 881  -26 350  -25 856 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  59 391  63 743  65 069  57 513 

Avdragsutgifter  36 829  36 593  36 991  34 053 

Utlån  395  395  -    -   

Sum eksterne finansutgifter  96 616  100 731  102 060  91 566 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  62 193  63 850  75 710  65 709 

Motpost avskrivninger  -54 159  -54 159  -51 177  -52 033 

Netto driftsresultat  -18 232  -20 047  -12 624  -24 432 

Interne finanstransaksjoner
Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -12 775  -12 775  -    -17 095 

Bruk av disposisjonsfond  -301  -301  -    -847 

Bruk av bundne fond  -9 538  -7 569  -3 613  -7 810 

Bruk av likviditetsreserve  -    -    -    -   

Sum bruk av avsetninger  -22 613  -20 645  -3 613  -25 752 

Avsetninger

Overført til investeringsregnskpet  6 875  6 609  6 599  7 133 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -    -    -    -   

Avsatt til disposisjonsfond  9 767  9 038  7 217  19 451 

Avsatt til bundne fond  24 203  25 045  2 421  10 826 

Avsatt til likviditetsreserven  -    -    -    -   

Sum avsetninger  40 845  40 692  16 237  37 410 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  0  -    -    -12 775 
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Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap 2013

Tall i 1000 kr

Investeringsinntekter

Regnskap 
2013

 Revidert 
budsjett 2013 

 Oppr 
budsjett 2013 

 Regnskap 
2012 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -17 522  -14 000  -3 500  -12 961 

Andre salgsinntekter  -701  -    -    -753 

Overføringer med krav til motytelse  -28 234  -29 429  -20 087  -11 941 

Statlige overføringer  -    -    -    -   

Andre overføringer  -    -    -    -   

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -    -    -    -   

Sum Inntekter  -46 457  -43 429  -23 587  -25 655 

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter  3 372  2 276  2 276  2 528 

Sosiale utgifter  584  404  404  411 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.  76 420  93 443  119 340  89 902 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.  2 721  40  -    2 758 

Overføringer  8 586  6 609  6 599  12 746 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  1  -    -    1 

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum Utgifter  91 684  102 772  128 619  108 346 

Finansutgifter
Avdragsutgifter  15 904  13 666  13 666  13 934 

Utlån  45 925  40 000  40 000  51 970 

Kjøp av aksjer og andeler  475  475  348  349 

Dekning av tidligere års udekket  -    -    -    -   

Avsetninger til ubundne investeringsfond  40 665  23 665  -    200 

Avsetninger til bundne fond  21 601  21 601  -    14 143 

Sum finanstransaksjoner  124 570  99 407  54 014  80 595 

Finansieringsbehov  169 796  158 750  159 046  163 286 

Finansiering
Bruk av lån  -104 856  -113 304  -137 673  -86 211 

Mottatte avdrag på utlån  -56 743  -37 505  -13 666  -27 648 

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bruk av tidligere års udisponert  -    -    -    -   

Overføringer fra driftsregnskapet  -6 875  -6 609  -6 559  -7 133 

Bruk av disposisjonsfond  -1 322  -1 332  -1 148  -6 077 

Bruk av ubundne investeringsfond  -    -    -    -27 593 

Bruk av bundne fond  -    -    -    -8 625 

Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring  -    -    -    -   

Sum finansiering  -169 796  -158 750  -159 046  -163 286 

Udekket/udisponert  -    -    -    0 
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Tall i 1000 kr

Eiendeler

Regnskap 
2013

 Regnskap 
2012 

Anleggsmidler  3 286 100  3 241 784 

Faste eiendommer og anlegg  1 479 121  1 451 703 

Utstyr, maskiner og transportmidler  117 143  125 340 

Utlån  285 527  304 705 

Aksjer og andeler  35 766  35 291 

Pensjonsmidler  1 368 544  1 324 745 

Omløpsmidler  444 543  368 812 

Kortsiktige fordringer  134 724  100 131 

Premieavvik  69 849  101 033 

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Kasse, postgiro, bankinnskudd  239 970  167 647 

Sum eiendeler  3 730 643  3 610 596 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital  -348 236  -426 582 

Disposisjonsfond  -36 248  -28 105 

Bundne driftsfond  -87 878  -73 212 

Ubundne investeringsfond  -41 009  -344 

Bundne investeringsfond  -85 614  -64 013 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift  2 036  2 036 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering  182  182 

Regnskapsmessig mindreforbruk  -    -12 775 

Regnskapsmessig merforbruk  -    -   

Udisponert i investeringsregnskapet  -    -   

Udekket i investeringsregnskapet  -    -   

Likviditetsreserve  -    -   

Kapitalkonto  -99 705  -250 352 

Gjeld
Langsiktig gjeld  -3 214 662  -3 018 420 

Pensjonsforpliktelse  -1 797 987  -1 655 147 

Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Sertifikatlån  -    -   

Andre lån  -1 416 675  -1 363 273 

Kortsiktig gjeld  -167 745  -165 593 

Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld  -167 745  -165 593 

Premieavvik  -    -   

Sum egenkapital og gjeld  -3 730 643  -3 610 596 

Memoriakonto
Ubrukte lånemidler  28 267  26 988 

Andre memoriakonti  11 534  12 195 

Motkonto for memoriakontiene  -39 802  -39 183 

Økonomisk hovedoversikt - Balansen 2013
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Tall i 1000 kr

Anskaffelse av midler

Regnskap 
2013

 Regnskap 
2012

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  -1 549 319  -1 457 555 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -46 457  -25 655 

Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  -196 023  -139 715 

Sum anskaffelse av midler  -1 791 799  -1 622 925 

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 468 895  1 367 413 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  91 683  108 345 

Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  158 920  157 819 

Sum anvendelse av midler  1 719 498  1 633 577 

Anskaffelse - anvendelse av midler  -72 301  10 653 

Endring i ubrukte lånemidler  28 267  26 988 

Endring i arbeidskapital  100 568  16 335 

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger  96 236  57 394 

Bruk av avsetninger  -23 935  -68 047 

Til avsetning senere år  -    -   

Netto avsetninger  72 301  -10 653 

Anskaffelse og anvendelse av midler

Tjenesteområdenes andel av totale driftsutgifter

Politisk 1%

Felles støtte 5%

Samfunnsutvikling 1%

Oppvekst og kultur 46%

Helse og sosial 36%

Drift og utbygging 11%
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7. Felles støtte

Bemanning

Virksomhet Antall Merknad

Totalt i Felles støtte 70,4

Rådmannskontoret 5,9 Inkl. 1 prosjektstilling til omstilling, 0,90 % overformynderiet. 

Personalavdelingen 10 Personalsjefen følger i tillegg opp: 
• 0,5 årsverk hovedverneombud - 2 ansatte (0,35 + 0,15)
• 2,5 årsverk hovedtillitsvalgt - 3 ansatte (1 + 1 + 0,5)

Lønn og regnskapsavdelingen 14,8 En stilling har stått vakant siden høsten 2013

Budsjett og innkjøp 5

Skatte og innfordringsavdelingen 11,7 Inkl. sekretær for eiendomsskatt og stillinger tilknyttet salg 
av tjenester.

Servicesenteret 17

IKT-avdelingen 6

Rådmann

Ass. rådmann
Målfrid Kristoffersen 

Servicesenteret
Avdelingsleder

Bjørn Conrad Berg

Lønn og regnskap 

 
Avdelingsleder 

Gunvor Isaksen

Budsjett og innkjøp 
Avdelingsleder 
Monika Olsen

 

Skatt- og innfordring
Avdelingsleder 
Ester Nilsen

Personal 
Personalsjef  

Robin Rasmussen

 

IKT
Avdelingsleder

Kjell Magne Gabrielsen
 

Støttefunksjoner
Advokater,rådgivere

Bjørn Atle Hansen
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Servicesenteret

Målsetting:
• Arbeide med modernisering og forenkling av 

arbeidsprosesser, og bidra til at øvrige virksomheter kan 
konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

• Bidra til at Alta kommune skal utvikle seg til en moderne 
servicekommune med åpen og effektiv forvaltning.

• Yte god service overfor innbyggere, folkevalgte og egne 
ansatte.

Kjernevirksomhet:
Servicesenteret skal ivareta kommunens behov for eksterne 
og interne tjenester innenfor følgende områder: 
• Kundetorg med sentralbord
• Hjemmeside
• Profilering
• Arkiv og dokumenthåndtering
• Saksbehandlingsrutiner og saksbehandlingssystem
• Forvalte startlån og tilskuddsordninger fra Husbanken
• Politisk sekretariat
• Gjennomføring av valg

Servicesenteret er inndelt i fire fagområder; Kundetorg, 
Politisk sekretariat, Post/arkiv og Utlån og tomter. 

Tjenester og oppgaver

• Kundetorget som er kommunens informasjonssenter - førstekontakten publikum har med kommunen, enten via personlig 
oppmøte, sentralbordet eller kommunens nettsider og andre digitale kanaler. 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 også kommunens sentralbord og 
kommunens hjemmeside. 

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

• Post og arkivtjenesten er kommunens postmottak, håndterer og journalfører all post inn/ut av rådhuset. Er kommunens 
arkivtjeneste og sørger for at publikum får tilgang til postlister via hjemmesiden. Er også hovedsystemansvarlig for kommunens 
saksbehandlingssystem. 

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

Nærværstall 2013

Tall i %

Mål Resultat

Rådmannskontoret 98,0 63,38

Personalavdelingen 97,0 95,12

Budsjett og innkjøp 97,0 97,19

Skatteavdelingen 95,0 94,59

Lønn og Regnskap 97,0 96,96

IKT-avdelingen 97,0 87,98

Servicesenteret 92,0 87,72

Felles støtte - samlet 95,0 91,58
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Lønns- og regnskapsavdelingen

Lønn og regnskap er en sentral støttefunksjon for hele organisasjonen.

Avdelingen har ansvar for:
• Det faglige ansvar for kommunens lønn og regnskap.
• Løpende lønns, regnskapsarbeid, sykerefusjonsarbeid, alle inn- og utbetalinger til leverandører, kunder, utbetaling av lønn til 

ansatte, samt øvrige forbindelser.
• Periodiske avslutninger, rapporteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og administrasjon av innlån.
• Utsending av kommunale krav via eget faktureringssystem.
• Hovedsystemansvar for kommunens økonomisystemer, samt turnussystemet Min Vakt.
• Avdelingen utfører også lønns- og regnskapsarbeid for Alta Havn KF og Nordlysbadet Alta KF, samt for Kirkelig fellesrådet. 

Avdelingen har gjennom 2013, i tillegg til ordinær drift,  implementert og kurset alle attestanter og anvisere i den nye 
ehandelsløsningen. I løpet av året har 13 avtaleleverandører tilrettelagt sin varekatalog på Ehandelsplattformen, slik at innkjøp/
ordre kan sendes elektronisk til leverandør via økonomisystemet. 

Noen utvalgte oppgaver utført av Servicesenteret

2013 2012 2011

Situasjonskart 502 460 413

Gravemeldinger 600 667 532

Kontroll av meldingssaker (bygg) 133 115 102

Utleie av kommunale bygg 455 450 480

Tildelte boligtomter 8 7 23

Registrerte driftsmeldinger 1050 683 845

Antall besvarte samtaler til sentralbord* 40334 42980 44251

Antall unike besøkende på hjemmesiden* 124024 114189 103380

Antall kundehenvendelser via chat og sms 231 162 187

Bostøtte – antall mottakere 360 540 561

Bostøtte – sum beløp 9 960 532 8 322 198 9 018 702

Startlån – sum beløp 40 mill 60 mill 60 mill

Antall opprettede saker i kommunens saksbehandlingssystem 8424 5096 3925

Antall stillingsutlysninger (eks helse og sos.) 92 ? 81

Antall søkere på disse utlysningene 1343 ? 1068

Kommunestyret  - møter/saker 9/111 10/149 11/101

Formannskapet -  møter/saker 17/153 16/178 21/144

Planutvalget -  møter/saker 11/56 13/37 20/42

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11/68 11/105 11/65

Hovedutvalg for helse og sosial - møter/saker 9/65 12/115 9/74

Hovedutvalg for næring, drift og miljø 11/97 10/91 10/59

Kommentar til tallene
* Sentralbordet opplever fortsatt nedgang i antall tradisjonelle telefonhenvendelser. Stadig flere benytter seg av selvbetjeningsløsninger på 

hjemmesiden og tar kontakt med oss gjennom chat, sms og epost.
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Grafen viser utviklingen i antall elektroniske ordrer. (de blå søylene)

I tillegg har avdelingen tilrettelagt slik at kommunen både kan motta og levere fakturaer i henhold til statens krav til EHF-
faktura(elektronisk handelsformat). 

Mottatt elektroniske fakturaer har økt fra 1340 stk i 2012 til 9625 stk i 2013.

Prosjekt innenfor lønnsområde for å utvikle og forbedre lønnssystemet, slik at det kan understøtte produksjonen på en mest 
mulig effektiv måte, er også gjennomført, i tillegg til at E-skattekort nå innføres fra og med 01.01.2014.  
I forbindelse med effektiviseringsprosjektet innenfor lønnsområdet, er eierskapet til turnussystemet Min Vakt overtatt av FS. 
Målet er bl.a. å få en ensartet bruk av verktøyet, og sørge for at alle virksomheter der det er hensiktsmessig tar dette i bruk. 
Dette betyr at alle timelister for disse virksomhetene blir overført elektronisk til lønnssystemet. 

Budsjett og innkjøpsavdelingen 

Budsjett og innkjøpsavdelingen er en sentral støttefunksjon for kommunens budsjett- og økonomiplanarbeid. Avdelingen er også 
støttefunksjon for innkjøpsarbeidet for hele kommunen.
• Støtter tjenesteområdene og felles støttefunksjon i budsjett, økonomiplanarbeidet.
• Støtter tjenesteområdene og felles støttefunksjon i innkjøpsarbeidet.
• Avdelingen har også ansvar for økonomiske kalkyler og prognoser knyttet til regnskapsrapportene til kommunestyret.
• Bistår tjenesteområder og virksomheter i månedsrapportering, utarbeidelse av prognoser og kostnadsberegning av nye tiltak.

I 2013 har avdelingen brukt ressurser på å utarbeide en ny budsjettmal gjeldene for budsjett og økonomiplan 2014-2017.
Målet har vært å fokusere mer på de utfordringene som ligger foran oss samt å synliggjøre koblingen mellom 
økonomiplandokumentene og kommuneplanens handlingsdel. 

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

Avdelingen har i 2013 oppnådd alle resultatkrav fastsatt av skattedirektoratet på innfordringsområdet. Når det gjelder kontroll 
av arbeidsgivere har vi ikke oppnådd skattedirektoratets resultatkrav på grunn av økning i salg av kontrolltjenester til andre 
kommuner. Avdelingen har i 2014 kontrakter med 6 kommuner, mot 5 kommuner i 2013. I tillegg kommer enkeltoppdrag for 
andre kommuner. I 2013 gjennomførte vi 22 kontroller for andre kommuner. Disse kontrollene er definert som store og tunge og 
tar en god del av ressursene som er øremerket til egne kontroller. Det er vanskelig å øke bemanning på kontrollområdet da vi 
foreløpig kun har 1 og 3 års kontrakter. På sikt håper vi at kommunene blir enig om en interkommunal avdeling for kontroll.
Jf. årsmeldingen for skatteoppkreveren i Alta hvor eksakte måloppnåelse på alle fagområder fremkommer.

Kommunal innfordring:
Målsetting: minimum av utestående restanser i forhold til faktureringsgrunnlag.

Elektronisk Fakturering:
Stadig mer av faktureringen forgår elektronisk, noe som medfører en restanse økning i Ekko innfordringssystemet. I 2013 hadde 
avdelingen 1,8 stillinger til å ivareta denne fordringsmassen.  
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Endring/økning elektronisk fakturering:

2012: 211 558 000
2013: 243 754 000

I 2013 er det fakturert for kr 243,7 mill. kroner. Det er en økning på 32,2 mill. kroner ifht.  2012. Økningen skyldes først og 
fremst refusjonskrav med en økning på 14 mill. kroner.

Avd. for Plan- og Utvikling (oppdg.400) har en økning på 10,3 mill. kroner. Her utgjør en faktura 6 mill. kroner og gjelder frikjøp 
av parkering.

Kommunale avgifter har en samlet økning på 3 mill. kroner inkl. eiendomsskatt.

Utestående fordringer pr. 31.12.2013 er på 26,5 mill. kroner. Dette er både forfalte og ikke forfalte krav. Forfalte krav er på 11,7 
mill. Dette er en nedgang på 1 mill. fra i fjor.

Eiendomsskatt
Eiendomsskattekontorets funksjoner utføres av en person i 50 % stilling. Denne personen har vært langtidssyk, og avdelingen 
har vært nødt til og rokkere på andre ressurser for å ta unna eiendomsskattesakene. Fra 2014 er bemanningen økt med 100 %.
 
Sakkyndig takstnemnd:

 �Det er i 2013 avholdt 3 møter i sakkyndig takstnemnd.
 � Sakkyndig takstnemnd har befart 135 eiendommer
 �Det har vært behandlet 13 saker.
 �Det er innhentet ekstern taksering på 1 fritidseiendom
 �Det er innhentet ekstern taksering på 2 næringseiendommer 
 � I 2013 kom det inn bare 5 klager, og alle ble behandlet

Sakkyndig ankenemnd:
Sakkyndig ankenemnd har ikke hatt møte i 2013. Det oppfatter vi som positivt, og at eiendomsskattemodellen som Alta 
kommune arbeider etter er aksepter av innbyggerne.

Utskrevet eiendomsskatt:
I 2013 ble det utskrevet eiendomsskatt på til sammen kr 47 805 000,-.
Beløpet er fordelt på verk og bruk med kr 17 711 000,-, og annen fast eiendom med kr 30 094 000,-.
Dette gir en samlet økning på kr 1 523 000,- fra året før.

Kurs og andre møter
4 dager er benyttet til kursing i ESA og KomTek programmer som benyttes av eiendoms- skattekontoret.
Ansatte på eiendomsskattekontoret har deltatt på 2 dagers kurs om eiendomsskatt i regi av KS, landsmøtet i LVK, 
eiendomsskatteseminar i LVK, samt 2 dagers kurs i KomTek. Nemnd¬medlem skulle også delta i kurset i regi av KS, men måtte 
melde sykdomsforfall.

Personalavdelingen

Personalavdelingen innehar rollen som støttefunksjon for hele organisasjonen. Dette medfører at man daglig skal saksbehandle, 
forvalte samt gi kompetente råd og veiledning i et bredt spekter av fagområder. I tillegg har avdelingen hatt gleden av å utøve/
bidra på en rekke områder (ikke uttømmende liste):  

• Prosjektledelse av og deltakelse i arbeidsgrupper
• Revisjonsarbeid personalpolitikk
• Organisasjonsutvikling i samarbeid med ledelse/ansatte ute i virksomheter
• Levert/arrangert en rekke opplæringstiltak og kurs til organisasjonen 
• Styrking av identitetsfølelsen i Alta kommune – VI VIL arrangement
• Saksbehandling og deltakelse i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg
• Samarbeid/koordinere rammeavtalen med bedriftshelsetjenesten
• Følge opp verneområdene, bidra til koordinering av vernetjenesten
• Ha dialog og samarbeid med Arbeidstilsynet
• Utarbeide overordnet HMS-plan for Alta kommune
• Legge til rette for godt nærværsarbeid, herunder rapportering og oppfølging
• Delta/bidra på dialogmøter samt koordinere oppfølging av IA-avtale 
• Redaktøransvar for Personalhåndboka på Intranett.
• Deltakelse i våre tre ansettelsesutvalg
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• Tilsettingsarbeid, herunder protokoller, tilbudsbrev, ansiennitetssøknader
• Personalsjef er forhandlingsleder for Alta kommune, og leder både særskilte forhandlinger, samt lokale lønnsforhandlinger. 
• Personalsjef er medlem i kommunens varslingsgruppe sammen med hovedverneombud, kommuneadvokat og leder av 

administrasjonsutvalget, og vurderer varslingssaker. I 2013 er to varslingssaker behandlet.
• Ansvar for oppfølging av hovedavtalen ift medbestemmelse og samarbeid med fagforeningene.

IKT-avdelingen

Tjenesten for IKT 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.  
• Har en utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger. 
• Brukerstøtte til alle som er tilknyttet kommunens sentrale anlegg. 

Følgende prosjekter er gjennomført i 2013:
• Utrulling av nytt pc plattform med Windows 7 og Office 2010. 
• Utskifting av brannmurløsningen. 
• Implementering av ny VPN-løsning.
• Etablering av to-faktor autentisering basert på SMS koder til mobiltelefon.

I mars 2013 vedtok kommunestyret hva kjernevirksomheten for IKT i Alta kommune skal være. Oppfølgingen av vedtaket, har 
hatt høy prioritet i 2013. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt der fokuset har vært på organisering og infrastruktur. 
Medarbeiderne i fagdataenhetene i helse og sosial og oppvekst og kultur er overført til sentral IKT. Det er gjennomført en 
helhetlig kartlegging av kommunens IKT infrastruktur (kabling/trådløst nett osv. i kommunale bygg).

Fremdeles gjenstår sentrale deler av arbeidet, blant annet utarbeidelsen av en egen IKT-strategi for Alta kommune. Her vil 
målsettingene i KS eKommuneplan 2013-2017 legges til grunn.

Det er i løpet av 2013 også gjennomført en prosess for å få på plass en ny rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. 
Avtalen forventes ferdig tidlig i 2014. 

Andre støttefunksjoner

Kommuneadvokatene 

Kommuneadvokatene skal være en rettssikkerhetsgaranti for Alta kommunes innbyggere og sikre at enkeltmenneskers 
rettigheter ikke krenkes ved utøvelse av offentlig myndighet og påse at private rettssubjekter for de rettigheter de har krav på 
etter loven og andre bestemmelser. Kommuneadvokatene skal også sikre at kommunens 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 og andre kommunale selskap samt 
overformynderiet. Kommuneadvokatene opptrer også som prosessfullmektig i alle søksmål hvor kommunen er part.   

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 hos 
kommuneadvokatene i all hovedsak anvendes til arbeid i forhold til rettssystemet.

Oppgavene er fordelt mellom intern rådgivning og bistand i rettstvister, herunder prosedyre for domstoler og fylkesnemnd. 

2013: (2012 i parentes)
• Antall saker til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker: 34 (36)
• Antall tingrettssaker: 8 (9)
• Antall saker i lagmannsretten: 2 (2)

Sekretariats-/saksbehandlingsfunksjon for overformynderiet. 
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 hjelpevergetrengendes midler.
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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e-Handelsprosjektet som har pågått i 2013 skal 
implementeres i organisasjonen – alle leverandørene 
må levere elektronisk faktura.

Tiltaket er gjennomført

Oppfølging av innkjøpsstrategien – utarbeidelse av 
rutiner for innkjøp og inngåelse av rammeavtaler

Ikke igangsatt

Opplæring i anskaffelsesrutiner Ikke igangsatt

A
rb

ei
ds

gi
ve

r-
po

lit
ik

k

Revidere overordnet arbeidsgiverpolitisk dokument 
(arbeidsgruppe)

Tiltaket er gjennomført. Høring gjennomført. Saken er til 
politisk behandling i februar/mars 2014.

Utarbeide seniorpolitikk for Alta kommune Tiltaket er igangsatt. Planlagt behandling i AMU/ledermøte 
i april 2014.

H
M

S 
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æ
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æ

r

Mer fokus på aktive arbeidstakere – tilrettelegge for 
aktivitet som jobbtrim og andre kampanjer

Tiltaket er gjennomført.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra 2012 for 
hele organisasjonen

Tiltaket er gjennomført.

Gjennomføre grunnkurs i HMS Tiltaket er gjennomført.

Samarbeid med ulike aktører om nærvær: 
Kommuneoverlege, fastleger, NAV og NAV 
arbeidslivssenter, KS og eventuelt andre aktører.

Tiltaket er gjennomført.

Gjennomføre pilot etter metode «Langtidsfrisk», 
deretter implementere «Langtidsfrisk» i 
organisasjonen

Tiltaket er gjennomført.

Nærværsarbeidet skal forankres i hele organisasjonen 
(politisk, tillitsvalgte, administrasjon etc.)

Tiltaket er gjennomført.

Implementere revidert AKAN-politikk, opprette AKAN-
utvalg/kontakter, samt gjennomføre AKAN-opplæring.

Tiltaket er gjennomført.

Mål og måloppnåelse

Aller med behov for hjelpeverge, får oppnevnt hjelpeverge fortløpende. 

Ny Lov om vergemål for umyndige, trådte i kraft 01.07.2013. Staten overtok ansvaret for vergemål og forvaltning av 
umyndiges midler fra samme dato. Det er fylkesmannen i hvert fylke som har det utøvende ansvaret på Statens vegne. Alta 
overformynderis forvaltningsmasse og myndlinger (klienter) ble overført til staten v/Fylkesmannen i Finnmark per 01.07.2013 og 
overformynderiets kontor ble da lagt ned. Arkivmassen tilhører kommunen, og er overført til Interkommunalt Arkiv Finnmark fra 
samme dato.

Antall behandlede saker i 2013: 136 (2012:158)

Forvaltningskapital per 30.06.2013   01.07.2013/31.12.2013:   
• Bankinnskudd:   kr. 61.651.084,-  kr. 0,-
• Aksjer – verdi  kr.   1.041.829,-  kr. 0,-
• Eiendom – verdi kr.   1.000.000,-  kr. 0,-
• Pantobligasjoner kr.   3.450.000,-  kr. 0,-
• Livrente  kr.      103.510,-  kr. 0,-

Eierskap
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. Denne skal rulleres i løpet av 2014.
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
Le
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tr
uk

tu
r Implementere ny virksomhetsstruktur Tiltaket er gjennomført. Ny virksomhetsorganisering av 

Alta kommune er implementert fra 1.1.14

Vurdere innføring av metoden LEAN i hele 
organisasjonen

Tiltaket er igangsatt, ingen endelige konklusjoner.

Implementere elektronisk post Tiltaket er gjennomført.

Lansere nye hjemmesider for Alta kommune Tiltaket er forskjøvet til februar 2014. 
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Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig 
sykehjemsstruktur

Pågående

Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig 
skolestruktur

Pågående

Utfordringer

Felles støttefunksjon har som mål å yte god service ovenfor innbyggere, folkevalgte og ansatte. Vi ønsker at Alta kommune 
skal utvikle seg til en moderne servicekommune, med en åpen og effektiv forvaltning. Alta kommunes verdigrunnlag åpenhet, 
trygghet og respekt ligger til grunn for vårt servicenivå.   

Felles støtte har i hele 2013 hatt fokus på organisasjonsutvikling i forbindelse med oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 
vedrørende den administrative organiseringen. Gjennomføring av slike endringsprosesser krever at man har tilgjengelige 
ressurser til å følge dette opp på en god måte. Felles støtte har i denne prosessen fungert som en medhjelper til alle 
tjenesteområdene for å bistå i arbeidet. Det har vært gjort et godt forarbeid der man har prøvd å fange opp alle elementer som 
påvirkes av de vedtatte endringer. Det er utarbeidet overordnede stillingsbeskrivelser som regulerer ansvarsforholdet mellom 
ledernivåene når det gjelder økonomi, personal og fag. Det er gjort kontotilpasninger i regnskapssystemet og bygd system i tråd 
med vedtaket. Det er også tatt en gjennomgang i kommunens interndelegasjon på bakgrunn av den delegasjonen som er gitt 
fra kommunestyret til rådmannen. 

Nytt organisasjonskart er utarbeidet og vedtatt med virkning fra 1.1.14. Så vil man i tiden som kommer høste erfaringer 
med den nye organiseringen. For Felles støtte vil det alltid være en utfordring å ha kapasitet nok til å drive frem slike 
endringsprosesser, som ofte kan være krevende å følge opp.  

Bruk av informasjonsteknologi gjennomsyrer dagens samfunn. For Alta kommune gjelder det å henge med i utviklingen. 
Kommunen har nå tatt noen viktige og strategiske valg for IKT-utviklingen fremover. Alle IKT-medarbeiderne er nå samlet under 
felles ledelse. Arbeidet med å utarbeide en egen IKT strategi vil få fokus i 2014. Strategiarbeidet vil legge føringer for hvordan 
kjernevirksomheten skal være og hvilke oppgaver som skal konkurranseutsettes.

Felles støtte har også i 2013 hatt stort fokus på økonomistyring og iverksatt sparetiltak både når det gjelder bemanning og drift, 
for å kunne bidra til en bærekraftig økonomi for Alta kommune. I tillegg har vi fokusert på muligheten for å skape inntjening. 
Lønn- og regnskap har utført tjenester for KF’ene og Skatt og innfordring har solgt tjenester til andre kommuner innen 
arbeidsgiverkontroll. Totalt har Felles støtte avlagt et regnskap som er 5,1 mill bedre enn revidert budsjett. 

Felles støtte har også i 2013 fortsatt med intern opplæring. Spesielt har det vært brukt ressurser på å styrke kompetansen innen 
økonomi og personalområdet. Videre har vi gitt 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.  

Redusert bemanning har bidratt til økt belastning på de resterende medarbeiderne, det har derfor vært/er viktig å ha fokus 
på arbeidsnærvær og HMS tiltak. For å sikre en forsvarlig økonomistyring og tjenesteproduksjon for kommunen, må Felles 
støttefunksjon øke rammene i årene som kommer innen: personal, post/arkivtjenesten, økonomi og advokattjenesten og IKT.
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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 i % av totale netto driftsutg

6,7 7,3 6,7 8 6,5 10,6 8,6 8

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

3661 3728 3345 4810 3605 6656 5208 4057

Økonomisk resultat – avviksforklaring

På bakgrunn av varslede overskridelser på andre tjenesteområder har Felles støtte bevist holdt tilbake forbruket der det har 
vært mulig. Årsregnskapet viser en innsparing på  5,1 millioner. 
De største innsparingene er på kompetanseforum, servicesenteret og på skatteavdelingen. 

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -2 917 114,2 % -2 555 -2 273 -2 176

Refusjoner -10 876 121,9 % -8 920 -5 008 -9 080

Overføringer -5 276 108,8 % -4 851 -1 421 -3 398

Finansinntekter -498 101,5 % -491 0 -773

Sum inntekter -19 566 116,3 % -16 817 -8 702 -15 427

Lønn 46 215 97,7 % 47 283 42 033 41 978

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 15 604 94,0 % 16 606 15 559 15 236

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 517 81,9 % 631 631 657

Overføringer 5 955 96,5 % 6 172 3 623 7 292

Finansutgifter 5 946 100,1 % 5 938 2 923 3 620

Sum utgifter 74 237 96,9 % 76 630 64 769 68 783

110 – Felles støtte 54 671 91,4 % 59 813 56 067 53 357

Økonomisk resultat

Alta kommune bruker en lavere andel til administrasjon og styring enn de kommunene vi sammenligner oss med her.  
Kristiansund bruker litt mindre enn oss i kroner per innbygger. 
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8. Samfunnsutvikling

Bemanning

Samfunnsutvikling har 16 stillingshjemler og én 
prosjektlederstilling. 
Avdelingen har i 2013 hatt stor utskiftning, med 3 nye 
arealplanleggere,  1 ny grunnerverver (jurist) og ny leder.

Tjenester og oppgaver

Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) er en del av 
rådmannens stab og skal ivareta utviklingsperspektivet i 
Alta kommune, utover den utvikling som naturlig skjer innen 
andre tjenesteområder. 

Dette utøves gjennom samfunns- og arealplanlegging, og 
strategisk næringsutvikling. Avdelingen favner i dag næring, 
areal- og samfunnsplanleggere, grunnforvalter og ansvarlig 
for utbyggingsavtaler – som er økende i antall og omfang. I 
tillegg er sektorovergripende prosjektstillinger lagt hit bl.an 
ny prosjektstilling for å koordinere og drive frem boligsosialt 
arbeid . 

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

Politisk rapportering

ASU rapporterer til flere politiske organ:

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

2. Plansaker etter PBL rapporterer til Planutvalg
3. Samfunnsrelaterte saker, og saker av økonomisk karakter, 

går til Formannskap

Nærværsprosent

ASU har et svært tilfredsstillende nærvær for 2013 til tross 
for høy arbeidsbelastning. 

Samfunnsutvikling

Næring
inkl. landbruk

Kommune- og
regplaner

Grunnerverv/Utbyggingsavtaler
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Fo
rs

te
rk

e 
næ

ri
ng

sk
ly

ng
er

Kulturnæringer: Gjennomføre tiltak i Handlingsplan 
for Kulturnæringer

Handlingsplaner er fulgt opp

Landbruksplanen: Gjennomføre tiltak når vedtatt plan Handlingsplaner er fulgt opp

Rettsvesenet: 
• Sikre utvidelse av Alta Tingrett samt tilrettelegge   

for Lagmannsrettssal i Alta 
• Være aktiv ift vurdering av ny politistruktur i 

Finnmark

Domstolsadministrasjonen har tegnet ny leiekontrakt 
for eksisterende arealer i Alta, i påventa av ny nasjonal 
domstolsstruktur.

 I
nd

us
tr

i-
ut

vi
kl

in
g Regulere Møllenes med intensjon om å få etablert et 

større lakseslakteri

Møllenes industriområde er utredet så langt det er mulig.

Nytt sjørettet industriområde: 
• Avklaring på videre arbeid

Rafsnes er også utredet og prosjektrapport skal være 
ferdig 1 kvartal 2014.

A
lt

a 
so

m
 k

nu
te

pu
nk

t

Veg:
• E6: følge opp de siste parsellreguleringer og sikre 

størst mulig gjenbruk av tunnelmasser
• Avlastningsvei; sikre restart av reg.plan Hj.luft – 

Alta Sentrum
• Avklare ny vegstruktur på Thomasbakken/

Altahøyden ift ny avlastningsvei og nye 
virksomheter

Arbeidet på vegsiden er fulgt opp gjennom et tett og godt 
samarbeid med Statens vegvesen. Bruk av tunellmasser 
vurderes i flere prosjekter.

Sjø:
• Hurtigbåt Hammerfest – Alta; arbeide aktivt for å få 

tilbudet på plass
• Nytt rutemønster i Altafjorden fra 2016; følge 

prosessen aktivt

Express 007 og et godt rutetilbud for Altas ytterdistrikter 
er spilt inn i forbindelse med grunnlag for nytt 
rutemønster.

Luft:
• Etablere/inngå i flyforum
• Forsterke lufthavnen og sikre forlengelse av 

rullebanen
• Sikre areal til utvidelse av lufthavn i områdeplan for 

Bukta

Flyforum er etablert og har arbeidet godt for nytt og 
forbedret rutetilbud som settes i verk 1. april 2014. med 
31 ukentlige avganger fra Alta til Oslo.

K
om

m
un

ep
la

ne
r/

 
O

m
rå
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Rullering Kommuneplanens Samfunnsdel 2014 - 2025 Pågår.

Kommunedelplan for Samfunnsikkerhet og beredskap Ikke utført.

Næringspolitisk kommunedelplan Ikke utført, avventer kommuneplanens samfunnsdel.

Områdeplan for Bukta Industri og 
kommunikasjonssenter
• Ut på høring våren 2013
• Vedtak høsten 2013

Pågår.

Oppstart Områdeplan for Bossekop Oppstart 2014

Oppstart Områdeplan for Lille Komsa Oppstart 2014

Te
m

a p
la

ne
r Landbruksplan; Fremme til vedtak på nyåret Landbruksplan vedtatt.

Rullering og vedtak av Destinasjon Nordlysbyen 
• Hovedtiltak Haldde
• Vinterturisme

Plan og handlingsdel vedtatt.
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
K

om
m

un
al

e 
bo

lig
fe

lt
Regulering av kommunale boligfelter 
a) Aronnes B7 (Holstbakken Øst)
b) Øvre Alta/Tøllefs vei (avhegig av VA)
c) Skogheim 
d) Saga B11 – (konsentrert del reg. til 
eneboligtomter)

Utbyggingsavtale for Aronnes er initiert.
Det er enighet med FEFO vedr arealer i Øvre Alta.

Tildelingskriterier for konsentrerte boligfelt
• Gakorimyra Sør, konsentert del lyses ut

Utlysning av dette feltet må avventes p.g.a. avklaringer 
knyttet til avlastningsveg.

B
ol
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e 
ut

fo
rd
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ng

er

Prosjekt Boligsosialt Arbeid: 
• Følge opp prosjektet og sikre fremdrift
• Konkretisere tiltak i samarbeid med HS, UBA og 

andre
• Rullere handlingsdel 2014 av KDP for boligsosial 

politikk
• Rullere KDP for sosial boligpolitikk i sin helhet

Prosjektets fremdrift er i henhold til plan.

«Byggeløftet» som et delprosjekt er påbegynt.

Grunnlagsarbeid for overordnet planverk pågår.

Utfordringer

Planstrategien er rullert og fastsatt i februar 2014, og kommunestyret har bedt om en vurdering av oppstart rullering av 
Kommuneplanens Arealdel – tema spredt bolig. Avdelingen vil selvfølgelig ha fullt fokus på dette og måloppnåelse i forhold til 
planen. Kommuneplanens samfunnsdel skal sluttføres i løpet av 2014, og det samme skal områdeplan for Bukta. Prosesser med 
områdeplaner er startet opp for Bossekop og Skillemo (industri), i tillegg skal områdeplan for Lille Komsa startes. For øvrig vises 
det til vedtatt Planstrategi.

Avdelingen mister i løpet av 2014 en medarbeider som har over 3 års erfaring og som vil bli vanskelig og erstattet. Videre 
gjør mange nye medarbeidere at full produksjonskapasitet vil ta noe tid. Arbeidsmengde og leveranser må vurderes på denne 
bakgrunn. 

Det er også en økende mengde private planer som kommer inn til kommunen og som skal behandles i henhold til krav om 
tidsfrister.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -835 110,7 % -754 -569 -854

Refusjoner -5 175 91,6 % -5 647 -2 054 -2 028

Finansinntekter -1 352 100,0 % -1 352 0 -2 479

Sum inntekter -7 362 95,0 % -7 753 -2 623 -5 360

Lønn 11 480 94,3 % 12 170 11 140 9 989

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 3 335 98,9 % 3 373 1 664 3 188

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 4 3,9 % 100 0 10

Overføringer 2 630 75,6 % 3 479 3 639 1 791

Finansutgifter 2 126 101,4 % 2 097 0 1 013

Sum utgifter 19 575 92,3 % 21 219 16 443 15 991

116 – ASU 12 213 90,7 % 13 466 13 820 10 631

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring

ASU kan vise til større besparelser:

• Besparelse på lønn pga vakanser 
• Besparelse på varer og tjenester, som følge av pålagt nøktern drift

Aktivitetsnivået i 2013 har vært høyt. Videre er Områdeplan for Bukta under utarbeidelse, og intensjonen er vedtak høsten 
2014. Ifm med områdeplanen kom det også opp et behov for å forlenge rullebanene ved Alta Lufthavn ut i sjø. Dette kan gjøres 
langt billigere enn prosjektert ved å benytte overskuddsmasser fra E6 Ata Vest, og er et arbeid som krever koordinering og 
engasjement fra flere aktører som Avinor, Statens Vegvesen, FFK og Alta kommune. Arbeidet ble påbegynt i 2012 og videreføres 
med full tyngde i 2013. Landbruksplanen ble nær ferdigstilt, og vil sendes politisk ledelse for vedtak på nyåret 2013. Møllenes, 
og intensjon om tilrettelegging for lakseslakteri og foredling, har krevd mye tid og ressurser i 2012 og vil videreføres inn i 2013.

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

135 127 118 170 252 249 207 196

Alder for kommuneplanens arealdel 8 3 2 8 2 9 171 16

Alder for kommuneplanens 
samfunnsdel

14 4 1 8 9 8 154 31

Antall kommunedelplaner for areal 
vedtatt i rapporteringsåret

3 0 0 0 0 0 1 0

Antall område- og 
detaljreguleringsplaner vedtatt av 
kommunen siste år

8 15 0 8 5 1 4 5

Av disse fremmet som private forslag 7 14 0 7 2 1 2 3

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

36226 50100 76188 305000 50000
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8.1 Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond

Generelt 

Alta kommunes næringspolitiske virkemidler består av kommunale budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.
 
I 2013 ble det totalt gitt 44 tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens næringspolitiske virkemidler.  Samlede tilsagn utgjorde kr 
4.654.950. Til sammenligning utgjorde tilsagnene i 2012 kr 3.778.600.- 

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 2013 ble det gitt 8 tilsagn fra kraftfondet med samlet tilsagnsbeløp på kr 1.882.537,-. Av dette gikk kr 1.582.000,- til 
finansiering av kommunale utviklingstiltak. Bevilgning med kr 1.200.000,- til Landbruksplanen er eksempel på kommunale 
utviklingstiltak. De øvrige tilsagn gikk til støtte av etablerte / nyetablerte bedrifter og til støtte av bransjerettede tiltak. 

Næringsfond
Alta kommune mottok i 2013 kr 700.000 fra Finnmark Fylkeskommune til styrking av næringsfondet.  I 2013 ble det  gitt 12 
tilsagn om tilskudd fra fondet. Samlede tilsagn utgjorde kr 675.250,-

Egenkapitalfond
Fra egenkapitalfondet ble det i 2013 gitt ansvarlig lån med kr 250.000,- til etablering av Arges AS ( Polyfemos).

Antall nye arbeidsplasser
Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til etablering av 18 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.

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. Oppvekst og kulturtjenesten

Kommunalleder
Per Hindenes til 16.09

Mads Stian Hansen fra 16.09

Stab

Barn og unge
tjenesten

Kultur

 

Barnehager

 

PP-Tjenesten Alta kultursal

Alta kulturskole

Alta bibliotek

Ungdommens
hus

Skoler
 

 

Barneverns-
tjenesten

Helsesøster-
tjenesten

 

Habiliterings-
tjenesten

Tiltaksbasen

Barneavlastning
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Bemanning

Tjenesteområdet oppvekst- og kultur har i underkant av 
800 ansatte. Samlet utfører disse drøyt 750 årsverk. Antall 
ansatte med deltid er ikke høy, og størstedelen av disse 
arbeider deltid etter eget ønske. 

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet har i alt 35 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. 18 skoler med slike tjenester:
• 2 rene ungdomsskoler 8. – 10. trinn
• 5 kombinerte skoler 1. – 10. trinn
• 2 skoler med 1. - 4.trinn
• 8 skoler med 1. – 7. trinn
• 1 skole med voksenopplæring  

Gjennomsnittlig skolestørrelse er i skoleåret 2013/2014 på 
157 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
• 5 barnehager med 5 avdelinger 
• 1 barnehage med 4 avdelinger
• 2 barnehager med 3 avdelinger
• 4 barnehager med 2 avdelinger
• 2 bhg ved oppvekstsenter (bhg i Korsfjord til juni 2013)

3. Barnetilbud i Langfjordbotn
     - Fra august 2012 til mai 2013

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

• Barneavlastning
• Tiltaksbaser

• PP-tjenester
• Tilbud til mindreårige flyktninger

5. Kulturvirksomheten
• Ungdommens hus «Huset»
• Alta kulturskole
• Kultursalen
• Alta bibliotek

Barnetall og elevtall

Utviklingen i barne- og elevtall for Alta kommune er en av 
planforutsetningene for våre virksomheter.
Fødselstallene de siste årene er slik:
• 2010: 276 barn
• 2011: 278 barn
• 2012:  272 barn
• 2013:  270 barn

Den samlede elevtallsutviklingen framover ser ut til å bli slik 
ut fra kjente data:
• 2013/14:  2680  elever
• 2014/15:  2670  elever
• 2015/16:  2627  elever

Ved Alta voksenopplæring var det 285 elever per 31.12.2013.

Dette er justeringer av elevtall med basis i fødselstall og 
folkeregistrering pr 2013. 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 2008 – 2013 er 267 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.

Nærvær

Det samlede nærværet i barn- og ungesektoren i 2013 er 
høyere enn i 2012. Veksten er på 1,98 %. Tjenesteområdets 
samlede nærvær i 2013 var på 91,80 %. 

Utvikling av nærvær har de siste årene vært som følgende:

Nærværstall 

Tall i %

Resultat

Totalt 2013 91,80 +1,98

Totalt 2012 89,82 -0,24

Totalt 2011 90,06 -0,31

Totalt 2010 90,37 +1,66
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Utfordringer

• Fortsatt fokus på god økonomistyring i tjenesteområdet og blandt virksomhetslederne
• Fokus på kvalitet og utvikling
• HMS og nærværsarbeid
• Tidlig innsats
• Nulltoleranse for mobbing og vold i Alta
• Organisasjonsutvikling
• Samarbeid med Alta videregående skole og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -35 331 96,1 % -36 770 -29 951 -28 782

Refusjoner -90 148 108,3 % -83 227 -65 189 -81 397

Overføringer -13 963 101,4 % -13 776 0 -3 886

Finansinntekter -2 240 100,0 % -2 240 0 -2 149

Sum inntekter -141 681 104,2 % -136 013 -95 140 -116 214

Lønn 437 046 100,7 % 434 150 401 671 402 616

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 65 163 113,3 % 57 526 42 065 49 945

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 102 314 104,5 % 97 953 94 392 93 456

Overføringer 36 679 86,0 % 42 653 14 404 14 683

Finansutgifter 5 086 100,1 % 5 083 1 859 4 182

Sum utgifter 646 288 101,4 % 637 365 554 391 564 883

210 – OPPVEKST OG KULTUR 504 607 100,6 % 501 352 459 251 448 670

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Samlet sett har tjenesteområdet et netto merforbruk på 3,3 mill., tilsvarende 0,6 %.  
Regnskapet viser en merinntekt på 5,7 mill. mens utgiftssiden viser et merforbruk på 8,9 mill. 
 
28 av 47 rapporteringsenheter (60 %) har mindreforbruk på til sammen 17 mill.kr.18 rapporteringsenheter (38%) har et samlet 
merforbruk på 20,3 mill.kr. 

Skolene inkl. barnehager i oppvekstsentre har i sum et mindreforbruk på 3,6 mill.kr. Dette til tross for at Alta Ungdomsskole 
alene har et merforbruk på 3,8 mill.kr. De aller fleste skolene driver innenfor rammene og har mindreforbruk.

Kommunale barnehager har et mindreforbruk på 0,2 mill.kr. i forhold til revidert budsjett.  
I tillegg har styrket tilbud førskolebarn en innsparing på 0,9 mill.kr.

Etterkalkylen på samlede kostnader til kommunal barnehagedrift innebærer at det beregnede tilskuddet til private barnehager 
var 2,6 mill.kr. for høyt.  Dette er tilbakeført før regnskapet ble avsluttet, og medførte at kommunen realiserte en innsparing på 
2,8 mill.kr. i forhold til budsjett.  Årsaken til avviket mellom kalkylen basert på opprinnelig budsjett, og etter kalkylen basert på 
regnskap, er i hovedsak at lønnsoppgjøret i 2013 ble lavere enn budsjettert, at det var satt av en buffer for pensjonskostnader 
som kom med i grunnlaget for beregning av tilskudd basert på opprinnelig budsjett, men ikke ble utløst, og at husleien 
kommunen betaler for Rafsbotn barnehage i etterkalkylen er definert som en kapitalutgift.

Kulturvirksomheten har i sum et merforbruk på 1,4 mill.kr.

Voksenopplæringen viser et mindreforbruk på 3,3 mill.kr., i hovedsak knyttet til høyere inntekter enn budsjettert.

Barn og unge tjenesten har et merforbruk på 7 mill.kr. Barneavlastningen har et merforbruk på 1,6 mill.kr. Tiltaksbasen har et 
mindreforbruk på 0,5 mill.kr. Mindreårige flyktninger har et merforbruk på 0,6 mill.kr.

Oppvekstkontoret har et mindreforbruk på 0,4 mill.kr.  IKT fagdata har et merforbruk på 1,1 mill.kr.

Fellesutgifter har et merforbruk på 3,3 mill.kr. 
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9.1 Barn og unge tjenesten

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
• Bosettingsavdeling for enslige mindreårige flyktninger

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.

Organisasjonen ”Barn og unge tjenesten” har vært 
samlokalisert i fem år. 
Daglig arbeides det med å endre og forbedre praksis med 
sikte på å skape helhet og sammenheng i tilbud. Det 
arbeides med nye samarbeidsmønster der det legges vekt på 
å utvikle og utnytte potensialet i en flerfaglig organisasjon. 
Samtidig søkes det vektlagt veiledning og faglig rådgivning til 
skoler og barnehager for å gjøre disse virksomhetene bedre 
rustet til å løse utfordringer og til å iverksette tidlige tiltak for 
å forebygge vansker hos barn.
Barn - ungetjenesten innebærer et skifte fra en tenkning der 
det vesentligste har vært reparasjon og rettigheter med basis 
i lovbestemmelser i særlov til en tenkning om forebygging, 
tidlig innsats og samordning.
Det nye består av flere, tidligere mer eller mindre 
selvstendige enheter der virksomheten reguleres av særskilt 
lovverk slik som barnevernstjenester, helsesøstertjenester, 
habiliteringstjenester og PP-tjenester. Det å samhandle 
byr på utfordringer fordi disse virksomhetene hver for seg 
er fundert på egen utdanning, egen kultur og etablerte 
arbeidsmønster. Det å endre slike strukturer tar tid, 
og endringene må samtidig ha for øye at kvalitetene i 
tjenestene ikke skal forringes. Det nye skal ikke føre til at 
de sterke sidene i de tidligere tjenestene blir borte, men 
til et samarbeid der det skapes synergier til beste for barn 
og familier. 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. 
 

Tiltaksteam
Etter vedtak i kommunestyret pr desember 2012 om å styrke 
barnevernet med 3 stillinger, ble det besluttet å etablere en 
uavhengig forebyggende enthet – Tiltaksteamet.
Tilbaksteamet i Barn-ungetjenesten var i full drift fra 
01.09.13 med til sammen 5 fagstillinger, og består av 
psykologspesialist, klinisk sosionom, atferdsterapeut og 2 
PMTO-terapeuter.  I grunnlaget for opprettelsen av teamet 
ligger det en forutsetning om å yte bistand i saker fra 
barnevernet.  Teamet har sterkt fokus på familieveiledning – 
og håndterer i dag 40-50 slike saker i kommunen.  Vi har stor 
tiltro til at teamet på sikt vil bidra til at antallet plasseringer 
i fosterhjem/institusjoner vil gå ned som en følge av god 
oppfølging i familier der det oppdages omsorgssvikt.

Etablering av tilbud til mindreårige flyktninger
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak, har Barn-
ungetjenesten fått ansvar for å bosette inntil 30 enslige 
mindreårige flyktninger – et måltall som er innfridd i løpet av 
høsten 2012.
Barn og unge tjenesten har skaffet bolig til disse i bofelleskap 
(tidligere Park hotell) og i private boliger. Kommunens 
bosetting hjemles i lov om barnevernstjenester.  Boenheten 
jobber turnusbasert og det er i dag 18,7 ansatte i dette 
tilbudet.  Det gis tett oppfølging av de enslige mindreårige i 
bofellesskap for de med størst behov og ute i eneboliger for 
de mest selvstendige.
Avdelingen har bred fagkompetanse med erfaring fra arbeid 
med barn og unge.
 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 samfunnet. På veien mot målet 
gir vi trygg og god omsorg i tett samarbeid med skole 
og helse.  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.
Sammenlignet med øvrige kommuner som bosetter enslige 
mindreårige flyktninger tyder det på at Alta kommune gir 
et godt tilbud til denne gruppa. Av de 10 første enslige 
mindreårige flyktningene som ble bosatt i 2010, er samtlige 
enten i arbeid eller videre utdanning.

Tidlig innsats
Barn og ungetjenesten 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 i 
løpet av 2014.
Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på 
de første trinn på skolene gjøres observasjoner av barn/
elever i lek og læring. Observasjoner gjøres av de ansatte 
i virksomhetene sammen med en flerfaglig gruppe fra 
Barn og ungetjenesten bestående av 1 person fra hvert av 
fagområdene barnevern, helsesøster, habilitering og PPT. 
På bakgrunn av felles observasjoner drøftes utfordringer, 
og der foreslås tiltak for enkeltbarn og grupper av barn. For 
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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Opprette Tiltaksteam med innsatsområder 
foreldreveiledning, terapi til barn, hjelp i hjem og 
kompetanse knyttet til psykiske lidelser hos barn og 
skolevegring.

Gjennomført

Gjennomføre prosjekt i helsesøstertjenesten med 
formål å utvikle kompetanse og metodikk for å 
forebygge overvekt hos barn.

Under utvikling

God skolestart i Alta kommune – tverrfaglig 
pilotprosjekt i regi av helsesøster, fysioterapeut 
og ergoterapeut med  fokus på fysisk aktivitet, 
motoriske ferdigheter, utholdenhet og kosthold.

Gjennomført

Samarbeidsprosjekt med Norske Kvinners 
Sanitetsforening om barn av foresatte med 
rusproblemer med samtalegrupper som viktig tiltak.

Gjennomført

Videreutvikle arbeidsmetoden ”Aktiv fritid” Under utvikling

Etablere systemer som sikrer sammenheng i omsorg 
og læring og god overgang til Bistandsavdelingen.

Gjennomført

Gi alle 1. trinnslærere en innføring / oppdatering på 
TI med mål om å implementere metoden i alle skoler 
og barnehager

Gjennomført

Oppstart av barselgrupper i regi av helsestasjonen Ikke gjennomført

Oppstart forskningsprosjekt i samarbeid med 
Atferdssenteret:
Prøve ut ”Konsulentmetoden” på 15-20 barn m/
familier i alderen 6 – 12 år.

Avsluttes juni 2014

noen barn konkluderes det med at de foresatte anmodes 
om å sende en særskilt henvisning til f.eks PPT for nærmere 
utredning. En slik flerfaglig observasjonsmetode har 
dokumentert en treffprosent på ca 80 i å avdekke vansker, 
mens tradisjonelle metoder har ca 20 % dokumentert treff på 
å avdekke barn med særlige behov. 

Gjennom dette programmet skal vi sikre at barn blir 
sett, og vi skal sikre at vi setter inn tiltak som hjelper 
barn tidlig. Dette betyr at vi er inne i en omfattende 
forebyggende arbeidsform. Denne er ressurskrevende, 
og det er særlig utfordrende å gjennomføre denne fordi 
der samtidig er en forventning at alle andre tilbud skal 
være tilgjengelig samtidig. I denne overgangsperioden 
vil alle tjenesteområdene oppleve vansker med å levere 
alle de tjenester som er forventet av innbyggerne, og det 
kan lett oppstå frustrasjoner både i og utenfor den nye 
organisasjonen. 
Det er avgjørende at vi har styringsevne til å sikre 
utviklingsarbeidet og omorganiseringen slik at strategien 

om tidlig innsats ivaretas. Barn og unge tjenesten, skoler og 
barnehager legger ned en formidabel innsats for å realisere 
tidlig innsats.
Alta kommune er med dette programmet i første rekke når 
det gjelder tidlig innsats og flerfaglig arbeid. Resultatene av 
denne innsatsen forventes å bli flere barn som får tidlig hjelp, 
mer forebygging og mindre reparasjonsarbeid seinere. Denne 
strategien er vesentlig i arbeidet med å realisere visjonen om 
”God barndom i Alta”.

For å gjennomføre programmet er det behov for å forsterke 
bemanningen i Barn og unge tjenestene innenfor helsesøstre, 
barnevern, PPT og habilitering for å sikre at vi klarer å utvikle 
programmet med tidlig innsats til å gjelde for alle barn og 
unge i Alta. En slik styrking vil være nødvendig i 4 - 5 år. 
Deretter må det forventes effekter av denne innsatsen.
Vi innser samtidig at vi ikke klarer å styrke alle 
tjenesteområder, og det vil kunne føre til at 
gjennomføringstakten for ”Tidlig innsats” må 
justeres. 
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -553 76,98 % -719 -719 -379

Refusjoner -7072 98,27 -7197 -1562 -5821

Overføringer 0 0 0 0

Finansinntekter -700 100 -700 0 -109

Sum inntekter -8326 96,64 -8616 -2281 -6309

Lønn 45078 106,89 42172 35009 41976

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 12972 181,91 7131 6517 9668

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 11144 130,33 8551 8202 7809

Overføringer 4254 47,69 8922 10376 7716

Finansutgifter 615 99,9 616 320 527

Sum utgifter 74065 109,9 67392 60424 67697

SUM – BARN OG UNGETJENESTEN 65738 111,85 58776 58143 61388

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter 0 0 0 0

Refusjoner -3361 111,71 -3009 -1606

Sum inntekter -3361 111,71 -3009 -1606

Lønn 4904 92,45 5305 3856

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 561 200,44 280 280

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

Overføringer 65 99,94 66 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0

Sum utgifter 5331 97,89 5651 4136

SUM – TILTAKSBASEN 2170 82,15 2642 2530 2348

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Refusjoner -3839 100 -3839 -3347

Sum inntekter -3839 100 -3839 -3347

Lønn 8016 120,17 6671 6124

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 431 282,2 153 153

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 5 0 0 0

Overføringer 73 99,57 74 12

Finansutgifter 0 0 0 0 0

Sum utgifter 8527 123,62 6898 6289

SUM – BARNEAVLASTNINGEN 4688 153,27 3059 2942 3846

Økonomisk resultat
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter 0 0 0 0 0

Refusjoner -11054 101,27 -10905 -5686 0

Overføringer -6187 103,12 -6000 0 0

Finansinntekter -8 0 0 0 0

Sum inntekter -17242 101,99 -16905 -5686 0

Lønn 13038 110,37 11813 6773 0

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 5517 88,17 6258 1173 0

Overføringer 2407 121,97 1947 700 0

Sum utgifter 21010 104,82 20045 8646 0

SUM – MINDREÅRIGE 
FLYKTNINGER

3768 120 3140 2960 0

225 – BARN OG UNGETJENESTEN 76364 112,93 67617 66575

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Barn- og ungetjenesten viser et samlet mérforbruk på 7 mill. i forhold til korrigert budsjett.  
PP tjenesten (funksjon 202) har et merforbruk på 0,04 mill
Forebyggende tjeneste (funksjon 232 og 233) har et mindreforbruk på ca. 0,33 mill. 
Barnevernstjenesten totalt (funksjon 244, 251 og 252) har et samlet mérforbruk på 3,77 mill. og det fordeler seg slik:
• Barnevernstjenesten (funksjon 244) har et mindreforbruk på 1,49 mill. 
• Barnevernstjenesten (funksjon 251) omfatter de hjelpetiltak barnevernstjenesten etter vedtak setter inn i hjemmet, bl.a. for 

å forhindre institusjonsplassering. Merforbruket i 2013 er på 0,48 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 omsorgstiltak utenfor familien (plassering i barnevernsinstitusjoner, forsterka 
fosterhjem m.m.) etter godkjenning i Fylkenemnda. Merforbruket i 2013 er på 4,6 mill – en nedgang på 0,9 mill. fra 2012. 

Habiliteringstjenesten (funksjon 254) har et merforbruk på 3,37 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 2012 er det 
fattet 163 enkeltvedtak.

Tiltaksbasen har et mindreforbruk på 0,47 mill. Det er for tiden 12 brukere som får avlastningsdøgn i enheten. Trykket på fritids- 
og avlastningstilbudet er til tider enormt. Hovedutvalget har tidligere fattet vedtak om å styrke tjenesten med 0,7 stillinger 
(gjelder tilbud utenom skoletid for videregående elev), og vedtaket ble satt i verk fra 01.09.12.

Barneavlastningen har et merforbruk på 1,6 mill. Habiliteringstjenesten fatter vedtak om avlastningsdøgn etter Lov om sosiale 
tjenester. Brukergruppen på 13 brukere er sterk pleietrengende og trenger tilsyn gjennom hele døgnet. Hovedutvalget har fattet 
vedtak om å styrke tjenesten med 2,1 stillinger (tilbud utenom skoletid for elever i videregående skole), og dette er igangsatt fra 
01.09.12, men ikke lagt inn i budsjettet for 2013. Lønnskostnadene ble for høye som følge av dette.

Mindreårige flyktninger har et merforbruk på 0,62 mill. Refusjonskrav for desember 2013 fremmes i mars måned og stipuleres til 
0,88 mill.  For regnskapsåret 2013 forventes et positivt avvik på kr 0,26 mill.

Oppsummering økonomi:
De største økonomiske utfordringene i Barn – ungetjenesten er knyttet Habilitering funksjon 254 og Barnevern funksjon 252 med 
et merforbruk på henholdsvis 3,33 mill og 4,6 mill.  Disse to funksjonene har over år bidratt til at Barn-ungetjenesten samlet har 
gått med relativt store regnskapsmessige underskudd. 
 
Etter vedtak i kommunestyret er det opprettet 4 stillinger i Barn – ungetjenesten regnskapsåret 2013 - uten budsjettmessig 
inndekning. Dette gjelder tre stillinger til styrking av barnevernet og en stilling til styrking av helsesøstertjenesten.
 
Det er inngått leieavtaler med to tilbydere på tilleggsarealer i Barn-ungetjenesten uten at  budsjettet er regulert. Drift av 
fagsystemene Winmed, Familia, HK-data og Profil er ikke budsjettert.  Reiseutgifter barnevern har heller ikke reelle budsjetter.
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Barnevernstjenesten

med omsorgssaker og utredning i forhold til adopsjon. De 
øvrige barnevernkonsulentene jobber med undersøkelser, 
tiltakssaker og adopsjon.  I tillegg er alle saksbehandlerne 
med i de ulike tverrfaglige teamene, samt med på TI. 
Fosterhjemsteamet har vært fritatt fra TI det foregående 
år.  Dette for å klare lovkravene i forhold til oppfølging av 
fosterhjem.

Utfordringer i 2013 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, atferdssaker og enkelte 
hjelpetiltakssaker. 

Barneverntjenesten har et godt samarbeid med politiet. 
Vi  har faste møter annenhver uke hvor vi drøfter 
utfordringer eller konkrete saker . Vi har også inngått et 
formelt samarbeid med Familievernkontoret og rus-og 
psykiatritjenesten.

Av rapport til Fylkesmannen pr. 31.12.13 mottok 
barneverntjenesten 324 nye bekymringsmeldinger i 2013. 
I tillegg til nye bekymringsmeldinger følger 
barneverntjenesten opp 50 barn under omsorg av 
kommunen og pr. 311213 var det 143 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. 311213.

Tabellen under sammenholder kommunale kostnader til 
barnevernstjenester. Alle data er Kostradata for 2013.

Bemanning

Barneverntjenesten  har 16,8 stillingshjemler – i tillegg skal 
3 stillinger i Tiltaksteamet ta oppdrag fra barnevernet knyttet 
til familieveiledning.  

Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester 
og Adopsjonsloven. Dette innebærer forebygging, 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
Barneverntjenesten har omorganisert i løpet av siste år og 
har i den forbindelse opprettet et eget team som jobber 

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013. Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til sammen per 
innbygger 1080 1978 1617 1734 2148 2008 1897 1602

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 
år, barnevernstjenesten 5304 9364 7685 8349 8382 9255 8330 7170

Andel netto driftsutgifter til barn 
som ikke er plassert av barnevernet 
(funksjon 251) 14,7 13,4 12 3,2 15 11,2 9,8 13

Andel netto driftsutgifter til barn som 
er plassert av barnevernet (funksjon 
252) 51,9 49,7 51,6 68,5 54,8 55,7 59,8 54,5

KOSTRA - Sammenligninger



           46 Oppvekst og kulturtjenesten

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013.

Dekningsgrader

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Barn med undersøkelse ift. antall 
innbyggere 0-17 år 4,6 3,5 4,1 6,9 5,6 4,8 4

Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 4,7 5 6 4,7 6,3 5,3 4,7

Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år 3,5 3,7 4,6 3,5 4,8 4 3,6

Produktivitet        

Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk 14,5 11,3 20,5 21,8 23,1 22,4 16,9

Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 
244) 33884 55442 45349 28643 33350 44387 41575

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 
251, 252) per barn med tiltak 79095 125242 83161 134899 95091 121381 137247

Brutto driftsutgifter per barn som ikke 
er plassert av barnevernet (funksjon 
251) 52544 44651 23939 20431 73506 42549 40592

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) 91500 228456 187857 256521 103185 177008 245303

Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år 4,2 6,1 4 3,6 3,8 4,3 3,5 3,8

Andel undersøkelser som fører til tiltak 42 35,1 43 22,9 39,5 38,8 43,4

Andel undersøkelser med 
behandlingstid over tre måneder 17,6 7,6 17,3 50,5 18,8 35,5 27,1

Andel barn med tiltak per 31.12. med 
utarbeidet plan 88 84 65 74 90 72 78

Alta kommune bruker mer penger til slike tjenester målt i kroner pr innbygger. 
Alta bruker en større andel av de samlede kostnadene til barnevernstiltak i opprinnelig hjem. Driftsutgifter til barn som er 
plassert av barnevernet er også noe høyt sammenlignet med de andre kommunene, men ikke spesielt høy sammenlignet 
Finnmark, Kostragruppe 12 og landet.

Barnevernet i Alta mottar mange bekymringer, og det legges ned et stort arbeid i undersøkelser og iverksetting av tiltak for 
barn. Her er tallene for 2013 sammenholdt med noen aktuelle kommuner:

Sammenlignet med øvrige kommuner har Alta et høyt antall undersøkelser, og vi har et meget høyt antall undersøkelser som 
førte til tiltak. 

Det høye antall meldinger og tiltak må ses i sammenheng med at Alta kommune har mange flere barn i aldersgruppen 0-17 år 
enn kommunene som det sammenlignes med.
Et kvalitetstegn for barnevernet er å se på behandlingstid for undersøkelser. Tallene for 2013 viser at Altas andel av 
undersøkelser med behandlingstid over tre måneder er på 18,8, lavere enn landet, kostragruppe 12 og Sør-Varanger. Når tallene 
foran vurderes mot antall barn som får bistand fra barnevernstjenesten kan vi se at tjenestene i Alta er velutbygd og har høy 
effektivitet.

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. 
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Tjenester og oppgaver

PP-tjenesten yter tjenester til skoler og barnehager internt i 
kommunen, samt til Loppa kommune tilsvarende 75 % av en 
fagstilling. 
PP-tjenestens arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringsloven, 
og den er tjenestens viktigste styringsdokument. Etter 
Opplæringslovens § 5-6 skal; 
”tenesta hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling 
og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre 
til rette for elevar med særlege behov.  Den pedagogisk 
psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeid  
sakkunndig vurdering der lova krev det.  Departementet kan 
gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta”. 

I tillegg til Opplæringsloven blir PP-tjenestens utøvelse 
regulert av lover, forskrifter og styringsdokumenter som: 
• Lov om barnehager
• Lov om voksenopplæring
• Håndbok for PP-tjenesten - Læringssenteret 
• Spesialundervisning i grunnskole og videregående 

opplæring, regelverk, prosedyrer og prosesser – 
Læringssenteret

PP-tjenesten skal være 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. Vi er og aktivt inne i forebyggende- og 
systemrettet arbeid i barnehager og skoler som skal bidra til 
et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne. 

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

Individrettet arbeid: 
Vi har gjennom året hatt et jevnt tilsig av ny henvisninger. 
Vente tiden fra henvisning til saken er åpnet av er innenfor 
det vi kan forvente. Erfaringer viser at sakkyndighetsarbeidet 
som følge av en individhenvisning er ressurskrevende og 
det legger i perioder beslag på mye av kapasiteten til PP-
tjenesten. Vår og høst 2013 gjennomførte vi en omlegging 
av arbeidsrutiner knyttet til sakkyndighetsarbeidet og 

PP-tjenesten

individsaker. Det ble innført fast drøftingsmøte med PP-
tjenesten både i skolene og barnehager for å bedre rutinene i 
sakkyndighetsarbeidet.

Det er fortsatt stor etterspørsel av direkte logopedisk arbeid 
og det er forholdsvis lang vente tid på logopediske tjenester. 
Dette henger sammen med at logopedtjenesten i store deler 
av 2013 har hatt en svært begrenset kapasitet som følge av 
sykefravær og manglende vikarer. Tiltak som er videre ført 
fra tidligere år er at de prioriterer inntak av barn og unge 
opp til 16 år 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 for barn med språkvansker.

Oversikt individsaker 2013
Vi ser at antall nyhenvisninger har gått litt ned ifht tidligere 
år. (se Tab.1). Bakgrunn for dette er todelt:  vi gjør mer 
systemrettet arbeid enn tidligere og det settes i gang tiltak 
før det blir nødvendig med henvisning.

Vi registrer at det henvises og arbeides med flere barn/unge 
med kommunikasjonsvansker, atferd og psykososiale vansker 
– enn for eksempel fagvansker. 

Systemrettet arbeid
PP-tjenesten skal i følge Opplæringslovens § 5.6 hjelpe 
med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge 
opplæringen bedre til rette både for de med-og uten særlige 
behov. Systemrettet arbeid har hatt stort fokus og vært 
ressurskrevende det siste året. 
I 2011 ble det innført egne systemmøter med skole basene, 
dette tiltaket har vi videreført og kvalitetssikret med et 
tettere samarbeid med Habliteringstjenesten i Barn og 
ungetjenesten. 

Vår og høst 2013 gjennomførte vi en omlegging av 
arbeidsrutiner knyttet til sakkyndighetsarbeidet og 
individsaker. Det ble innført fast drøftingsmøte med PP-
tjenesten både i skolene og barnehager for å bedre rutinene 
i sakkyndighetsarbeidet. Vi er fast ut og drøfter tematikk, 
kartlegginger og der arbeidet som virksomhetene selv har 
gjort. Vi utfordrer på refleksjon og drøfter tiltak nærmest 
mulig barnet. Vi tilbyr mer veiledning, observasjon, 
kartlegging på gjennom det system rettet arbeid. Dette 
medfører at mange av de sakene som henvises er godt 
beskrevet både ift henvisningsgrunn og hvilke tiltak om 
er prøvd og vi får henvist saker som hører inn under vårt 
mandat ikke saker som skolen/barnehagen er i stand til å 
drifte selv.

Bemanning

PP-tjenesten har 13, 8 stillingshjemler, også i 2013 har 
tjenesten vært preget av varierende bemanning i perioder 
grunnet uforutsette hendelser som sykdom, permisjoner 
o.l. Det vises og av regnskapet der vi har mindreforbruk 
på lønn på på 0,48 mill. Rekrutteringstiltak har vært prøvd, 
men det er og har vist seg utfordrende å få inn vikarer med 
tilfredsstillende kompetanse, og kvalifikasjoner. Dette gjør 
at vi i perioder har hatt et svært hardt arbeidspress på de 
som står i stillingene. Pr årsskifte har 5 av allmennlærerne 
og 3 av førskolelærerne spesialpedagogisk utdanning på 
hovedfags-/masternivå. Inneværende år er det 2 av våre 
medarbeidere som er underveis i nevnte utdanningsforløp 
og regner med å være ferdige vår 2014. Vi ser at vi er i ferd 
med å nå det langsiktige målet med at flere medarbeidere 
skal ha mastergrad i spesialpedagogikk.  

Antall nyhenvisninger 2013 2012

Alta/Loppa 150 194
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Systemmøter
Systemmøtene blir 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. Virksomhetene får 
tilbud om inntil 3 pr skoleår.

Tidlig innsats
Tidlig innsats i barnehager og skoler er et satsingsområde 
nasjonalt, men også i Alta kommune. PP-tjenesten deltar med 
2 medarbeidere (1 atferdsterapeut og 1 ped.psyk.rådgiver) 
de to har i år hatt ansvar for kursing/opplæringsdager av 
personalet i de barnehager og skoler som for første gang 
deltar i gjennomføringen av arbeidsformen. 
 
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 knyttet til Tidliginnsats Alta modellen 
og det tverrfaglige arbeidet innad i barn og ungetjenesten. 
PP-tjenesten er også bidragsytere sammen med andre 
fagtjenester fra barn og ungetjenesten i tverrfaglig drøftinger  
initiert av virksomhet eller foresatte i individsaker. 

Prosjekt- og nettverksarbeid
LP – læringsmiljø og pedagogisk analyse. Oppvekst sektoren 
i Alta kommune har en sterk satsning på læringsmiljø og 
pedagogisk analyse i Alta skolene, det har resultert i at 3 
skoler, skoleåret 2010/11 startet opp med LP arbeid. 3 nye 
skoler startet opp høsten 2011/12.  PP-Tjenesten er inne med 
5 medarbeidere i dette utviklingsarbeidet. De bruker ca 20 
% av sin stillingsressurs til dette arbeidet – til sammen 1 hel 
stilling.
Vi bistår med veiledning, koordinering og drøftinger med 
disse 6 skolene. Totalt følger vi 25 lærergrupper og gir 
veiledning 3-4 ganger pr gruppe hvert skoleår, samt at vi er 
med i skolenes arbeidsgruppe som drøftingspart og kommer 
med faglige innspill. Vi bidrar og på skolering og kurs i ”LP 
– løpet” og har ekstern veiledning med Lillegården 3 ganger 
i halvåret. Samt bistår i planlegging og koordinering i lag 
med kommunekoordinator. Det er et ressursskrevende og 
spennende utviklingsarbeid for alle parter. 

Sektor for oppvekst og kultur og PP-tjenesten har 
utviklet et tett og nært samarbeid over år og vi bidrar 
i kompetansehevingen sektor gjennomfører for sine 
virksomheter. I 2013 er vi med på Vurdering for læring 
(VFL), NY GIV og læringsmiljøprosjektet. Dette gir oss 
og virksomhetene god innsikt i hverandres felt og gjør at 
virksomhetene og PP-tjenesten får en nærere relasjon 
gjennom nettverksbygging og felles fokus på skoleutvikling og 
læringsmiljø. 
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Bemanning

10 helsesøstre i 100 % stilling. 
70 % lege fordelt på 4 personer.

I 2013 ble helsestasjons og skolehelsetjenesten styrket med 
en nyopprettet100 % stilling, med ansettelse fra 01.juni.2013

Prosjekt 50 % stilling. Implementering av nasjonale 
faglige retningslinjer. Avsluttes medio 2014. Finansieres av 
prosjektmidler fra Helsedirektoratet. 

Helsestasjonstjenesten følges opp av fastleger som har 
helsestasjonstjeneste gjennom sin kommunale avtale. 
Legeressursen er på 70 % stilling, fordelt på 4 leger. Dette 
er en økning med 20 % fra 01.august 13. Begrunnelsen for 
dette er at man vil gi ungdom i videregående skole tilbud 
om legetjeneste, da mange av elevene ikke har fastlege i 
kommunen. 
Legetjenesten i helsestasjonen har som følge at økningen 
også blitt styrket, slik at samtlige 5 åringer på sikt kan tilbys 
helseundersøkelse før skolestart. Dette er i tråd med veileder 
for skolehelsetjenesten. Dette vil i løpet av 2014 bidra til at 
lovkravet om screening før skolestart kan oppfylles.

Det er ikke ansatt fysioterapeut i helsestasjons og 
skolehelsetjenesten. Det er ønskelig å opprette en 100 
% stilling i tjenesten som kan jobbe forebyggende og 
helsefremmende med fokus på tidlig innsats.

Tjenester og oppgaver

Helsestasjons og skolehelsetjenesten er hjemlet i lov om 
helse- og omsorgstjenester, med tilhørende forskrifter, 
veiledere og nasjonale faglige retningslinjer.

Tjenester og oppgaver:
• Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølgning/ 

henvisning ved behov.
• Forebyggende psykososialt arbeid.
• Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i 

grupper.
• Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet.
• Samarbeid med skole og tiltak som fremmer godt 

psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
• Bistand og undervisning i gruppe/ klasse i den utstrekning 

skolen ønsker det.
• Samarbeid om habilitering av barn og ungdom 

med spesielle behov, herunder kronisk syke og 
funksjonshemmede.

• Informasjon om og tilbud om 
barnevaksinasjonsprogrammet, jf. Kapittel III

• Drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og vaksinasjonskontor

Samarbeid med andre faggrupper i kommunen
Tjenesten har en skriftlig samarbeidsavtale med 
tannhelsetjenesten.
Det er ikke faste møter med kommuneoverlegen, men det 
samarbeides fra sak til sak.

Det avholdes samarbeidsmøter med jordmortjenesten i 
kommunen ca annen hver måned, med tema ungdomsarbeid. 
Det er ønskelig å få etablert faste samarbeidsmøter også 
med spebarn som fokus.
Det er månedlige møter med kommunal fysioterapeut.
Fysioterapeut i rehabiliteringsavdelingen gjennomfører 4 mnd 
kontroll i gruppe. Nytt av året er at dette nå gjennomføres i 
helsestasjonens lokaler.
Det er gjennomført ett samarbeidsmøte med Apotek 1 
18.nov. Det er ønskelig å ha jevnlige samarbeidsmøter.

Skolehelsetjeneste
Det er ønskelig at skolehelsetjenesten 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. 
Omorganisert:
Fra høsten 2013 er det etablert et team av helsesøstre 
som kun jobber rettet mot skolebarn og ungdom. Disse har 
ansvaret for oppfølgning av alle skolene i kommunen. De 
fleste skolene har helsesøster til stede på faste dager med 
ressurs tildelt etter antall elever. Skolene Kvalfjord, Korsfjord, 
Leirbotn, Aronnes og Kåfjord har ikke helsesøster til stede på 
faste dager. 
Lovpålagt vaksinering foregår på mandager, der teamet 
følger opp store grupper, slik at helsesøstre på øvrige dager 
er mer tilgjengelig for å bli kontaktet når de er på til stede på 
skolene. 

Barn som ikke møter til helseundersøkelse før skolestart, får 
tidligst nytt tilbud etter skolestart pga begrenset kapasitet i 
tjenesten.

Skolehelsetjenesten i Alta kommune er underdimensjonert. 
Hver av helsesøstrene har ansvar for å følge opp 660-
1000 elever. Det er således ingen lavterskel for kontakt 
med skolehelsetjenesten som har forebyggende og 
helsefremmende arbeid som sitt ansvarsområde.
Helsesøstre i skolen registrerer en økt etterspørsel etter 
tjenesten. Dette har sannsynligvis en sammenheng med en 
noe bedre tilgjengelighet enn tidligere.

God skolestart i Alta kommune er et prosjekt som har sin 
opprinnelse i «Aktiv skolestart». Initiativet til oppstart er 
gjort fra kommunal fysioterapeut i rehabiliteringsavdelingen, 
som sammen med skolehelsetjenesten ønsket å prøve ut 
tiltaket med tanke på forebygging og helseopplysning. 
Aronnes skole var den eneste som melde sin interesse for 
deltakelse. Foreldre, lærere og helsesøstre ser en klar positiv 
endring i fokus på kost og aktivitet hos de barna som har 
deltatt i prosjektet. Det er ønskelig å gjenta prosjektet ved 
skolestart i 2014, og da med deltakelse fra to skoler. 

Prosjekt finansiert av Helsedirektoratet med formål å utvikle 
kompetanse og metodikk for å forebygge overvekt hos barn.
Prosjektets formål er å utarbeide en sektorovergripende plan 
for hvordan hjelpetjenestene i Alta kommune kan forebygge 
overvekt og fedme blant barn og unge. Overordnet plan 

Helsesøstertjenesten
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forventes ferdig til fremstilling for politisk behandling ved 
utgangen av juni 2014.

Alta Videregående skole
Skolehelsetjenesten i videregående skole har lav terskel for 
drop-in fra elevene, og store deler av tiden går til dette. Det 
er i hovedsak jenter som tar kontakt.
Opplysningsarbeid mot avgangselever smittevern/
vaksinasjon; initiert av folkehelseinstituttet.
Informasjon om helsefremmende og forebyggende 
arbeid i alle førsteklasser. Miljørettet helsevern; tilsyn 
elevboliger og skolemiljø. Veiledning som omfatter vanlig 
ungdomsproblematikk. Psykisk helse med spennvidde 
fra vanlig ungdomsproblematikk til alvorlig psykisk syke. 
Forhindre bortfall i skolen. Undervisning kosthold, mobbe 
problematikk, psykososialt miljø.
Helsesøster en del av den tverrfaglige støttetjenesten 
i skolen. Lærere bruker helsesøster aktivt i drøfting av 
elevsaker.
Det er ønskelig at skolehelsetjenesten kan jobbe mer 
populasjonsrettet, for eksempel med egne guttegrupper.

Legeressurs fra høsten 2013: Fra høsten 2013 har 
videregående skole hatt legeressurs tilsvarende en halv dag 
pr uke. Skolelegen er mann, og har derfor kunnet tilføre 
ideer og synspunkter som er viktig i arbeidet som ellers er 
kvinnedominert. Her har vi et potensiale til og nå en del av 
guttene som så langt ikke har brukt tjenesten i stor grad.

Helsestasjonstjeneste
Omorganisert: Fra høsten 2013 er det etablert et team som 
kun jobber rettet mot spe- og småbarn opp til skolealder. 
Dette er en stor endring fra tidligere der alle helsesøstrene 
hadde ansvarsområde fra 0-16 år.
117 av 257 nyfødte fikk hjemmebesøk innenfor fristen i 2013. 
Andelen nyfødte som fikk hjemmebesøk innen fristen, steg 
merkbart fra september 2013 etter omorganiseringen. Noe 
som viser en bedret tilgjengelighet i tjenesten. 
Det er i 2013 færre avvik på manglende epikriser fra 
fødeinstitusjon enn året før.

Helsestasjonstjenesten er underdimensjonert. Det medfører 
at det kan være lang ventetid om timeavtaler må endres på. 
Det er ikke kapasitet til drop-in i helsestasjon, noe som er 
svært ønskelig da mange problemstillinger trenger en snarlig 
oppfølgning. 

Det er ønskelig å ha et større befolkningsrettet fokus 
i tjenestetilbudet. Av kapasitetshensyn er det i dag i 
hovedsak individfokus der fokus på identifisering av tegn til 
skjevutvikling hos barnet i et forebyggende perspektiv og 
foreldreveiledning er sentralt.

Det er ikke mulig å tilby alle nyfødte hjemmebesøk innen 
fristen på 14.dager. Kun  45 % av nyfødte får hjemmebesøk 
innen lovpålagt frist.
Hodemål skal kontrolleres innen 7-10 dager. Målingene er 
viktig for å oppdage klinisk ikke-erkjent sykdom og følge 
utviklingen av erkjent sykdom hos barnet. Kun 43 % av 
barna blir kontroller innen fristen. Vurdering av vektutvikling 
er svært viktig i nyfødtperioden hvor vekten gjenspeiler 
ernæringssituasjon og trivsel.

Det gis ikke tilbud om konsultasjoner i gruppe. Det er satt 
som virksomhetsmål for 2013. Det har ikke vært mulig å 
gjennomføre med dagens ressurser i helsestasjon. Målet 
videreføres for 2014.
Tilbud som ikke blir gitt: Gruppekonsultasjon ved 2-4 ukers 
alder. Konsultasjon ved 4 mnd og 17-18 mnd alder. 
Kommunal fysioterapeut tilbyr konsultasjon i gruppe ved 4 
mnd alder. Dette foregår i helsestasjonslokalene.

Ungdommens helsestasjon
Åpen en ettermiddag i uka fra kl 14.30- 18.30. Følger 
skoleruta.
En helsesøster og en-to jordmødre er til stede. Turnuslege 
har 1 time ressurs i uka. 
263 personer er registrert som brukere av ungdommens 
helsestasjon i 2013
Totalt antall konsultasjoner er 490 for 2013.

Vaksinasjon før utenlandsreiser
I 2012 ble det gjennomført 574 konsultasjoner for 
utenlandsreise.
I 2013 ble det gjennomført 1087 konsultasjoner for 
utenlandsreiser. Dette er nesten en dobling med en markert 
økning i etterspørsel på timer fra april/mai måned.

1 dag pr uke settes det opp avtaler for vaksinering for 
utenlandsreiser. Den reelle tidsbruken på håndtering av 
henvendelser er 40 % pr uke, da alt av timeavtaler må gjøres 
av helsesøster i forhold til kartlegging og planlegging av 
vaksinasjonsprogram. Dette kan ikke gjøres av sekretær. 
Det er stor etterspørsel etter tjenesten gjennom hele året. 
Mange tar kontakt (for) kort tid før avreise. 
I sommermånedene 2013 måtte legesentrene avhjelpe 
vaksinasjonskontoret med vaksinasjon, da etterspørselen på 
timer var vesentlig større enn det vi hadde kapasitet til og 
håndtere. Dette er ikke en ønskelig løsning, da vaksinasjon 
kan være omfattende og sette seg inn i, i tillegg til at 
legesentrene ikke har tilgang til vaksinasjonsregisteret, og 
derfor ikke kan planlegge ut i fra dette.
Om helsesøstertjenesten skal håndtere et like stort antall 
henvendelser i fremtiden, må tjenesten tilføres ressurser til 
dette. 
 
Sesonginfluensa
Vaksinering mot sesonginfluensa ble gjennomført etter 
ordinær arbeidstid i oktober måned. Det var satt av totalt 5 
ettermiddager til massevaksinering.
760 personer, voksne og barn tok influensavaksine fra oktober 
til desember 2013. Dette er en liten økning fra i fjor. Det er 
merkbart flere personer som tar kontakt tidlig på høsten. 
Forrige sesong tok mange kontakt i begynnelsen av januar 
etter at folkehelseinstituttet gitt ut med oppfordring til 
vaksinering. Det har ikke vært en liknende opplysning denne 
høsten.
Tilbudet gis på helsestasjon på ettermiddagstid. Det er 
ikke et godt egnet lokale, da det er svært begrenset med 
sitteplasser, og målgruppen er personer med svekket 
helse og delvis høy alder. Mange vegrer seg å møte til 
influensavaksinering, på grunn av helsemessige begrensinger/ 
dårlig venteromkapasitet.
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Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013.

Kommunehelse - Nivå 2

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 78 73 92 91 43 74 72 82

Andel spedbarn som har  fullført 
helseundersøkelse innen utg. av 8. 
leveuke 83 91 95 83 87 94 88 96

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 2-3 års alder 77 100 100 114 98 102 98 94

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 4 års alder 76 100 83 88 83 84 96 93

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn 116 91 103 89 121 105 108 94

Åpningstid ved helsestasjon for 
ungdom. Sum timer per uke. 4 8 4 3 4 .. .. ..

Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 
år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 7302 6533 12250 6981 5292 7877 8504 7544

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013. 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 7128 5802 11353 6304 4316 6518 7497 6903

Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 
0-20 år 1970 1565 3160 1612 1185 1690 1927 1898

Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger 7302 6533 12250 6981 5292 7877 8504 7544

En sammenligning av helsesøstertjenester med andre relevante kommuner, viser at Alta ligger svært lavt i forhold til 
ressursinnsats på de fleste områder. Alta kommune bruker også mindre penger til helsestasjons- og skolehelsetjeneste enn 
sammenlignbare kommuner. 

Tallene viser at Alta kommune har lav ressursinnsats i forebygging, helsestasjons- 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

Tjenester som er innvilget i perioden 01.01.13 – 31.12.13:

Antall brukere av tilbud i 5 skolebaser: Til sammen 22 elever. 
(25) 

Skolebaser:
Fra skoleåret 2013/14 er 4 av elevene gått over til Vidr.
gående skole og 3 nye elever har startet i basetilbudet : 20

Antall brukere med IP: 59 
Antall brukere kun med IP (ingen andre tjenester fra Hab.
tj.): 6 

Antall brukere med ledsagerbevis: 53 

Avlastning: 
Antall brukere totalt: 59 

Privat: 
Antall brukere privat avlastning: 39 
Antall døgn som er vedtaksfestet i 2013: 654
Estimert kostnad (snitt kr 955,- pr døgn): 624 570,- 

Tiltaksbasen:
12 brukere 
Estimert kostnad; døgn/år x kr./time = 432x10187= 4400 
784,-

Barneavlastninga:
13 brukere
Estimert kostnad: døgn/år x kr. /døgn = 1400x5615= 
7861000,-
                 
Støttekontakt:
Antall brukere: 68 (45)
Antall timer som er vedtaksfestet i 2013: 12 716
Estimert kostnad (snitt kr 140,-  pr time, samt 
utgiftsdekning): 2 176 240,- 
 
Treningskompis:
Antall brukere: 8
Antall timer som er vedtaksfestet i 2013: 877
Estimert kostnad (inkl. utgiftsdekning): 190 074,-
               
Omsorgslønn:
Antall personer: 84 
Estimert kostnad 2013: = 4 739 679,- 

Status pr 31.12.13 Antall 

Antall totalt 141

Brukere som har støttekontakt 52

Brukere som har treningskompis 7

Brukere som har privat avlastning 29

Brukere som har omsorgslønn 81

Brukere som har avlasning i 
Follumsvei

11

Brukere som har tilbud i Tiltaksbasen 13

Brukere som har tilbud i skolebase 22

Individuell plan  55

Ledsagerbevis 47 

Antall 

Antall brukere 155

Nye brukere i 2013 24

Brukere som er overført til 
Bistandsavdelingen

6

Brukere som har flyttet, tjenester 
avsluttet etc

6

Praktisk bistand:
Antall brukere: 5 
Antall timer som er vedtaksfestet i 2013: 1600
Estimert kostnad: kr.380 000,-

Gruppetilbud ridning 
Antall brukere: 2 
Antall timer pr uke: 3
Estimert kostnad gruppetilbud: kr 50 544,-

Onsdagsklubb Junior:
Gjennomført 7 ganger i perioden 01.01.13 – 30.06.13.
Antall fritidskontakter: 2
Antall timer pr gang: 6
Estimert kostnad: 5 880,-
Avviklet høsten 2013 på grunn av lite deltakelse.

Fotball for utviklingshemmede ( FFU)
Stabilt tilbud hver uke gjennom hele året (bortsett fra i ferier 
og fridager). En time pr uke.
Antall deltakere BU (snitt) 4-6
Treningskompiser i oppdrag: 1-2 
Estimert kostnad treningskompis (samarbeid Helse/Bistand): 
12 636,- 

Antall ressurskrevende brukere:   7
Ressurser - eget skriv – unntatt offentlighet.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Kompetanseheving av personale i døgnenhetene. Jfr.egen plan 
for kompetanseheving

Gjennomført og kontinuerlig kompetanseheving

Kompetanseheving i forhold til bruk av tvang og makt – Helse- 
og omsorgsloven kap.9 og Pasientrettighetsloven kap.4

Gjennomført i en av døgnenhetene, påbegynt og fortsatt i 
den andre kontinuerlig

Avklare bruk av kommunens konsulent. vedr. veiledning /
internrevisjon i hht. forvaltning etter khol kap.9.Tvang.

Gjennomført 

Avklare ihht eksisterende avtale som Alta kommune har 
med Formasi Kompetanse vedr. tilsyn og oppfølging av 
medikamenthåndtering i tjenesten. Gjelder internkontroll og 
veiledning i døgnenhetene.

Gjennomført 

Igangsetting av nye/ alternative tiltak i forhold til fritid og 
avlastning

Gjennomført og under fortsatt utvikling

Engasjere nok tiltakspersoner. Fortsatt og utfordrende -kontinuerlig

Utfordringer

Saker/saksbehandling:
Det framgår av tabeller og tall over, jfr.pkt.1-  at brukere 
i Barn- og unge/ Habilitering varierer gjennom året. Ved 
utgangen av 2013 er det registrert 141 bruker av tjenesten. 
Når en sammenligner antall saker pr.år var det i 2012 
registrert 525 saker, og i 2013 er det registrert 515 saker. En 
del brukere overføres Helsesektoren/Bistandsavdelingen ved 
fylte 18 år eller annet ved at sakene avsluttes. 
Barn- og unge/Habilitering registrer samtidig også at 
omfanget og kompleksiteten i saksbehandlingen varierer. 
Jevnlig er det saker som krever mye tidsressurser og 
koordinering, både internt i kommunen, men også mot 
samarbeidsparter utenfor kommunenivå. Habilitering har 
fortsatt store utfordringer i å finne tiltakspersoner med 
kompetanse som bidrar til forsvarlighet for berørte parter. 
Utfordringen ligger også i å utvikle tiltak som er tilpasset den 
enkelte tjenestemottaker. 
 
Døgnenhetene:
Tiltaksbasen:
Ved utgangen av 2013 har døgnavlastningene representert 
med Tiltaksbasen hatt 10 brukere samtidig. Totalt har 
12 brukere hatt tilbud ved Tiltaksbasen i 2013. Med 
avlastningsomfang fra et betydelig døgnbasert tilbud, til kun 
fritidstilbud en ettermiddag pr.uke.
Barneavlastninga:
Barneavlastningen har ved utgangen av 2013 hatt 13 
brukere, de 13 brukerne har vært aktiv samtidig. Første 
halvår 2013 var det 10 brukere. 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 tre døgn hver 6.uke til døgnbasert bo-tilbud.

«Utenom skoletid tilbud» - elever i videregående 
skole:
Videregående skole/ Fylkeskommunen har ikke ansvar for 

tilsyn utenom selve undervisningstiden, det er et kommunalt 
ansvar. I og med at disse elevene hadde sitt tilbud i regi av 
skolebasen Kinoveien 13/ Alta Ungdomsskole ,som gir et 
helhetlig skoletilbud gjennom opplæring og avlastning, kan 
ikke kommunen endre eller redusere den tildelte tjenesten 
dersom det ikke har vært endringer i brukers funksjon eller 
behov.
I 2013 hadde vi 4 elever som fikk et» utenom skoletid tilbud» 
i regi av våre døgnenheter. Tilbudet skaper utfordringer vedr. 
ressursbehovet vs. turnus;- for å dekke tilbudet morgen og 
ettermiddag med ledsagertjeneste, men ikke på dagtid- da 
er elvene i skoletilbudet.  En annen utfordring er i forhold til 
bygningsmessig kapasitet i døgnenhetene.

Overgangen fra BU/Habilitering til Bistandsavdeligen 
ved fylte 18 år  
Barn og unge/Habilitering opplever utfordringer ved 
overgangen 18 år, hvor det til tider er vanskelig å få flyt i 
overføringen spesielt i forhold til ungdommene som har et 
omfattende tilbud. Spesielt utfordrende er bygningsmessig 
kapasitet, - både for Barn og unge/Habilitering som ikke 
får ungdommene faset over og som derav heller ikke kan 
ta i mot yngre ungdommer og barn. –utfordrende for 
Bistandsavdelingen som ikke har kapasitet i innfasingen av 
ungdommene- fylte 18 år. Sett under ett skaper dette store 
utfordringer for Alta kommune og tjenesteområdet- helse og 
omsorgstjenester.

Skolebaser:
Tilbudet omfatter skole, fritid for elevene og avlastning for 
foreldre. Tilbudet driftes i medhold av Opplæringsloven og 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Tilbudet anses som et nyttig tilbud for elever og foresatte.  
Utfordringene som oppleves er overgangen mellom 
barneskole og mottaker skole Alta ungdomsskole, - hvor den 
bygningsmessige kapasiteten ikke er god nok for å kunne 
ivareta elevenes behov. For 2013 ble smertegrensen nådd i 
forhold til hvor mange elever som kan være på skolebasen 
K13 ved Alta ungdomsskole. 
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Annen informasjon 

Tverrsektorielt samarbeid:
Barn og unge/Habilitering og Bistandsavdelingen har 
gjennom 2013 samarbeidet tett med tanke på utvikling av 
støttekontakt- og avlastningstjenesten i begge avdelingene/
tjenestene. Det tverrsektorielle arbeidet anses som vært 
viktig med tanke på å finne løsninger rettet mot brukers fritid 
som kan ses i et barn/unge – voksen perspektiv for å hindre 
uønskede hendelser ved overgangen barn/unge - voksen. 

Treningskompiskurs:
I 2013 ble det gjennomført et treningskompiskurs (oktober). 
15 stykker gjennomførte kurset. Barn og unge/Habilitering 
opplever at treningskompis er et etterspurt tiltak, spesielt 
blant ungdom. 
Treningskompiskursene arrangeres i samarbeid med 
Bistandsavdelingen, Finnmark idrettskrets og Finnmark 
fylkeskommune. 

Temakvelder:
Det ble gjennomført en temakveld for treningskompiser, 
støttekontakter og avlastere i april 2013. Denne ble 
gjennomført i samarbeid med Bistandsavdelingen og 
Finnmark idrettskrets. 

Onsdagsklubben junior ( oddetallsuker).
Onsdagsklubben junior ble opprettet høsten 2012, og var 
et tilbud til gruppen 9-18 år. Det ble gjennomført klubb 7 
ganger i 2013.  Til å drifte tilbudet var det to fritidskontakter 
i oppdag, samt at en av saksbehandlerne/konsulentene deltar 
hver gang. Høsten 2013 ble det besluttet å avvikle tilbudet 
på grunn av lite deltakelse

FFU-laget:
Fotball for utviklingshemmede (FFU) er et stabilt fotballtilbud 
for barn og voksne med utviklingshemming, og er et 
samarbeid mellom Alta IF Fotball og Alta kommune ved 
Barn og unge/Habilitering og Bistandsavdelingen. Barn 
og unge/ Habilitering og Bistandsavdelingen har sammen 
1-2 treningskompiser i oppdrag som støtter dette tilbudet. 
Tilbudet er en time pr uke (tirsdager) gjennom hele året, 
bortsett fra ferie og fridager. 
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9.2 Barnehager

Tjenester og oppgaver

Barnehagetilbudet:
Gode barnehager og nok plasser er avgjørende for barns 
oppvekstsvilkår. 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 ett år innen 1.september 2013 fikk tilbud om 
barnehageplass.

Styrking av oppvekstadministrasjonen på 
barnehageområdet
Vår 2013 ble oppvekstkontoret styrket med en hel stilling.

Styrerutdanning
6 kommunale styrere og 2 private begynte på lederutdanning 
for styrere i Tromsø i januar 2013 og avslutter studiet i mars 
2014. Utdanningen er på 30 studiepoeng og kan inngå i en 
masterutdanning i ledelse. 
Våre styrere er veldig tilfreds med kvaliteten på utdanningen 
som har gitt nye faglige innfallsvinkler og økt refleksjon over 
egen praksis og de mener at utdanningen i stor grad har 
bidratt til bedre forståelse - og utøvelse av egen lederrolle. 
Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens 
barnehageeier betaler for reise og opphold.

Tilsyn
Kommunen har ansvar for tilsyn med barnehagene etter § 16 
i Lov om barnehager. Det er et mål at tilsynet også skal være 
til hjelp for barnehagen i arbeidet med kvalitetsutvikling av 
egen virksomhet.
Stedlige tilsyn var planlagt med oppstart høst 2013. Dette 
fikk vi ikke tid til og stedlig samordnet tilsyn sammen med 
helsekonsulent er pr i dag under planlegging. Oppstart april 
2014. 

Barnehagenes årsmelding for barnehageåret 2012/2013 
inngår i kommunens tilsynsplan.
Årsmeldingen etterspurte krav i barnehageloven som 
kommunen skal føre tilsyn med. 
Barnehagenes årsmeldinger avdekket ingen ulovlige forhold. 

Barnehagenes pedagogiske prioriteringer i 
2012/2013 har vært:
• Språk og språkutvikling / språkstimulering / matematikk i 

barnehagen 
• Fagområdene i rammeplanen, ulikt hva barnehagene har 

som satsning
• Læringsmiljø
• Omsorg, trygghet og trivsel
• Empati, selvkontroll og selvhevdelse
• Pedagogisk dokumentasjon 
• Barns medvirkning
• Finnmark, friluftsliv, natur og nærmiljø, kultur og 

opplevelser
• Sosial kompetanse / vennskap / kommunikasjon
• Voksenrollen 
• Reggio Emilia pedagogikk – den 3. pedagogen

• Samisk språk og kultur
• Lek, glede og humor 
• Musikk og sang
• Trafikk 
• Forskning og prosjektarbeid
• Basedrift

Annet å merke seg fra årsmeldingene:
De private styrerne ønsker et tettere og bedre samarbeid med 
kommunale barnehager og administrasjonen.  

ICDP  - International Child Development Program

Barnehageansatte er profesjonelle omsorgsgivere og ICDP har 
som grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er 
å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsgivere. ICDP 
programmet blir brukt nasjonalt og internasjonalt og i Alta 
hadde vi i 2013 opplæring for 15 ansatte fra 6 barnehager. 
De gjennomgikk en teoretisk opplæring og hadde deretter 
veiledningsgrupper med kollegaer i egne barnehager. 4 av 15 
deltakere ble ikke sertifisert av ulike grunner, men de følges 
opp.
Pr i dag har vi ICDP-veiledere i 19 barnehager, både 
kommunale og private.  Oppstart av ny opplæring i 2014 viser 
at 7 nye barnehager er med. 

For å sertifisere veiledere må man være utdannet trener. I 
kommunen har vi to ICDP trenere. De har årlig opplæring 
av nye veiledere og deltar også hvert år på obligatorisk 
nettverkssamlinger for trenere. I 2013 var vi i Bergen.  

Langfjordbotn
5 barn fikk plass i Langfjordbotn da kommunen startet opp 
barnetilbudet i august 2012. Tilbudet ble lagt ned i april/mai 
2013 etter hvert som plassene ble sagt opp og barna sluttet. 
Alle de tre ansatte fikk tilbud om jobb I barnehage i Alta eller i 
Talvik. 
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Oversikt antall barn

Antall barn totalt (0-6) år  1 249

Antall barn i kommunale barnehager 
(13 barnehager)

580

Antall barn i private barnehager 
(14 barnehager)

669

Antall barn 1-5 år  1 224

Antall barn 3-5 år   774

Antall barn 1-2 år   450

Antall barn 0 år   25

Antall barn 1 år   201

Antall barn 2 år   249

Antall barn 3 år   265

Antall barn 4 år   261

Antall barn 5 år   248

Antall barn 6 år (ingen med utsatt 
skolestart) 

  0

Andel barn med avtalt oppholdstid på 32 
timer eller mindre > få barn har deltidsplass

4,8 %

Andel barn med avtalt oppholdstid på 32 
timer eller mindre i 2012 > færre ønsker 
delt plass

7,1 %

Andel barn med avtalt oppholdstid på 33 
timer eller mer = de aller fleste barna har 
hel plass

95,2 %

Minoritetsspråklige barn

Antall minoritetsspråklige barn totalt   92

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år   31

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år   59

Oversikt barnehager i Alta tall fra BASIL 

Rapportgeneratoren i BASIL inneholder alle opplysninger 
fra årsmeldingsskjemaet rapportert fra alle barnehagene i 
kommunen pr. 15.12.13.

Oversikt ansatte i barnehagene

Antall styrere   27

Antall pedagogiske ledere   114

Årsverk pedagogiske ledere   111,10

Styrere og pedagogiske ledere andel menn 3,5 %

Antall assistenter   191

Årsverk assistenter   178,69

Assistenter andel menn 12,6 %

Ressurspedagoger (utfører arbeid knyttet til 
barn som krever ekstra ressursinnsats)

  20

Årsverk ressurspedagoger   13,66

Antall totalt   400

Årsverk totalt   342,14

Andel menn totalt 12,5 %

Dispensasjon ansatte i barnehagene

Antall styrere i alt   29

Andel styrere med midlertidig dispensasjon 0 %

Antall pedagogiske ledere i alt   114

Andel pedagogiske ledere med midlertidig 
dispensasjon

2,6 %

Utdanning ansatte i barnehagene

Styrere med førskolelærerutdanning   27

Styrere med annen pedagogisk utdanning   2

Andel styrere med godkjent utdanning 100 %

Pedagogiske ledere med 
førskolelærerutdanning

  110

Pedagogiske ledere med videreutdanning i 
barnehagepedagogikk

  0

Andel pedagogiske ledere med godkjent 
utdanning

96,5 %

Assistenter   191

Assistenter med førskolelærerutdanning   5

Assistenter med barne- og 
ungdomsarbeiderfag

  78
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Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -15 369 97,8 % -15 721 -15 475 -15 416

Refusjoner -8 121 115,2 % -7 050 -552 -10 166

Overføringer 0 0 0 0

Finansinntekter -126 99,6 % -127 0 -109

Sum inntekter -23 617 103,1 % -22 898 -16 027 -25 690

Lønn 83 163 98,0 % 84 881 77 292 78 889

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 4 720 94,0 % 5 021 4 353 4 462

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 78 630 96,6 % 81 362 81 053 77 284

Overføringer 821 111,3 % 738 552 1 355

Finansutgifter 580 99,7 % 582 396 865

Sum utgifter 167 913 97,3 % 172 584 163 646 162 856

27 / 28 – BARNEHAGER 144 297 96,4 % 149 686 147 619 137 165

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Oversikten viser at totalt forbruk av budsjett for 2013 er på 96,4 %. Det betyr at barnehagene samlet har et mindreforbruk på 
5,3 mill. I hovedsak så skyldes mindreforbruket at lønnsbudsjettet er belastet med 1,7 million mindre enn budsjettert. I tillegg er 
inntektsposten refusjoner 1 million høyere enn budsjettert.
Etterkalkylen på samlede kostnader til kommunal barnehagedrift innebærer at det beregnede tilskuddet til private barnehager 
var 2,6 mill.kr. for høyt.  Dette er tilbakeført før regnskapet 
ble avsluttet, og medførte at kommunen realiserte en innsparing på 2,8 mill.kr. i forhold til budsjett.
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Netto driftsutgifter til barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter er i det øverste sjiktet sammenlignet med 
de andre kommunene, kostragruppe 12, Finnmark og landet. Målt i kroner per innbygger ligger vi over alle de andre. Dette kan 
henge sammen med at Alta har en svært ung befolkning. 

Når det gjelder andelen barn 1-5 år med barnehageplass så har en høy andel av barna barnehageplass. Alta ligger omtrent på 
samme nivå som i de andre kommunene. Andelen barn øker for aldersgruppen 3-5 år. 

Andelen ansatte med førskolelærerutdanning er vesentlig høyere i Alta enn i de andre kommunene. Oversikten viser at 
barnehagene i Alta har god dekning av fagkompetanse, og det er rimelig god rekruttering til stillingene. 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.

Vi har noen flere søknader om dispensasjon fra utdanningskravet enn tidligere år, men vi er foreløpig ikke rammet av den 
mangel på førskolelærere som preger markedet i landet. 

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013.

Barnehager - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Prioritering

Netto driftsutgifter barnehagesektoren 
i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 12,7 13,4 13,8 9,5 13,8 10,8 11,6 14,4

Netto driftsutgifter til barnehager per 
innbygger, konsern 6933 6891 6865 5676 7669 6861 7026 7290

Dekningsgrader

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89 95,4 91,6 92,4 89,6 91,3 91,1 90,8

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 1-2 år 78,2 88,6 80,5 82,6 83,8 83,3 81,4 80,8

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 3-5 år 96,1 99,5 98,3 98,8 93,4 96,3 97,3 97,1

Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage 49,2 67,5 48,3 88,3 46,4 69,9 75,8 50,4

Utdypende tjenesteindikatorer

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 30,8 35,6 26,8 29,2 38,2 32,1 33,9 34,1

Andel ansatte med annen pedagogisk 
utdanning 2,5 3,2 3 5,8 4,2 4 2,9 3,4

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent barnehagelærerutdanning 89 90,8 85,8 75,4 95,8 83,3 88,4 88,4

Andel styrere med annen pedagogisk 
utdanning 8 10,3 0 18,8 6,9 13,3 5,6 6,5

Utfordringer 

• Mangel på barnehageplasser midt i året
• Flere styrere i de største barnehagene melder om behov for styrerassistent 
• Nettilgang og datatutstyr 
• Styrket innsats overfor barnehagebarn med særskilte behov

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 samt bedre rutiner for oppfølging av ressurspedagoger både faglig og personalmessig. 
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9.3 Skole

Tjenester og oppgaver 

Skolens hovedoppdrag er å sørge for mestring og læring. 
Resultatene på nasjonale prøver, eksamensresultater og 
skolepoeng er gode indikatorer på resultatoppnåelse. 
Grunnleggende ferdigheter, målt som karakterer, er mål på 
om våre elever har gode nok forutsetninger til å delta i videre 
utdanning og arbeidsliv. 

Nasjonale prøver 

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

Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende 
ferdigheter i alle fag.
Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt 
i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i 
andre fag der mål for lesing og regning er integrert. 
Resultatene viser at noen skoler lykkes bedre enn andre på 
denne type prøver. Resulatene viser også at Alta kommune 
har en positiv utvikling og skårer bra i nasjonal sammenheng.

Nasjonale prøver gir Alta kommune ved skoleeier verdifull 
styringsinformasjon i tillegg benyttes resultatene i utviklings- 
og læringsarbeid.
På 5. trinn er resultatene delt inn i 3 mestringsnivåer hvor 
nivå 1 er lavest og nivå 3 er høyest. På 8. og 9. trinn er det 5 
mestringsnivåer hvor nivå 5 er høyest.
Ved behandling av Tilstandsrapport 2012 vedtok Alta 
kommune følgende mål:
Alta kommune har som mål å være bedre enn 
landsgjennomsnittet. Særlig skal antall elever på nivå 1 og 2 
være lavere enn landsgjennomsnittet.
Alle elever skal ha lese- og regneferdigheter som gjør dem i 
stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Tabellen under viser snitt for nasjonale prøver på 5. trinn i 
2013

Resulatene for Alta viser at vi er på nasjonalt snitt i lesing 
og regning og rett under i engelsk. Enn nærmere analyse 
av resultatene viser stor forskjell mellom skoler i Alta. Noen 
skoler presterer på nasjonalt topp nivå. I tillegg er det en 
trend at skoler som presterer godt i lesing og regning, også 
ofte presterer godt i engelsk.

Nasjonale prøver 
på 5. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 2,0 1,9 2,0

Regning 2,0 1,8 2,0

Engelsk 1,9 1,8 2,0

Nasjonale prøver 
på 8. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 3,1 3,0 3,1

Regning 3,1 2,9 3,1

Engelsk 2,9 2,9 3,1

Nasjonale prøver 
på 9. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 3,4 3,4 3,4

Regning 3,3 3,2 3,4

Tabellen under viser snitt for nasjonale prøver på 8. trinn i 
2013

Resultatene for 8. trinn måler elevene i forhold til 7. trinn. De 
sier derfor ikke noe om kvaliteten på ungdomstrinnet, men 
hva de har lært på barnetrinnet. Resultatene viser samme 
mønstersom for 5. trinn, nasjonalt nivå i lesing og regning og 
litt svakere i engelsk.

Tabellen under viser snitt for nasjonale prøver på 9. trinn i 
2013

Prøvene i lesing og regning er for 8. og 9. trinn like. 
Resulatene for 9. trinn viser at de ligger på nasjonalt snitt i 
lesing og like under i regning. De viser også at det skjer en 
positiv utvikling fra 8. til 9. trinn

Oppsummering nasjonale prøver
Alta preseterer bra på nasjonale prøver, spesielt sett i forhold 
til sosiodemografiske forhold.  I hele Norge er det fokus 
på bedre resultater. Det å holde seg på og rundt nasjonalt 
nivå er positivt og indikerer egentlig en forbedring. De 
positive resultatene kan forklares som resultat av en lengre 
og systematisk satsing. En satsing som både har funnet 
sted i regi av RSK Vest-Finnmark, Alta kommune  og de 
enkelte skoler. Her kan det vises til de tiltak som er satt i 
gang slik som, særskilt innsats på 1. til 4. trinn, lese- og 
regneveiledere ved skolene, fagsamlinger for lese- og 
regneveiledere, fokus på lesing, lesestudiet, vurdering for 
læring, LP-satsing, foreldre-hjemsamarbeid, osv. Fremtidige 
satsinger som regneplan og Ungdomstrinn i utvikling 
forventes å være betydelige bidrag. Skoleforskning er klar 
på at dersom det skal oppnås resultater kreves det målrettet 
satsing over tid.  

Alta kommune har og vil fortsatt ha et særlig fokus på 
gruppen svakt presterende. Bakgrunn for dette er at det er 
disse som har utfordringer med å gjennomføre videregående 
skole. Det er vel dokumentert at kostnadene, både for 
samfunn og for den enkelte, ved å ikke gjennomføre er store. 
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Karakterer og grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er summen av de ulike tallkarakterene, 
standpunkt og eksamen delt på antall karakterer multiplisert 
med 10. 

Tabellen under viser historisk oversikt over grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte. At 
Alta skårer lavere enn både Finnmark og nasjonalt er en stor 
utfordring. En nærmere analyse viser at vi på eksamen har 
skåret lavere enn Finnmark og nasjonen i engelsk skriftlig, 
matematikk skriftlig og norsk hovedmål skriftlig. Dette er ikke 
godt nok. Alta kommune skal ligge på landsgjennomsnittet i 
grunnskolepoeng og eksamensresultat i matematikk og norsk 
hovedmål skriftlig.

Indikator 2009
-2010

2010
-2011

2011
-2012

2012
-2013

Grunnskolepoeng 
Alta kommune 38,0 39,5 37,1 38,8

Grunnskolepoeng 
Finnmark fylke 39,1 39,5 38,5 39,3

Grunnskolepoeng 
Nasjonalt 39,9 39,9 40,0 40,1

Prosjekter i Altaskolen

Trivselsleder
Prosjektperioden er 2012 til sommer 2014. Etter det skal 
programmet være en del av skolens arbeid. 
Trivselsprogrammets mål er å:
● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i friminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode 

vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Programmet er basert på at elevene selv skal skoleres 
i og drive inkluderende aktiviteter. Elevene får da selv 
ansvar for å bidra til en positiv skolehverdag. Målet er at 
trivselsprogrammet skal bidra til økt fysisk aktivitet, mindre 
mobbing og bedre trivsel.

Leseopplæring
Tilbudet gis i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. 
Faglig innhold:
• kjenne til teori og praksis i den grunnleggende og videre 

lese- og skriveopplæringa 
• ha faglig grunnlag for å kunne vurdere ulike metoder i lese- 

og skriveopplæringa 
• kunne bruke kartleggingsprøver for bedre læring 
• ha faglig og didaktisk kunnskap til å kunne gjennomføre 

god og differensiert lese- og skriveopplæring
• ha faglig grunnlag for å kunne vurdere ulike læreverk 
• ha erfaring med ulike undervisnings- og læringsformer 
• ha kunnskap om begrepsopplæring 
• ha kunnskap om hvordan en kan tilpasse opplæringa til 

flerspråklige barn i lese– og skriveopplæringa 

• kunne legge til rette for en god overgang mellom 
barnehage og skole 

• kunne bruke IKT i begynneropplæringa 

Studiet er på 15 studiepoeng over ett skoleår. Egen skole 
og egne elever skal være basis for studiet. Skoleåret 2013/ 
2014 har 30 lærere fra Alta kommune deltatt. Skoleåret 
2014/ 2015 tilbys studiet til 20 lærere. Deltakelse på studiet 
forutsetter flere deltagere fra deltagende skoler. Hver skole 
får kr. 15 000,- per lærer som fullfører skoleringen.

Innen utgangen av 2015 skal det være laget fagplan for 
Lesing i fag (15 stp.). Det er en intensjon om at studiet skal 
settes i gang høst 2015.

Målsetting er at elever i Altaskolen skal utvikle funksjonelle 
leseferdigheter og at vi på kommunalt nivå skal ha bedre skår 
på nasjonale prøver i lesing.

Vurdering for læring
Forskning viser at elever lærer best når:
• de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
• de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på 

eget arbeid og prestasjon
• de får råd om hvordan de kan forbedre seg
• de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å 

vurdere eget arbeid og utvikling
• foreldre og lærere sammen støtter opp om elevenes 

læringsmiljø

Satsingens overordnete mål er å legge til rette for at skolene 
kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis 
som i større grad er forskningsbasert. 
Konkret mål er at elever i Altaskolen i større grad skal 
forstå hva skal lære og hvordan de kan lære mer. For å nå 
disse mål står en styrket vurderingspraksis blant lærerne, 
både underveis- og sluttvurdering, sentralt. Alta kommune 
har også som mål at etablerte nettverk skal styrkes og 
videreutvikles.

Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole, Saga skole, 
Tverrelvdalen skole, Kaiskuru nærmiljøsenter, Aronnes 
skole, Øvre Alta skole og Talvik skole er inne i den nasjonale 
satsingen. Øvrige skoler deltar gjennom RSK og kommunale 
tiltak. 

Oppstart januar 2013, avslutning juni 2014. Fra høst 2014 tas 
VFL med som en del av Ungdomstrinnsatsninga. 
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Rektorutdanning
All forskning viser at rektor og ledelse er viktig. Dersom 
skolen skal lykkes i sitt arbeid må rektor være en aktiv, 
bevist, kyndig og reflektert lærings leder. Som øvrig 
kompetanse er rektorrollen noen en må skoleres i.  

Utdanningen bygger på et sett av kompetansekrav for 
rektorer som er utviklet i samarbeid med de viktigste 
aktørene i sektoren og toneangivende fagmiljøer på ledelse. 

Disse kompetansekravene er inndelt i fem hovedområder, 
som alle dekkes i utdanningen:
• Elevenes læringsresultater og læringsmiljø
• Styring og administrasjon 
• Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av 

personalet 
• Utvikling og endring  
• Lederrollen  

Alta kommune skal melde på inntil 6 personer, rektorer 
eller inspektører, ved opptak 2014. I Alta kommune vil da 
alle rektorer, med noen få unntak, ha gjennomført nasjonal 
rektorutdanning. 

Skoleåret 2013/ 2014 har 6 rektorer deltatt på studiet. 

LP skoler
LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. 
Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, 
og alle lærerne ved skolen deltar.
Modellen omfatter:
• analyse og refleksjon i et systemperspektiv
• tiltaksutvikling
• evaluering 

Målsettingen er at elever i Altaskolen skal ha et  læringsmiljø 
som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring 
uavhengig av elevenes forutsetninger. 

I 2011 startet skolene Rafsbotn, Saga og Bossekop. Disse 
avslutter i 2014. I 2012 startet Gakori, Komsa og Øvre Alta. 
Disse avslutter i 2015.

Skolene Rafsbotn og Elvebakken skole vil vår 2014 og 
skoleåret 2014/15 få et utvidet tilbud gjennom Senter for 
Atferdsforskning. PPT Alta vil også delta i dette.

Tidlig innsats
Tidlig innsats (TI) handler om å avdekke og å forebygge 
vansker på et tidligst mulig tidspunkt. TI vektlegger 
tverrfaglig deltakelse, hvor skole og eksterne samarbeider. 
Etter tre år skal skole drive TI videre uten ekstern deltakelse. 
Målgruppe for TI har vært førstetrinnet på skolene. Fra og 
med 2014 skal alle skoler være med, også ungdomsskoler.

Grunnskole og SFO har et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner. I hovedsak så skyldes dette økte refusjonsinntekter i forhold til 
korrigert budsjett.
Når det gjelder lønnspostene så er det totale resultatet for grunnskole og SFO temmelig likt korrigert budsjett. Personalet i 
skolene utviser stor fleksibilitet, og dekker i stor grad opp for hverandre i arbeidsgiverperioden, men noe inntak av vikar kommer 
en ikke unna.
Kjøp av varer og tjenester overstiger budsjett med 2,4 million. 

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -13 831 94,3 % -14 670 -13 680 -12 686

Refusjoner -47 721 111,8 % -42 669 -20 407 -48 442

Finansinntekter -517 100,2 % -516 0 -388

Sum inntekter -62 069 107,3 % -57 855 -34 087 -61 516

Lønn 259 439 99,8 % 259 852 239 020 255 381

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 27 438 100,5 % 27 309 20 988 24 731

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 8 545 138,9 % 6 154 5 116 8 354

Overføringer 3 421 99,3 % 3 446 2 091 2 883

Finansutgifter 2 153 100,0 % 2 153 924 2 638

Sum utgifter 300 996 100,7 % 298 914 268 139 293 987

23/24/25 – UNDERVISNING 238 927 99,1 % 241 059 234 052 232 471

Økonomisk resultat
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KOSTRA - Sammenligninger

Grunnskoleopplæring - nivå 2

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223),  i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 20,9 23,5 23,4 26,6 27 23,9 24,8 24,2

Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 17,7 18,6 19,6 19,6 21,4 18,7 19,4 19,5

Netto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern -0,6 0,7 0,1 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 3,4 3,9 3,6 6 4,3 4,3 4,2 3,9

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger, 
konsern 11361 12059 11687 15944 14987 15118 14997 12260

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202), per innbygger, 
konsern 9652 9506 9756 11751 11880 11797 11734 9862

Netto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per 
innbygger, konsern -311 341 46 330 313 341 375 172

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger, konsern 1841 1994 1787 3573 2401 2696 2542 1981

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, 
konsern 104482 102591 100279 136911 105460 123974 116894 98670

Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per innbygger 6-15 år, 
konsern 88765 80872 83709 100907 83592 96739 91461 79369

Netto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 6-9 år, konsern -7319 7482 1023 7831 5871 7555 7865 3503

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger 6-15 år, 
konsern 16930 16962 15337 30681 16897 22107 19813 15944

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal 
og privat SFO 37,1 51,2 64,1 64,5 49,6 54,6 56,5 61,8

Andel elever i kommunal og privat 
SFO med 100% plass 97,6 70,8 58,1 69,3 82,8 73 50,9 55,4

Andel av 6 åringer som fortsetter i 
SFO andre året 72,2 85,6 89,3 92,3 88,5 91 93,1 95

Tabellen viser at Alta kommune har høye netto driftsutgifter til grunnskole sektoren i prosent. Langt mer enn de andre som vi 
velger å sammenligne oss med.
Når det gjelder driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger så ligger vi høyt også her. 
Utgifter knyttet til SFO tilbudet er på et lavere nivå sammenlignet med de andre. Tabellen viser også at andelen innbyggere i 
aldersgruppen 6-9 år som går på SFO er lav i Alta. 
Kostnader knyttet til skolelokaler er høye i Alta. 
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9.4 Kulturvirksomheten

Bemanning

Tor Helge Reinsnes Moen - Virksomhetsleder
Aase Kristin Abrahamsen - Rådgiver Idrett mm. 
Sylvi Bellika - Rådgiver Kultur mm
Leder Huset Kaja Kristensen - 4 ansatte (totalt 4 årsverk)
Leder Kulturskolen Bjørn Roald Mikkelsen - 20 ansatte (totalt 12,25 årsverk)
Leder Kultursalen Roy Gunnar Løksa -  3 ansatte (totalt 3 årsverk)
Leder Biblioteket Sonja Kristin Granaas med 9 ansatte (totalt 7 årsverk)
I tillegg leier virksomheten inn ekstrahjelp til ulike prosjekt. 

Kulturvirksomheten har godt kvalifiserte arbeidstakere og det er lett å rekruttere til ulike 
oppgaver. Staben er endringsvillig og løsningsorienterte. 

Administrasjonen

Administrasjonen har dels som oppgave å yte avdelingene service der det trengs, men spesielt rundt personal og økonomi.  
Kulturvirksomhetens administrasjon har også mange oppgaver uavhengig av avdelingene. De største er: 
• Veilede idrettslag som søker om spillemidler til idrettsanlegg
• representasjon for barn og unge i planutvalget
• planlegging og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring, både lokal og for hele fylket. 
• planlegging og gjennomføring av Borealis vinterfestival
• Tilrettelegging for fysisk aktivitetet med bla. Byløypa og Byløyperennet, ti-topper osv. 
• informasjonsarbeid
• ivareta kulturarvfeltet, herunder Haldde og Museet
• saksbehandling i kultur, idrett og navnesaker for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre inkludert arbeidet med 

kommunedelplan for kultur og kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. 
• Tildele treningstimer i alle kommunale anlegg
• Tilskudd til lag og foreninger
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Tjenester og oppgaver

2013 var første hele driftsår for Kulturvirksomheten. Driften 
hos de ulike avdelinger (tidligere virksomheter) har gått som 
normalt med unntak av at det har vært stadig større fokus 
på å samle ressursene mot felles mål. Dette søkes å gjøres 
gjennom en jevn kurve.

Ungdommens Hus (Huset)
Huset har som oppgave å legge til rette for ulike aktiviteter 
for ungdom i Alta og baserer sin filosofi på positive aktiviteter, 
mestring og medvirkning. Ungdom får se og blir sett 
gjennom Husets aktiviteter. Brukerne av Huset er ungdom 
fra alle samfunnslag og alle deler av Alta. Huset er et 
lavterskeltilbud. Det er egenbetaling på reiser, instrumenter, 
mat mm. Det er gratis å bruke lokalene og terskelen spesielt 
for uorganiserte unge er dermed lav for å bruke Huset. Huset 
kunne vært organisert under flere tjenesteområder i Alta 
kommune da fokuset i stor grad er sosialt kombinert med stor 
grad av entreprenørskap. Plassering under Kultur synes klokt 
da kultur i sin natur arbeider tverrsektorielt. 

Huset gir stor grad av tillitt til ungdom der svært mange får 
nøkkelkort og kan dermed komme og gå som de vil alle dager 
i året. I 2013 ble dette redusert litt i forhold til tidligere da 
det har vært en markant økning av ungdom som er kjent 
for uønsket adferd. På Huset kan man ikke ha det – så det 
har vært mer oppfølging på dannelse av enkeltungdom 
enn tidligere. I 2013 var det i snitt 150 ungdom med egne 
nøkkelkort. I tillegg er Huset åpen for alle fire kvelder i uka. 
Dette er en åpningsdag mer enn tidligere – uten at det er 
ansatt flere folk.  

Huset har følgende rom: 4 musikkrom, 2 rom for dans/
teater, lydstudio, medierom, kafe m/kjøkken, mekkeverksted, 
designrom, møterom for lag og foreninger. Det er hard bruk 
av alle rom med mye brukere. I stor grad vedlikeholder 
og vasker brukerne rommene selv. Uteområdet har 
sandvolleyballbaner og skatepark. 

Prosjekter: 
Huset har flere fyrtårnprosjekt og de ulike aktivitetsgruppene 
er svært ettertraktet til underholdning og andre tjenester 
rundt om. Ikke bare i Altasamfunnet, men også nasjonalt og 
delvis internasjonalt. Sommerteater som går for fulle hus i 
Alta sentrum kan nevnes. Gigant er et hovedprosjekt som 
skjer hvert år før skolestart. Gigant regnes internasjonalt 
som et av de bedre musikkprosjekt for unge musikere. 
Prosjektet er i stor grad eksternt finansiert. Viktigste 
samarbeidspartnere er Scene Finnmark og Paul McCartney-
skolen i England. Huset er også med i prosjektet «Connecting 
Young Barents» - CYB. Dette gir Altaungdom mulighet til 
å stå på scener og samarbeide i hele Barentsregionen. 
Generelt kan man kanskje si at Huset er den avdelingen i 
Alta kommune som har mest internasjonal fokus. Mange av 
workshops har engelsk som arbeidsspråk.

Alta kultursal
Alta kultursal er Altas storstue og garantist for de store 
sceneforestillinger. Noen av aktørene som betjenes er 
Hålogaland teater og Riksteateret. Den daglige driften er 
likevel i stor grad rettet mot lag, foreninger, kor, revy og 
teater i lokalsamfunnet.  I 2013 har det vært ca 10 000 
publikummere fordelt på 40 arrangement. I tillegg brukes 

kultursalen av Universitet i Tromsø til undervisning og 
eksamener. Alta kultursal er svært godt teknisk utstyr, men 
det har vært en pågående prosess med å bytte ut stoler i 
2013. Denne prosessen er ikke avsluttet. 

Alta kulturskole
Å drive kulturskole er en lovpålagt oppgave.  Oppgaven er 
å gi elevene ferdigheter i musikk, dans og andre kunstfag. 
Innholdet i skolene rundt om i landet er dog noe ulikt, 
likeledes egenbetaling og omfang. Alta kulturskole har lagt 
seg på en linje der elever deltar i aktiviteter hele året og ikke 
bare prosjektrelatert. Enkelte fag har store grupper som øver 
og gjennomfører aktiviteter sammen, mens andre i stor grad 
har enkelttimer.  Som eksempel kan nevnes at på dans har en 
lærer til sammen rundt 150 elever, men på fiolin har en lærer 
8 elever. I 2013 hadde Alta kulturskole 551 elever med 239 
på venteliste. Disse fordelte seg slik: 

Musikk: 251 elever – 174 på venteliste
Visuelle kunstfag: 22 elever – 1 på venteliste
Teater: 92 elever – 26 på venteliste
Dans: 141 elever – 79 på venteliste
Andre kunst og kulturuttrykk: 132 elever – ingen på 
venteliste

I tillegg til undervisning har Alta kulturskole som formål 
å være et senter for musikkompetanse i Alta. Det gjør 
at kulturskolen f.eks. selger tjenester til praktisk talt 
alle korps og kor i kommunen. I tillegg leies det ut 
lærerkrefter til ungdomsskolene.  Den Kulturelle skolesekken 
administreres fra Alta kulturskole med 0,5 årsverk som 
betjener alle grunnskoler i Alta kommune. Kulturskoles 
lokaler er også spesialrom for ungdomsskolene i sentrum 
sin musikkundervisning. Det er meget stor slitasje 
på bygningsmasse og utstyr pga dette. I tillegg til de 
tradisjonelle lokalene i det man fysisk kaller kulturskolen så 
disponerer skolen Kuben (gamle kinosalen) og dansesalen 
«Steppi».  

Av spesielle hendelser i 2013 kan nevnes at Alta kulturskole 
arrangerte kulturskolefestivalen – en festival med små og 
store gjester fra hele Finnmark. 
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Biblioteket
Bibliotek er en lovpålagt oppgave. Biblioteket har til 
oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og 
andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 
Biblioteket skal også være en uavhengig møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt. 
Plasseringen av Alta bibliotek, gode lokaler og godt 
kvalifiserte medarbeidere gjør Alta bibliotek til et 
utstillingsbibliotek av nasjonal størrelse. Ikke fordi Alta 
bibliotek bruker mer ressurser enn andre, men fordi driften er 
god.  

I 2013 måtte biblioteket redusere åpningstidene noen timer 
i uka for å redusere utgiftene til kulturvirksomheten som 
sådan. Det gjorde at antall besøk gikk litt tilbake. Likevel står 
vi igjen med nærmere 102 000 besøk – noe som i nasjonal 
målestokk er veldig bra. Alta bibliotek skårer ikke høyt på 
antall boktitler og på utlån. Utlån i 2013 var på 161 000 
bøker. Derimot kommer biblioteket svært godt ut med tanke 
på arrangement. På det å være en offentlig møteplass. 

Arrangement rettet mot barn: Det har vært 46 arrangement 
rettet mot skoleklasser, 38 arrangement rettet mot små barn. 
I tillegg sommerleserkampanjer, forfatterbesøk, utstillinger 
mm

Arrangement rettet mot voksne: Utstillinger rundt redesign, 
kvinner i reindrifta. Lesesirkel, litterær matpakke, ulike 
litteraturarrangementer, seniorsurf, brukeropplæring for 
innføringsklasser hos voksenopplæringa, mange ulike 
forelesninger og forfatterbesøk. 

Kort fortalt så kan man si at Alta bibliotek har flere hendelser 
hver uke gjennom hele året. På slutten av året ble det også 
startet en prosess med å gjøre biblioteket klar til også å gi 
informasjon til turister. 

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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Synliggjøre og dokumentere Alta kommunes rolle og 
bidrag i forbindelse med større arrangementer

Kultur har vært en proaktiv bidragsyter i de fleste store 
arr.angement i Alta i 2013.

Gjennomføre Gigant og Aronnes rocken med fokus 
på å etablere arrangementene til ”institusjoner” og 
”merkevarer” for Alta og Finnmark.

Gjennomført

Gjennomføre Borealis vinterfestival med fokus på å 
etablere Borealis vinterfestival som ”merkevare” for 
Alta og Finnmark

Gjennomført

Være arrangør for Bibliofils brukermøte 2013 Gjennomført

Planlegge og gjennomføre ”Byløyperennets” dag Gjennomført

Samarbeidspartner med ”Finnmark Internasjonale 
litteraturfestival” som arrangeres i Alta 2014.  Bidra 
til et godt program.

I gang. Endelig gjennomføring i 2014

Planlegging og gjennomføring av Finnmark 
Kulturskolefestival 2013 i Alta

Gjennomført

Planlegging og gjennomføring av fylkesmønstringen 
av Ungdommens Kulturmønstring

Gjennomført
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Gjennomføre Sommerteater på Sentrum Gjennomført

Videreutvikle Gigant og Aronnes rocken som 
skoleoppstartsfestival 

Gjennomført

Skape kulturaktiviteter som grunnlag for Bolyst Gjennomført

Etablere en arbeidsgruppe som skal alge et 
grunnlagsnotat for en kulturhusfunksjon i Alta 
gjennom utvidelse av kultursalen, etablering av 
visningslokaler og ved å brukke dette huset til flere 
funksjoner også som øvingslokaler.

Innarbeidet i kulturplanarbeidet

Poesislam for ungdom/unge voksne Ikke gjennomført

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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Gjennomføre prosjektet ”Connecting young barents 
(CYB)) i samarbeid med Inari, Tornio og Murmansk

Gjennomført

Minimum 1 lærer på Kulturskolen skal delta i et 
internasjonalt utviklingsprosjekt

Ikke gjennomført
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Alta bibliotek skal gjennomføre 2 introduksjonskurs 
for mindreårige asylsøkere

Gjennomført

Alta bibliotek skal gjennomføre to-språklige 
eventyrstunder

Gjennomført
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Kommunedelplan for Kultur Oppstart gjennomført som planlagt
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Evaluere og videreutvikle samarbeidsavtale med SISA Kontinuerlig prosess fra kultur-administrasjonen. Resultert 
i videreføring.
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Utrede om Kulturskolen, Huset og Kultursalen i 
samarbeid med ungdomsskolene kan tilby valgfag 
innen presentasjonsteknikk og lyd, lys og sal /scene.

Gjennomført med negativt resultat

Huset og Kulturskolen skal levere kulturopplevelser til 
arrangementer i Alta

I stor grad gjennomført

Tilby barn og unge gode fritidsarenaer der de kan 
utvikle seg selv og bli gode samfunnsborgere

Kontinuerlig arbeid. Gjennomført
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Regnskapet for Kulturvirksomheten viser et merforbruk på kr 1,4 million. Dette beror på følgende: Huset har et tilskudd på 
1,4 mill gjennom prosjektet Connecting Young Barents som ikke er inntektsført. Kr 600 000 av dette er utgiftsført i 2013, 
ingenting er inntektsført. Kulturskolen har etter pålegg gjennomført kulturskoletimen i SFO. Penger er gitt i rammeoverføringer 
til Alta kommune, men ikke regulert inn på Kulturvirksomheten sitt budsjett. Resterende beror på høyrere lønnskostnader enn 
budsjettert. Det er ikke budsjettert med virksomhetsleder. Virksomheten har forsøkt å hente inn dette gjennom redusert drift på 
Biblioteket og Huset – noe som har skjedd, men kulturskolens underskudd ble likevel større enn forventet – så for virksomheten 
i sin helhet er ikke det målet nådd. 

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -5 561 98,4 % -5 653 -77 -283

Refusjoner -5 228 105,7 % -4 948 -71 -214

Overføringer -7 776 100,0 % -7 776 0 0

Finansinntekter 0 0 0 -217

Sum inntekter -18 565 101,0 % -18 377 -148 -714

Lønn 17 327 101,9 % 17 009 2 169 2 087

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 7 111 116,5 % 6 102 668 972

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 3 810 214,3 % 1 778 21 1

Overføringer 24 484 93,1 % 26 290 371 136

Finansutgifter 1 054 100,1 % 1 053 0 0

Sum utgifter 53 785 103,0 % 52 232 3 229 3 196

26 – Kulturvirksomheten 35 220 104,0 % 33 855 3 081 2 482

Økonomisk resultat

Investeringer

I 2013 hadde Kulturvirkomheten investeringer på 68 000 på Kuben og Kulturskolen. En større investering i stoler til Kultursalen 
ble overført til 2014. 

Utfordringer

Kulturvirksomheten er en helt ny virksomhet med avdelinger som har jobbet som selvstendige virksomheter tidligere. Det tar 
noe tid å endre måten å tenke på og endre organisasjonskartet i praksis og ikke bare på papiret, men vi føler å være godt i 
gang. Kulturbudsjettet er redusert de siste år, samtidig er ikke arbeidsoppgavene blitt færre – kanskje flere. Det er en utfordring 
å få forståelse for at om vi skal spare penger så nytter ikke ostehøvelprinsippet, men vi må si at det er noen tjenester vi ikke har 
ressurser til å gjøre. 

Bygningsmassen til to av virksomhetene er kritisk. Mest kritisk er Kulturskolens lokaler som i realiteten er lite egnet som 
undervisningslokaler. Det er f.eks. ikke ventilasjonsanlegg som virker. Lokalene ble for 30 år siden satt opp som midlertidige 
bygg. I tillegg brukes lokalene fra tidlig morgen av ungdomsskolene til sein kveld av kulturskolen selv. Kort fortalt: kulturskolen 
må i ikke alt for nær fremtid ha nye lokaler.  Ungdommens hus sine lokaler er også i begredelig forfatning. Så lenge det ikke er 
helsemessig skadelig så er det greit. Husets filosofi og drift gjør at mange unge har tilgang til bygningsmassen 365 dager i året 
18 timer i døgnet. Det kunne vært vanskelig å få gjennomslag for slik drift i nye, kostbare lokaler. 
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10. Helse og sosialtjenesten
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Virksomhet Årsverk Merknad

Totalt i Helse og sosialsektoren 493 I alt ca. 700-800 personer

Sektorledelse, stab og fellestjenester 19
 Administrasjon, IKT, miljørettet helsevern, 
kjøkkentjenester

NAV Sosial 15 NAV kontor. Kommunale tjenester

 Omsorg 218
Sykehjem, hjemmetjenester, Vertshuset 
eldresenter, vikartjeneste, prosjekter. 

 Helse 76

Administrasjon, fødestua, sykestua, rehabiliterings-
tjenesten, Sentrum legepraksis, legevakt, Nordlys 
legesenter, flyktninghelsetjenesten. 
I tillegg kommer 22 driftsavtaler leger og 13 
driftsavtaler fysioterapi.

 Bistand 165

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 lov om helse og omsorgstjenester 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 og måloppnåelse

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Politisk behandling av kommunedelplan for helse og sosial Planen vedtatt i kommunestyret 24.06.13 

Videre innfasing av Samhandlingsreformen Samarbeidavtaler med foretaket inngått. En del utfordringer 
i samarbeidet om utskrivingsklare pasienter, fødestua og 
ø-hjelpsplasser. Utredningen om nye spesialisthelsetjenester i 
Alta/Vestfinnmark legges frem våren 2014.

Fremtidige strukturer innen pleie og omsorg
• Oppfølging sykehjemsutredninga
• Planlegging nye omsorgsboliger
• Planlegging 2 nye botiltak bistand
• Planlegging Marienlund 36-46

Planpremisser nytt omsorgssenter utarbeidet og vedtatt i 
k-styret 10.02.14
Byggestart våren 2014
Prioriteres i 2014

Utredning fremtidig rus og psykiatritjeneste Utredningen ferdig våren 2014

Revidere plan for helsemessig og sosial beredskap Utsatt til 2014

Avklare fremtidig helhetlig dag-, aktivitets- og arbeidstilbud 
til ulike brukergrupper, herunder samarbeid med AKSIS

Prosjektgruppe nedsatt. 

Arbeide med kvalitetsutvikling, internkontroll og HMS, 
herunder systematisk arbeid med sikte på å redusere 
sykefraværet i samarbeid med nærværsteamet

Pågår kontinuerlig

Bemanning

Lederteam i helse- og sosialsektoren pr. 31.12.13
Helse- og sosialsjef  Per Prebensen
Nestleder   Ingunn Torbergsen
Avdelingsleder Omsorg  Marie Stavang
Avdelingsleder Bistand Siri Isaksen

Avdelingsleder Helse Gøril Karlsen
NAV leder  John Helland
Kommuneoverlege   Frode Øvrejord
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Utfordringer

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

Kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020 vedtatt i 
kommunestyret 24.06.13 gir viktige føringer for kommunens 
innsats mot tjenesteområdet de nærmeste årene. 
Planens hovedmål er å tilby gode og effektive helse- og 
omsorgstjenester av høy kvalitet. Planen inneholder følgende 
hovedtema:  Helse, eldre, funksjonshemmede, rus og 
psykiatri, flyktninger/innvandrere og bolig. Innenfor hvert 
tema beskrives status, utfordringer, mål og strategier. Planen 
inneholder også en omfattende handlingsplan. 

Sentrale utfordringer er:

• Økte behov i eldreomsorgen
• Økte behov ressurskrevende brukere
• Økte behov som følge av samhandlingsreformen
• Økte spesialisthelsetjenester i Alta 
• Økte behov innen psykiatri og rus
• Videre utbygging av forebyggende tilbud innen alle helse 

og omsorgstjenester
• Økte krav til kompetanse, rekruttering og kvalitet

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen trådte i kraft pr. 01.01.2012. De 2 
første årene har vært spennende og utfordrende i forhold 
til at flere pasienter skal få oppfølging i kommunen. Den 
viktigste tilpasninga til reformen lokalt var å omgjøre 
langtidsplasser ved helsesenterets sykehjem til korttids og 
avlastningsplasser. Våre erfaringer så langt er:

• For få korttids-/avlastningsplasser
 �Hjemmeboende pasienter får mindre avlastning
 � Pasienter blir liggende for lenge på sykestua før de kan 
overflyttes til rehabiliteringsavdelingen.
 � Sykestua må avvise utskrivingsklare pasienter fra 
sykehuset.

• Tidligere utskriving fra sykehus – økt press sykestua og 
hjemmesykepleien

 �Dårligere pasienter
 �Mer avansert behandling
 �Behov for bedre ordning for håndtering av hjelpemidler
 �Behov for tilstrekkelig med nødvendige hjelpemidler

• Mange avvik ved utskriving av pasienter fra sykehuset
• En adresse i kommunen for oppfølging av utskrivingsklare 

pasienter.
• Økonomi. Hele rammeoverføringen til kommunen har gått 

til kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser. 
Økt kommunalt ansvar må i sin helhet finansieres av 
kommunen, og dette tilsvarer flere millioner i merutgifter.

• Rus og psykiatri. Nedlegging av langtidsplasser i 
spesialisthelsetjenesten har medført et økt trykk på 
kommunen om å gi stadig mer omfattende tjenester. Dette 
med henvisning til samhandlingsreformen. Men foreløpig 
uten økonomiske virkemidler for kommunene.

Sykehjemsstrukturen i Alta kommune 2012-2030
Sykehjemsutredninga omfatter de samla strukturelle 
utfordringene innen eldreomsorgen i Alta fram mot 2030. 
Saken ble behandlet i kommunestyret 22.10.12 som vedtok 
at det skal bygges et stort omsorgssenter på sentrum i 
tilknytning til Alta helsesenter. I første byggetrinn fram 
mot 2020 bygges 40-50 bemannede omsorgsboliger. I 
andre byggetrinn i perioden 2020-2030 bygges inntil 
150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for 
40-50 bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til 
Vertshushagen.

Formannskapet godkjente mandat for driftsmessige og faglige 
planpremisser i sak 90/13 i juni 2013. Et av punktene i 
vedtaket forutsatte at videre planlegging av omsorgssenteret 
måtte samordnes med utbygging av Alta Helsesenter, jfr. 
Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv 
deltakelse i prosjektet etisk kompetanse, nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje, demensomsorgens ABC og være 
utviklingssenter for sykehjem i Finnmark

Pågår kontinuerlig

Videreføre og videreutvikle samarbeidet med videregående 
skole og høgskolen

Pågår

Videre oppfølging av meldingsløftet i kommunene – 
meldingsutveksling mellom PLO og helseforetak 
(ELIN-k fase 2)

I gang mot sykehusene, men en del oppstarts-problemer. 
En begrensning at ikke alle tjenestestedene våre er oppe 
elektronisk ennå. 

Gjennomføre prosjekt Velferdsteknologi i pleie og 
omsorgstjenesten

Fase 1 (alarm, dør og fall) i avslutningsfasen. Fase 2 
(medisinske sensorer) ennå ikke klar.

Avklare forprosjekt «Elektronisk kvalitetssystem i Alta 
kommune»

Utsatt, men må følges opp i 2014

Helsesektoren må være pådriver i videreføring av 
folkehelsearbeidet i kommunen

Folkehelsedokument behandlet i k.styret.
Tverrfaglig folkehelsegruppe etablert.

Implementering ny organisering legetjenestene, herunder 
drift av Elvebakken legesenter

Pågår



71          Helse og sosialtjenesten

Ved behandlingen av økonomiplan 2014-2017 gjorde 
kommunestyret følgende vedtak i k-sak 107/13:

Pkt. 8: Alta kommune forserer byggestart for et nytt 
sykehjem med intensjon om at bygget skal stå klart innen 
2017. Kapasiteten på sykehjemmet bør være ca. 80-90 
plasser. Kåfjord sykehjem legges ut for salg. Det tas opp 
et lån på 20 millioner i 2014, 130 millioner i 2015 og 50 
millioner i 2016. Totalinvestering 250 millioner inkl.mva. Det 
forutsettes statstilskudd på 110 millioner i 2016.

Pkt. 11: I økonomiplanen så tas det ut 48 millioner pluss 
moms i 2016 som er avsatt til omsorgsboliger og flyttes 
til 2017. Tilskudd på 40 millioner i 2017 erstattes med 20 
millioner i 2016. I tillegg forventes det 20 millioner i tilskudd i 
2018 (etter planperiodens utløp).

Kommunalleder for helse og sosial opprettet en plangruppe 
bestående av representanter fra ledelsen i helse og sosial, 
omsorg og eldrerådet for å utrede driftsmessige og faglige 
planpremisser for nytt omsorgssenter. Utredningen fikk sin 
tilslutning i kommunestyret 10.02.14.

Det nye omsorgssenteret skal bidra til å skape mer 
helhetlige og robuste omsorgstjenester, og med det 
oppnå stordriftsfordeler innenfor personell, utstyr og 
lokaler. Ved senteret skal det tilbys tjenester på flere trinn 
i omsorgstrappa. En viktig målsetning med å bygge et 
omsorgssenter fremfor et rent sykehjem er at senteret skal 
bli en sosial møteplass for pasienter, pårørende og lokalmiljø.

Struktur bistand
Det forventes sterk vekst i antall yngre brukere med 
bistandsbehov de nærmeste årene. Det er en særskilt 
utfordring å kunne være i forkant av denne utviklingen med 
å tilby boliger og andre tjenester for å unngå dyre ad hoc 
løsninger med dårlig kvalitet.

Bistandsavdelingen har igangsatt en prosess for å møte 
denne utviklingen. Konkret tenker en her utvidelse av 
boligtiltak i Midtbakkveien og utvikling av et tun bestående 
av flere boliger på Marienlund. Innenfor psykisk helse har vi 
i løpet av 2012 og 2013 utvidet samarbeidet med Stiftelsen 
Betania i Bossekop, og ser muligheter for ytterligere utvikling 
i området.

HMS

Helse og sosialtjenesten kjennetegnes ved å være 
arbeidsintensiv, kvinnedominert, mange deltidsstillinger, tøft 
arbeidsmiljø (fysisk, ergonomisk, kjemisk), høyt sykefravær, 
lav ledertetthet og har stor grad av heldøgnstjenester.

I 2013 hadde tjenesten et samlet sykefravær på 11,41 % 
(11,68 % i 2012). Sykefraværet er høyt og en stor utfordring 
for tjenesten. 

Samlet sykefravær i tjenesten har ligget stabilt på 11-
12 % de siste årene. Korttidsfraværet under 16 dager er 
på ca. 2 %, slik at det er langtidsfraværet som er den 
største utfordringen. Tjenesten og virksomhetene har egne 
måltall for sykefraværet og en tiltaksplan for å nå målet. 
Sykefraværet i helse og sosial har alltid ligget over det 
samlede sykefraværet i kommunen. Kommunen har et mål 
om et sykefravær på 7,5 %. Sektorens måltall for 2013 var 
på 9,5 %.

Medarbeiderundersøkelsen i 2012 viste at tjenesten hadde 
en samlet medarbeidertilfredshet som ligger likt med 
kommune- og landsgjennomsnittet. Helse og sosial hadde 
gjennomgående bedre resultater enn i 2010 på alle områder. 
Årsakene er nok sammensatte, men vi tror at økt fokus 
på HMS-arbeid med aktiv medvirkning fra ansatte, ledere, 
tillitsvalgte og verneombud har gitt positive resultater. Størst 
forbedring hadde vi på områdene: Mobbing/ diskriminering/ 
varsling, Nærmeste leder og Medarbeidersamtaler. Men 
vi ser også forbedring på områder som vi i 2010 skårte 
svært lavt på slik som: Systemer for lønn og arbeidstid, 
Faglig og personlig utvikling og Fysiske arbeidsforhold. 
Likevel er det fortsatt disse 3 siste områdene som er 
sektorens hovedutfordringer. Det skal gjennomføres ny 
medarbeiderundersøkelse våren 2014.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med at virksomhetene 
følger AML krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom 
og skade i juni 2013. Det har vært gjennomført tilsyn ved 
Hjemmetjenestene, Psykiatri og rustjenesten, Elvebakken 
sykehjem, og sentralt på rådmannsnivået. Kommunen fikk 
noen pålegg som det jobbes med å lukke.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -35 697 99,2 % -35 998 -35 365 -34 889

Refusjoner -106 227 98,0 % -108 391 -69 127 -89 518

Overføringer 0 0 0 0

Finansinntekter -1 009 127,1 % -794 0 -1 280

Sum inntekter -142 932 98,4 % -145 183 -104 492 -125 688

Lønn 336 293 98,7 % 340 575 307 042 318 342

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 69 854 122,3 % 57 105 48 601 60 877

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 83 468 101,2 % 82 473 70 382 67 849

Overføringer 47 291 106,7 % 44 301 32 662 45 197

Finansutgifter 2 817 100,1 % 2 813 291 2 226

Sum utgifter 539 722 102,4 % 527 267 458 978 494 489

300 – HELSE OG SOSIAL 396 790 103,8 % 382 084 354 486 368 801

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har et netto merforbruk på kr. 14,7 mill.kr. til tross for at det er tilført midler i året. En betydelig del av dette er lagt inn 
på posten for sosial hjelp som dermed kommer ut i regnskapsmessig balanse i 2013. 

Hovedårsakene til merforbruket er:

• Samhandlingsreformen. Regnskapet viser at kommunal medfinansiering er regnskapsført med 18,3 mill.kr. I tillegg er 0,8 mill.
kr. utgiftsført for utskrivingsklare pasienter. Dette fremkommer som et samlet merforbruk i sektoren på 0,9 mill.kr. I tillegg 
kommer økt press på sykestua og hjemmetjenester jfr. nedenfor.

• Sykestua har en overskridelse på 0,8 mill.kr. Bemanningsutfordringer ved sykestua er beskrevet tidligere. 
Samhandlingsreformen og økt trykk av dårlige pasienter har forsterket dette. I tillegg har man utfordringer i forhold til ansvar 
for legevakt på natt.

• Enheten offentlige legeoppgaver har over flere år hatt et betydelig merforbruk. Dette er blitt videreført gjennom 2013 med 
et merforbruk på 4,8 mill.kr. Rekruttering og stabilitet på leger er en vedvarende utfordring, noe som gjenspeiler seg i 
regnskapet. Kostnader vedr. overtakelse av Elvebakken legesenter pr. 01.07.13 har også bidratt til merforbruket med ca. 1,55 
mill. kr. Budsjettet ble ikke tilført midler for de ekstra kostnader overtakelsen medførte.   

• Felleskostnader som blant annet omfatter IKT-tjenester  m.m. har et merforbruk på 0,7 mill. kr. Dette skyldes høyere i 
hovedsak utgifter til datalisenser enn budsjettert, samt nødvendig utskifting av datautstyr.

• De kommunale sykehjemmene har et samlet merforbruk på 4,5 mill.kr. Flere av sykehjemmene har i perioder hatt 
ressurskrevende pasienter som har nødvendiggjort ekstraressurser. Sykehjemmene har fortsatt relativt høyt sykefravær noe 
som medfører høy vikarbruk. En del av dette må dekkes inn ved bruk av vikarbyrå.

• Vertshuset har et merforbruk på 0,7 mill.kr. Vertshuset har hatt bemannings-utfordringer etter at de nye heldøgns 
omsorgsboligene ble tatt i bruk. Høy vikarbruk er en vesentlig årsak til budsjettavviket.

• Hjemmetjenestene har et samlet merforbruk på 1,1 mill.kr. i 2013. I tillegg til at det er en generell økning i behovene har 
samhandlingsreformen og økt utskriving av mer hjelpetrengende pasienter gitt økt trykk i hjemmetjenestene.  

• Innsparinger. Gjennom hele 2013 har det vært fokus på økonomistyring. Høsten 2013 iverksatte HS-sektoren særskilte 
innsparingstiltak rettet mot vikarbruk, innkjøp og reiser/kurs. Det har bidratt til at det samlede resultatet for sektoren er bedre 
enn det ellers ville blitt.

Gjennom 2013 har sektoren utarbeidet månedlige regnskapsrapporter for å varsle eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap. 
Gjennom hele året har sektorens avviksprognoser varslet et betydelig merforbruk i forhold til sektorens samlede budsjettramme. 
Sektorens endelige resultat ved årets slutt er i tilnærmet samsvar med siste avlagte månedsrapporter.

Økonomisk resultat
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10.1 Helseavdelingen
Tjenester og oppgaver

Virksomhetsområdet for Helse er inndelt i følgende 
avdelinger: Fødestua, Legetjenesten, Rehabiliteringstjenesten 
og Sykestua. Helse administrerer driftsavtaler med 
privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.

Fødestua er bemannet med 8 jordmødre til sammen 6,85 
årsverk. I tillegg er en assistent knyttet til avdelingen. 

Målsettingen til Fødestua er å tilby kvinnen og hennes 
familie en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.  
Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommunalt ansvar. 
Fødestua driver Ungdommens helsestasjon i samarbeid 
med helsesøstertjenesten, og er delvis eksternt finansiert. 
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. 

Legetjenesten omfatter leger til de offentlige tjenestene 
kommunal legevakt, helsestasjon, sykehjem, diabetesteamet, 
flyktninghelsetjenesten, sykestua og fødestua. 

I tillegg er hjelpepersonellet ved hvert legesenter, legevakt, 
diabetesteamet, flyktningehelsetjenesten og laboratoriet 
organisert under samme avdelingsleder. Legetjenesten 
leverer også laboratorietjenester til de kommunale tjenestene 
ved Helsesenteret, hjemmetjenesten og Helse Finnmarks 
spesialistpoliklinikk. 

Legetjenesten ble samlokalisert i 2013 og fra 01.01.14 
med felles avdelingsleder. Avdelingen erfarte allerede på 
slutten av året fordelen med samlokalisering gjennom felles 
koordinering under samme avdelingsleder.

Årsverk i legetjenesten; 29,8 hjelpepersonell (sykepleiere, 
bioingeniører, sekretærer) fordelt på 44 ansatte.

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 og fysioterapeut arbeide for å oppnå best mulig 
funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. 

Rehabiliteringstjenesten består av:
• Kommunal fysioterapitjeneste som har fysioterapi 

tilbud i lokalene på Helsesenteret Avdelingen har fem 
fysioterapeuter i full stilling og én 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. 

• Kommunale driftsavtaler med privatpraktiserende 
fysioterapeuter utgjør 15 driftsavtaler, som er fordelt på 14 
hele og én halv hjemmel.

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.

Årsverk rehabiliteringsavdelingen; 14 årsverk 

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. Videre 
utøves desentralisert spesialisthelsetjeneste innenfor 
kreftbehandling og dialyse. 

Årsverk ved Sykestua; 18,85 fordelt på 31 ansatte.

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Tilgjengelighet til fastlege Ny hjemmel vedtatt høsten 2013, ansettes mars 2014

Inngå avtale med Elvebakken legesenter om kommunal drift, 
jfr KS 2/10

Fullført 01.07.13

Styrke nattjenesten ved Helsesenteret - legevakt, sykestue, 
sykehjem og fødestue

Ikke iverksatt, prioriteres våren 2014

OU-prosess, Legetjenesten Fullført

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. Omfattes av opptrappingsplanen som er inne i 
kommunedelplanen.

Sørge for tilbud om lymfødem behandling i Alta kommune Kommunen har ansatt en fysioterapeut som skal ta denne 
utdanningen. Kommunen har bidratt til at to av de private 
fysioterapeutene har gjennomført utdanninga.

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Lindrende enhet - etablere Utsatt. Må ses i sammenheng med forestående utbygging av 
helsesenteret

Dialysen – vurdere ombygging Fullført

Vurdere behov for felles merkantil stilling i helseavdelingen Utredet og vedtatt, delvis utført ved at sekretær hjemmel 
tidligere lokalisert ved SL flyttes til administrasjon 

Nytt rom til svangerskapskontroll Gjennomført

Utvide diabetesteam Fullført

Legetjenesten

Det er fortsatt utfordringer i forhold til rekruttering og 
stabilisering av leger i legetjenesten. Det har vært vakanser 
som over tid har stått ledig. Situasjonen ble noe bedre i 
2013 kontra året før hvor opptil 3 av legehjemlene ved et 
legesenter stod ubesatt. Ny legehjemmel tilknyttet Sentrum 
Legepraksis ble utlyst ved årskiftet 2013/2014. 
 
Det er et stadig økende press på legevakt og pågangen 
her er stor også på dagtid. Det er viktig å understreke 
betydningen av beredskapsfunksjon i denne enheten og at 
vi opererer som kommunens akuttmottak, i tillegg til alle 
trivielle henvendelser som håndteres herfra i løpet av alle 
ukens dager, 24 timer i døgnet. Service til publikum lider til 
dels under det som kan beskrives som underbemanning. At 
denne delen av tjenesten bemannes av leger som er i aktiv 
tjeneste få dager her i løpet av en måned, medfører også 
store utfordringer til manglende eierforhold og kontinuitet.

Når det gjelder natt-teamet registrerer vi som tidligere 
at også denne er svært sårbar. Dette med bakgrunn i 
samtidighetskonflikter mellom alvorlige akutthendelser på 
legevakt kombinert med stadig mer krevende pasienter 
på sykestua. Det er også stadige utfordringer m.h.t. 
pasienttransport til sykehus. Pasienter ligger ofte og venter 
på transport over timer. Vi har pr. i dag verken lokaliteter 
eller bemanning som er tilfredsstillende for disse oppgavene.

Det er ønskelig å kunne komme ut med mer informasjon til 
og i dialog med publikum. Bruk av hjemmeside, infotavler, 
kvalitetssikre bruk av besøklegen.no og benytte lokale media 
er det som vil tilstrebes benyttet i større grad.

Fødestua

Fødestua 2013 2012 2011 2010

Antall kvinner med termin 293 280 300

Antall svangerskapskonsultasjoner 2410 2865 2486

Antall innlagte kvinner på fødestua *, ** 134 145 185

Antall fødsler på fødestua 104 97 84 106

Antall barsel fra andre sykehus 41 35 48 41

- derav førstegangsfødende 17 10 30 19

* Far er ofte innlagt med mor i barselperioden, men registreres ikke med liggedøgn
** ikke inkludert polikliniske konsultasjoner som sårskift, sette p-sprøyte, fjerne suturer, blodprøver av nyfødte, ammeveiledning

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

Fra 01.07.13 ble hjelpepersonellet ved Elvebakken Legesenter 
kommunalt ansatt. Dermed har alle legesentrene lik i 
driftsform.

Legevakt er bemannet med 6 årsverk sykepleiere. Noen 
av disse har ansettelse kombinert med legevakt og et av 
legesentrene. 

Diabetesteamet
 
Diabetesteamet består av 2 sykepleiere og en lege. Teamet 
ble øket fra 0,8 årsverk sykepleiere til 1,2 årsverk fra 
01.04.13. Legeressursen til teamet er 5 %.
Diabetesteamet bruker retningslinjene til Helsedirektoratets 
for framgangsmåte ved diagnostikk av diabetes. Oppgavene 
er pasientkonsultasjoner, primærsykepleie til pasienter, 
prøvetaking i forhold til diabetes, veiledning/rådgivning, 
oppfølging til pasienter og andre tverrfaglige yrkesgrupper.
Teamet gir rådgivning til fastleger, legevakt, sykehjem, 
sykestua, hjemmesykepleien, bistand, Post Alta, Jansnes, VPP 
og flyktningehelsetjenesten.
Ulike helsepersonell har hospitert hos diabetesteamet. 
(sykepleiere, leger, turnusleger og sykepleiestudenter)
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I 2013 hadde teamet kurs for lærere og SFO ansatte ved en 
barneskole i Alta. Teamet er ellers sentral i kursvirksomhet i 
regi av Finnmark diabetesforbund og lignende.

Utfordringer:
• Personer med diabetes lever lenger med sin sykdom og vil i 

økende grad trenge avansert behandling. 
• Strengere krav til tettere oppfølging ved 

svangerskapsdiabetes. Gruppen er økende.
• Økning i konsultasjoner av barn i samarbeid med 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest.
• Flere asylsøkere/flyktninger med diabetes som trenger 

ekstra ressurser blant annet tolketjeneste.
• Økning i henvendelser fra andre steder i Norge som ønsker 

å starte opp diabetesteam.
• Generell økning i antall henvendelser fra helsepersonell og 

pasienter.

Målsetting og plan videre:
• Lage undervisningsopplegg for barnehage/skole i samarbeid 

med helsesøstre.
• Undervisning og opplæring til helsepersonell i kommunen.
• Ønskelig med hospitering ved Unn samt delta på kurs for å 

tilføre kompetanse til diabetesteamet.

Flyktninghelsetjenesten

Flyktningehelsetjenesten er organisert under Legetjenesten 
og består av 2,3 årsverk helsesøster fordelt på 3 ansatte. 
Legeressursen er 30 %. 

Hovedoppgaven til flyktningehelsetjenesten er 
helsekartlegging og oppfølging av nye flyktninger og 
asylsøkere som kommer til kommunen. 
 
Det er et spesielt fokus på:
• Smittevern- screening, tuberkulosekontroll, behandling av 

smitteførende sykdom.
• Identifisere personer som har opplevd krig og traumer, og 

som har behov for oppfølging i forhold til psykisk helse. 

Nye ankomster av asylsøkere i 2013 var 140 personer. Antall 
bosatte flyktninger 25 personer i 2013.

Registrerte behandlinger fra de privatpraktiserende fysioterapeutene

Antall
pasienter

Herav pasienter 
fra andre 

kommuner
Individuelle

behandlinger

Antall 
behandlinger 

pr. pasient

Ant. Pasient 
behandlinger 

i grupper

Institutt for manuell terapi
4 driftsavtaler/ 7 terapeuter 2352 505 24857 10.5 1774

Fysikalsk Terapi A/S
6 driftsavtaler/ 7 terapeuter 757 29 12764 16,8 741

Institutt for fysioterapi og akupunktur
3 driftsavtaler/ 3 terapeuter 830 8854 10,6

Institutt for psykomotorisk fysioterapi
1,5 driftsavtaler/ 2 fysioterapeuter 164 16 2553 15,5

Rehabiliteringstjenesten

Fysioterapi – Behandlinger utført av kommunefysioterapeutene

Antall
pasienter

Individuelle
behandlinger

Pasientrelaterte
aktiviteter

Antall behandlinger 
pr. pasient

Rehabiliteringsavdelingen
5 fysioterapeuter, 1 turnuskandidat 231 3748 16.2

Gruppebehandlinger;
(Kols-, slag-, basseng-. eldretrim-, 
stoltrim-, overvektsgruppe)
4 mnd. Kontroll

370 pasienter 
er totalt med i 

gruppebehandling

15 grupper pr. uke

Flere pasienter er i 2013 knyttet opp mot gruppebehandlinger. Fra 135 pasienter i 2012 til 370 i 2013. Økning også i antall individuell 
behandlinger fra 3428 behandlinger i 2012 til 3748 i 2013.

Registrerte henvisninger til ergoterapeuter
987 henvisninger totalt. Av disse er 77 barn.  Av syn og hørsel 
henvisninger har det vært 264, av disse 13 barn.
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Sykestua

Siden gjennomføring av samhandlingsreformen har pågangen 
av pasienter fra sykehus øket. 
Sykestua har ikke klart å ta imot alle pasienter fra dag 1. 
Mange pasienter blir liggende på vent på sykehus. Det er 
nødvendig med økning i antall sykestueplasser for å håndtere 
pasientstrøm fra sykehuset. Når det gjelder pasienter fra 
legevakta er det mange som sendes til sykehus som kunne 
vært behandlet lokalt.

Grunnet mangel på korttidsplasser i kommunen generelt, har 
sykestua i perioder overbooking av korttidspasienter som skal 
overføres annen kommunal plass.
 
Sykestua har generelt for få plasser og er arealmessig for 
liten. I dag sendes pasienter med behov for isolering grunnet 
smitte til sykehus. Sykestua bør ha eget isolat.  Samtidig bør 
det bygges flere rom med eget bad og toalett. 
Bemanning dagtid mandag til fredag må nærmest kontinuerlig 
oppbemannes grunnet mer behandlingstrengende pasienter, 
samt flere terminalleier. Denne bør formaliseres og hjemles 
som kreftsykepleier.

Nattjenesten
Med dagens organisering, antall akutthendelser på natt samt 
stadig mer krevende pasienter på sykestua, er nattjenesten 
på helsesenteret sårbar. Samtidskonflikter oppstår og 
dobbeltkontroll av medisiner, smertelindring og omsorg ved 
livets slutt kan være vanskelig å gjennomføre på en god 
måte. Bemanningsøkning av nattjenesten er nødvendig.

Sykestua har for lite administrative ressurser. I tillegg til leder 
er 40 % stilling fordelt mellom nestleder 20 % og ansvarlig 
for innkjøp og attestant til sykestue, cellegift og dialyse 20 
%. Sistnevnte er ikke lønnshjemlet. Administrativ ressurs til 
nestleder bør utvides.
Økning i antall cellegiftkurer gjør at personale fra sykestua i 
tillegg til ordinær bemanning må hjelpe til ved cellegiftkurer. 
Dersom dagens pasientgrunnlag opprettholdes eller økes, 
vil det være nødvendig å vurdere oppbemanning i forhold til 
dagens ressurser.

Behandling, liggetid og 
dødsfall Herav

År
Totalt antall 

behandlede pasienter Cellegiftbehandling Dialysebehandlinger

Gjennomsnittelig 
liggetid sykestua
(median liggetid 

fra 2010) Dødsfall

Kapasitet
utnyttelse

totalt

2010 411
34 pasienter

220 behandlinger

4 pasienter
2 gjestepasienter
440 behandlinger 6,0 døgn 16 86%

2011 455
35 pasienter

252 behandlinger

6 pasienter
4 gjestepasienter
789 behandlinger 5,0 døgn 19 77%

2012 455
53 pasienter

287 behandlinger
6 pasienter

747 behandlinger 6,0 døgn 26 103%

2013 451
47 pasienter

319 behandlinger
5 pasienter

626 behandlinger 5,0 døgn 22 89%

Utfordringer:
Bemanningsutfordringer er det spesielt hos 
hjelpemiddelteknikerne. 2 ansatte har ansvar for montering 
og utkjøring av hjelpemidler ute hos brukerne. Ved 
fravær har flere oppgaver blitt utsatt. Lageret ved Aksis 
har hatt hjelpemidler langt over anbefalt lagringstid da 
kapasiteten hos teknikerne har vært lav. Selv når begge 
er på jobb må oppgaver prioriteres. Oppgavene tilknyttet 
trygghetsalarmene har vært utfordrende å sette av tid til.
I forhold til stillinger for ergo og fysioterapeut er 
utfordringen at vi ikke har kapasitet til å starte opp med noe 
mere enn dagens aktivitetsnivå. Hvis vi skal kunne starte 
opp med «hverdagsrehabilitering» kreves det en større 
bemanning på både fysio og ergo siden. I tillegg kreves 
det at man ansetter en litt annen type personell, såkalte 
hjelpetrenere. Disse må ikke nødvendigvis ansettes i vår avd. 
Kan også ansettes innen hjemmetjenesten.
Vi har og begynt å skrive avvik på både fysioterapi og 
ergoterapi når brukere ikke får behandlet forespørsel innen 
en viss tid ut fra en prioriteringsnøkkel. Dette startet vi med 
i september 13.

Innleggelser i sykestua bør ikke overstige 14 dager ifølge 
kontrakt mellom helseforetak og sykestuene i Finnmark. 
Alta har 57 innleggelser utover 14 dager. Dette er en 
økning fra tidligere år. Dette skyldes først og fremst 
tidligere utskrivninger fra sykehus og spesialisthjelp 
fra spesialisthelsetjenesten. Telemedisinske visitter til 
kreftavdelingen ved UNN og indremedisiner i ukentlig visitt 
ved sykestua gjør at pasientsituasjoner avklares og pasienter 
får sin behandling ved sykestua istedenfor innleggelse i 
sykehus.
• Kreftpasienter utgjør største andel langtidsliggere. 

Kapasitetsutnyttelse 89 %:
Til tross for fullt pasientbelegg på avdelingen til enhver tid, 
har kapasitetsutnyttelse sykestue gått ned fra forrige år. Dette 
skyldes et overbelegg av korttidspasienter på sykestueplass. 
I stedet for 4 kommunale plasser i avdelingen er langt 
flere benyttet som korttidsplass. Pasienter som utskrives 
fra sykestueplass kan ikke dra hjem og må videreføres 
som kommunal korttidspasient, i påvente av annet tilbud i 
kommunen. 
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

Virksomhet for Helse hadde et merforbruk på 6,482 mill i 2013. Enheten offentlige legeoppgaver har over flere år hatt et 
merforbruk, i 2013 var denne på 4,8 mill. rekruttering og stabilisering av leger er en vedvarende utfordring, noe som gjenspeiler 
seg i regnskapet. Kostnader i forbindelse med overtakelse av Elvebakken Legesenter har bidratt til et merforbruk på 1,55 mill.
 
Sykestua hadde en overskridelse på 0,8 mill. Årsaken er knyttet til bemanningsutfordringer som beskrevet tidligere.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2012.

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 2029 2069 2056 2301 2886 3468 2868 2159

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 11,5 10,2 10 10,9 11,9 15,1 11,3 10,1

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,7 10,5 9,2 9,9 9,3 10,4 9,3 8,9

Legetimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,51 0,59 0,68 0,39 0,45 0,43 0,45 0,46

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,38 0,27 0,26 0,28 0,34 0,36 0,38 0,36

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -1 725 70,7 % -2 441 -2 431 -1 729

Refusjoner -35 431 110,9 % -31 940 -29 076 -31 730

Finansinntekter -238 625,4 % -38 0 -31

Sum inntekter -37 394 108,6 % -34 419 -31 507 -33 491

Lønn 54 190 106,1 % 51 090 46 738 50 490

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 26 047 129,4 % 20 129 18 249 23 168

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 7 779 105,2 % 7 393 7 593 7 382

Overføringer 2 549 102,1 % 2 496 1 089 2 335

Finansutgifter 219 100,1 % 219 260 589

Sum utgifter 90 784 111,6 % 81 327 73 929 83 964

33 – HELSEAVDELINGEN 53 390 113,8 % 46 908 42 422 50 473

Økonomisk resultat
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10.2 Omsorgsavdelingen

Bemanning

Avdelingen disponerer 217,3 årsverk 

I tillegg har 20 personer mottatt omsorgslønn og 46  
personer har hatt støttekontakt.

Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester til 
eldre og pleietrengende. Tjenestene er hjemlet i ” Lov om 
helse- og omsorgstjenester kommunen. ”

Hjemmebaserte tjenester
Har som mål å bidra til at pleietrengende og eldre skal være 
mest mulig selvhjulpne og kunne bli boende hjemme 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. Tjenesten 
består av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten.
 
Hjemmeboende kan få trygghetsalarm i de tilfeller hvor 
det vil lette muligheten for å tilkalle hjelp i vanskelige 
situasjoner. Omsorgslønn kan innvilges til de som har særlig 
tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet i hht til rundskriv om 
omsorgslønn. 

Støttekontakter kan innvilges.

Sykehjemmene
Er tilbud til de som pga sviktende helse har behov for 
døgnkontinuerlige tjenester utover det som er mulig å gi i 
hjemmet. I sykehjemmene skal den enkelte gis tilbud om 
hjelp og assistanse slik at hverdagslivet blir trygt, og at 
egenomsorgsevnen opprettholdes lengst mulig. Nye beboere 
i langtidsplass i sykehjem er i løpet av få år blitt betydelig 
mer hjelpetrengende og har også kortere liggetid.

I sykehjem gis også tilbud om korttidsopphold eller 
avlastning for en kortere periode. 

En økende satsing på avlastning og korttid/rehabilitering 
vil bidra til å minske /utsette behovet for langtidsplasser på 
sykehjem.

Vertshuset eldresenter
Er et tilbud til hjemmeboende eldre og tilrettelegger for 
aktiviteter som skjer i regi av institusjonen, lag og foreninger. 
Det skal være et samlingssted for de små, uorganiserte 
gruppene og har også et lokale som gir plass for større 
arrangementer. 

Vertshuset er også et botilbud med små hybler og leiligheter. 
De som bor her får tilbud om hjemmebasert omsorg dersom 
de har behov for det. Det er også mulighet for beboerne til å 
kjøpe alle måltider her.  

Øvrige tilbud:
• Dagsenter for demente med plass for seks brukere.
• Dagsenter for andre har plass til totalt 20 personer ukentlig 

fordelt på tre dager. 
• Fysioterapeut har fellestrening for eldre to ganger pr uke 

0,5 time pr. gang.
• Frivillighetssentralen organiserer middagsombringing.
• Fra kjøkkenet på Vertshuset selges i overkant av 70 

middager pr. dag inklusiv de som bringes ut av frivillige 
som er knyttet til Frivillighetssentralen.

• Av de 16 nye leilighetene som ble ferdigstilt i 2009,er den 
ene avdeling for åtte personer i tidlig fase av demens, de 
øvrige åtte leilighetene er for beboere med nedsatt fysisk 
funksjonsnivå. Dette fordrer økt bemanning og gir store 
utfordringer for å kunne ha et tilfredsstillende tilbud til 
gruppen med demente.

• Fotpleier.

1,9 stilling fra hjemmetjenesten er blitt fast stasjonert på 
Vertshuset for at beboerne skal ha færre personer å forholde 
seg til.

Utviklingstjenesten for sykehjem Alta 
(Undervisningssykehjem) 
Driver mange prosjekter og er en svært viktig pådriver 
for kvalitetsforbedring, kompetanse og videreutvikling av 
sykehjemmene til gode læringsarenaer. Viktig satsningsfelt er 
demens, legemiddelgjennomgang, dokumentasjon.

Tjenestested Stillinger

Hjemmebasert omsorg 

                          Øst  23,3

                          Vest  19,25

                          Ytre Vest   11,04

Prosjekter

                          D 318 8,3

                          D 312 3,75

                          D 383 8,3

                          BB 2 2,17

                          BB 1 7,58

                          D 381 - USHT 1

Kreftkoordinator 1

Vertshuset 16,52

Frivillighetssentralen    1,0

Elvebakken  34,32

Omsorgsbolig 5,91

Ekornsvingen 16,5

Helsesenteret  21,03

Kåfjord  17,63

Dagsenter Demente 2

Vikartjenesten 13,0

Administrasjon 3,5

 Sum ansatte 217,3
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Kreftkoordinatorstillingen
Stillingen er nyopprettet i 2012 og delfinansieres (75 %) av 
Den norske kreftforening. Oppgaver som hører inn under 
denne stilling er: 
• Råd og veiledning til pasienter, pårørende og 

hjelpeapparatet i kommunen knyttet til diagnose, 
behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets 
slutt.

• Sørge for koordinering av kreftarbeidet i kommunen
• Samkjøre tiltak og tjenester
• Skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet for pasienten.
• Ha oversikt over hvilke instanser pasienter kan henvende 

seg til for å få opplysninger om relevante tilbud, rettigheter 
og muligheter.

• Drive med generell opplysningsvirksomhet
• Opplæring av brukere, pårørende og andre.

Utfordringer 

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:
Botilbud med tilstrekkelig bemanning, korttids/avlastnings- og 
langtidsplasser på sykehjem.
Avlastningsplasser tilpasset demente er manglende etter 
at avdelingen på Ekornsvingen ble lagt ned. Helsesenterets 
sykehjem og sykestuas korttidsplasser er lite egnet for 
demente pga stor, uoversiktlige avdeling og mye aktivitet. 
Dette øker uro hos demente. 
Behov for forsterket skjermet enhet på permanent basis er 
også til stede.
 
Samhandlingsreformen har medført stort press når det 
gjelder kapasitet og kompetanse både hos hjemmetjenesten 
og institusjonene.
 
I tillegg er behovet for avlastning og korttidsopphold økende.
 
Mangel på langtidsplasser medfører en opphopning av 
pasienter som trenger langtidsplass på Helsesenterets 
sykehjem. Sykehjemmet skal ta seg av avlastning/ korttid 
og rehabilitering .I  siste halvdel av 2013 var situasjonen 
at det til enhver tid  var ca 10 korttids/ avlastnings/ 
rehabiliteringsplasser opptatt av pasienter som hadde så stort 
hjelpebehov at det var uforsvarlig å sende dem hjem. Disse 
venter på ledig langtidsplass på andre sykehjem.
 
På grunn av kapasitetsmangel er antall korttids-  /
avlastningsopphold som er tildelt er gått betraktelig ned fra 
2012 til 2013.

Mange som har krav på tilbud om avlastning får det ikke 
innen rimelig tid. Flere pårørende er så slitne at de er ikke i 
stand til å ta sine hjem når de endelig får avlastningsopphold. 
Konsekvensen blir at presset på permanente plasser øker.

Pga mangel på ledige institusjonsplasser venter 
utskrivningsklare pasienter på sykehuset. 

Totalt 25-30 personer venter hjemme eller på sykehus på 
institusjonsplass i en eller annen form. Denne situasjonen har 
vært ekstra vanskelig siste halvår. 
Enkelte må bo i omsorgsbolig selv om deres hjelpebehov 
tilsier opphold i sykehjem.

Å skaffe personell i tilstrekkelig antall med grunnutdanning og 
etter- og videreutdanning som er kvalifisert til å imøtekomme 
det behovet befolkningen i Alta har i hjemmebaserte- og 
institusjonsbaserte tjenester er en stadig utfordring

Samhandlingsreformen har ført til ytterligere behov 
for fagkompetanse og økt behov for bemanning i 
hjemmesykepleien og især sykepleiekompetanse. 

De tiltak som kan brukes ved rekruttering og stabilisering av 
personalet må gjøres bedre kjent og videreutvikles.

Det må legges bedre til rette for at ansatte kan skaffe seg 
videreutdanning.

Flere sykepleiere tar videreutdanning:
Tre akuttsykepleie, 
En sårbehandling, ferdig i 2013.
Kreftsykepleie ferdig 2013

Tre ansatte tar utdanning i administrasjon og ledelse.
Tre tar utdannelse i aktiv omsorg.
To tar utdanning i rus- og psykiatri.

Det prøves å motivere ansatte til videreutdanning innen 
demens og geriatri.

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 

Innføring av ny velferdsteknologi har i startfasen medført et 
ikke ubetydelig merarbeid for hjemmesykepleien.
I tillegg er både arbeidsmengde ellers og krav til kompetanse 
økt uten at hjemmesykepleien totalt har vært tilført mer enn 
en stilling i løpet av året.

Arbeid med å få økt nærvær er en stadig utfordring. Det er 
kontinuerlig fokus på tilrettelegging. Utprøving av ansatte 
som ikke greier sitt opprinnelige arbeid er også viktig Det 
foregår et eget prosjekt i sykehjemmene for å unngå at 
ansatte blir syke/ redusere sykefraværet.
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Fortsette omgjøring av sykehjemmet på helsesenteret 
som en ren avlastnings-, korttids- og rehabiliterings-avd. 
Involvere de ansatte ved de berørte avdelingene. 
Resterende plasser omgjøres til avlastnings-, korttids og 
rehabilitering. 
Videreutvikle kultur for kortids/rehabiliteringspasienter

4 plasser er fremdeles langtidsplasser

Arbeide med ulike prosjekt
• Etisk kompetanse, samarbeid om etisk kompetanseheving / 

KS- Nettverk i Finnmark
• Inn på tunet grønn omsorg 

Pågår

Prøvd ut tilbudet. Vanskelig å rekruttere brukere.

Utviklingstjenesten for sykehjem Alta 
(Undervisningssykehjem) 
Prosjekter i regi av utviklingstjenesten for sykehjem Alta:
• Sykepleiedokumentasjon
• Pårørendeskole for demente
• Samtale grupper for pårørende til demente
• Introduksjon/ oppfølging av sykepleiestudenter
• Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i 

sykehjem
• 4 A konferanse i samarbeid med Fylkesmannen
• Regional omsorgskonferanse
• Demensomsorgens ABC
• Miljøperm ABC
• Demensnettverk
• Ressursgruppe for kap  4A i Finnmark i samarbeid med 

Fylkesmannen
• Aktiviteter i sykehjem(Aktiv omsorg)
• Ernæring- innføre nasjonale retningslinjer for å forebygge 

og behandle underernæring.
• Samarbeid med videregående skole
• Undervisningsopplegg for ufaglærte- « Dette må jeg 

kunne»

Pågår
Avholdt for andre gang
Avholdt for andre gang
Overført til 2014
Første fase avsluttet. Videreføres til øvrige sykehjem

Avholdt
Avholdt
Pågår
Pågår
Startet opp
Deltar

3 holder på med utdanning, dette videreføres til 2014
Pågår

Hatt møte, videreføre
Utsatt

Implementere introduksjonshefte for nyansatte.
Utvikle tillegg til introduksjonshefte for det som er spesielt 
for Omsorgsavdelingen

Pågår
Pågår

Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om 
forskjellig oppgaver/tiltak
”Den kulturelle spaserstokken” Tilrettelagt i sykehjemmene i 
samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen

Pågår

Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Pågår

Utvikle demensteam Pågår

Rekruttering og opplæring av støttekontakter for personer 
med demens

Prøvd, vanskelig å rekruttere. Prøver på nytt i 2014

Avlastningsenhet for demente tilrettelegges Ikke gjennomført

Bedre samarbeid med psykiatrisk enhet og DPS Deltar i fellesmøter

Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring Pågår

Stillingsbeskrivelser utarbeides ferdig og implementeres hos 
de ansatte

Pågår

Vertshuset, utvikle/utrede, organisere innhold, Pågår

Større fokus på IPLOS
Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger

Vært internundervisning

Revidere felles opplæringsplan Videreført til 2014

Opplæring Agressorapportering Pågår

Mål og måloppnåelse
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -15 682 99,8 % -15 712 -15 089 -15 215

Refusjoner -26 319 107,9 % -24 400 -6 764 -25 211

Finansinntekter -1 100,4 % -1 0 -20

Sum inntekter -42 003 104,7 % -40 113 -21 853 -40 447

Lønn 143 637 101,7 % 141 222 127 845 136 274

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 27 213 126,3 % 21 542 15 215 22 207

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 689 1110,6 % 62 62 240

Overføringer 2 468 100,7 % 2 451 1 402 2 248

Finansutgifter 883 100,2 % 881 1 786

Sum utgifter 174 889 105,3 % 166 158 144 525 161 756

34 – OMSORGSAVDELINGEN 132 887 105,4 % 126 045 122 672 121 309

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 6,8 mill. kroner  

Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:                      
• De kommunale Sykehjemmene har et samlet merforbruk på 4,5 mill. kr.  Perioder med ressurskrevende pasienter har 

nødvendiggjort ekstraressurser. Høyt sykefravær har måttet dekkes inn med bruk av vikarbyrå.
• Hjemmetjenestene har et samlet merforbruk på 1,1 mill. kr. Uforutsette kostnader vedr. ny ressurskrevende bruker i andre 

halvår er hovedårsaken til merforbruket. Det er også en generell økning i behovene bl.a. som følge av økt utskrivning av mer 
hjelpetrengende pasienter.  

• Vertshuset har et merforbruk på 0,7 mill. kr. Bemanningsutfordringer ved nye heldøgns omsorgsboliger og høy vikar bruk er 
hovedårsakene til budsjettavviket.

• Vikartjenesten har et merforbruk på 0,3 mill. kr.  Sykefravær  og svangerskapspermisjoner har medført lav bemanning i 
perioder og dermed redusert salg av vakter til brukerne. Ved stabil bemanning over året er intensjonen at tjenesten skal drives 
i balanse med dagens prisfastsettelse av tjenestene.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013.

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 20499 17589 17156 19581 15268 18297 19476 15508

Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 
1000 innb. 0-66 år 25 22 23 25 18 25 23 20

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år. 68 79 60 116 75 108 84 72

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 358 415 311 444 335 395 385 339

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 17,6 18,5 19 44,2 24,3 27,1 21,4 18,5

Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens 26,7 25,4 20 18,9 21,8 18,8 19,4 23,7

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Starte med forebyggende hjemmebesøk Ikke gjennomført pga ressursmangel

Opprettelse av fallforebyggende grupper i samarbeid med 
rehabiliteringsavdelingen

Ikke gjennomført pga ressursmangel
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10.3 NAV

Bemanning

NAV Alta har i året 2013 hatt totalt 36,9 stillinger fordelt på 
22,4 med statlig tilsetting og 14,5 med kommunal tilsetting. I 
tillegg kommer til sammen 1,9 prosjektfinansierte stillinger.
I partnerskapsavtalen mellom Alta kommune og NAV 
Finnmark er det avtalt enhetlig ledelse med statlig ansatt 
NAV- leder som rapporterer både til Fylkesdirektør og 
rådmann. NAV-leder inngår også fast i møtene til ledergruppa 
for Helse- og Sosial, og etter innkalling i rådmannens 
ledergruppe. Ledelsen ved kontoret består av NAV- leder og 
to avdelingsledere, samt en fagansvarlig for sosiale tjenester.

Tjenester og oppgaver 

Samarbeidsavtalen beskriver områder som omfatter stønad 
etter lov om sosiale tjenester, introduksjonsprogrammet, 
flyktningetjenesten, boliger for vanskeligstilte og økonomisk 
rådgivning. De kommunale medarbeiderne ivaretar oppgaver 
innenfor saksbehandling, økonomisk rådgivning, NAV-senter, 
samt introduksjonsprogrammet og miljøarbeidertjenester i 
forbindelse med bosetting av flyktninger.

I løpet av 2013 har det vært registrert 699 ulike brukere som 
mottar økonomisk sosialhjelp, mot 620 i 2012. Av disse var 
255 nye brukere, og 125 av brukerne er under 25 år.  

I året 2013 ble det mottatt 3405 søknader om økonomisk 
sosialhjelp, en økning fra 3055 saker i 2012 og som førte til 
2893 innvilgede vedtak. Det vil si 512 saker som ble avslått 
eller ikke behandlet per 31.12.  
 
Arbeidsrettet Brukeroppfølging 
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 
følger NAV sin «Standard for arbeidsrettet brukerveiledning» 
for lettere å nå målet om Arbeid Først, og NAV har i løpet av 
2013 også innført nye selvbetjeningsløsninger som frigjør tid 
til veiledning av brukere. 

Bosetting av flyktninger 
Flyktningetjenesten i NAV har 4 årsverk, fordelt på 1,6 
årsverk i Introduksjonsprogrammet og 2,4 årsverk med 
arbeidsområde bosetting, miljøarbeid og saksbehandling. 
I tråd med kommunens nye Flyktningeplan, startet i 2013 
arbeidet med overføring av bosettings- og miljøarbeidet til 
Bosettingsavdelingen i Barn- og Unge-tjenesten.

Alta kommune ved NAV har i 2013 bosatt 25 personer. I 
tillegg er 2 personer familiegjenforent. 

Det er fremdeles boligsituasjonen i Alta som skaper de 
største utfordringene for å få en forutsigbar og planlagt 
bosetting. Et godt samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger 
har gjort at flyktningene ved bosetting likevel har fått tildelt 
høvelige boliger, og noen leier også privat. Det er også 
gledelig at noen av de bosatte flyktningene etter hvert har 
kjøpt sin egen bolig.

For å bedre bo-kompetansen for flyktninger og innvandrere 
har NAV sammen med Stiftelsen i 2013 leid en egen 
Demonstrasjonsleilighet. Der avholdes opplæring i renhold, 
personlig økonomi, hus-hygiene og lignende. Leiligheten er 
også samlingssted for Kvinnegruppa hver tirsdag, der over 20 
kvinner har deltatt på noen av samlingene.

Flyktningetjenesten har i stor grad samarbeidet med frivillige 
lag og organisasjoner, se også under punkt 8.- prosjekter. 
Andre aktiviteter arrangert i regi av NAV Flyktningetjenesten i 
2013 er Landkunnskapsseminar for Afghanistan med IOM, og 
veiledning/informasjon til studenter på høyskolen. 

Introduksjonsprogrammet
Til sammen 13 personer ble utskrevet fra 
introduksjonsprogrammet i 2013. Av disse gikk tre 
personer over i jobb og seks personer over til videregående 
utdanning. Introduksjonsprogrammet har pr. dato 39 aktive 
i programmet, og over halvparten av disse er ute i språk og 
arbeidspraksis i kombinasjon med undervisningen. Gjennom 
Introforum samarbeider vi med voksenopplæringen og 
flyktningehelsetjenesten om deltagerne i programmet. Se 
også punkt 4, prosjekt.   Det er et mangfold av bransjer hvor 
flyktningene får praksis, men barnehager, skole, butikk og 
sykehjem benyttes i stor grad. 

4 av de som var ferdig med programmet i 2013 er innvilget et 
3. år.  For de som er i programmet vil økonomisk supplering 
være aktuelt ved oppkjøring til førerkort/tannlegebehandling 
etc. I programmet er følgende nasjonaliteter representert: 
Somalia, Butan, Afghanistan, Eritrea, Colombia, Sudan og 
Palestina.

Gjeldsrådgiver
NAV Alta har en gjeldsrådgiver i full stilling, som bistår 
brukere med økonomiske utfordringer gjennom individuell 
rådgivning og veiledning, gjeldsforhandlinger og henvisning 
til Namsmannen.
I løpet av året 2013 har gjeldsrådgiver hatt 60 brukere 
som har mottatt veiledning og som ikke er mottakere av 
sosialhjelp. Antall løpende saker med gjeldsrådgivning ligger i 
snitt på rundt 50 saker. Et økende problem er usikret gjeld   

Forvalter
NAV Alta har en forvalter i 50 % stilling, som skal  bistå 
brukere med frivillig forvaltning av brukernes økonomi og 
som i 2013 administrerte økonomien for 21 brukere. 

Kvalifiseringsprogrammet
Antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet tilsvarer antall 
tildelte plasser, som er 27 i snitt per måned. Det gir et godt 
tilbud til denne gruppen, og gir aktivitet til personer som 
ellers ville vært mottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi har 
prioritert å ta inn unge brukere på programmet i 2013.
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Utfordringer 

Mangel på sosialboliger
Det er mangel på boliger for vanskeligstilte, både kommunale 
utleieboliger og på det  private leiemarked. Det  har medført 
at vi for å løse den akutte boligmangelen fortsatt har  vært 
nødt til å innvilge opphold på campingplass, i påvente av 
annet botilbud. Gjennomsnittlig har vi hatt 7 saker med 
beboere på campingplass hver måned Dette er et problem 
som det boligsosiale arbeidet i Alta må avhjelpe, se også 
prosjekter.

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Antall mottakere av sosialhjelp per måned i gjennomsnitt ikke 
over 205.

Oppnådd, gjennomsnitt per måned var 199.

Antall nye brukere av sosialhjelp i gjennomsnitt per måned 
ikke over 15.

Ikke oppnådd, gjennomsnitt per måned var 23.

Antall brukere på camping i gjennomsnitt per måned, ikke 
over 7.

Oppnådd, i gjennomsnitt 7 per måned.

Mål og måloppnåelse i henhold til NAV’s målekort

Mange brukere på supplerende sosialhjelp
På grunn av høye boligpriser må mange med lav inntekt ha 
supplerende sosialhjelp og over 50% av utbetalingene går 
til bo-formål (husleie, strøm o.l.). Dette bidrar i stor grad til 
økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp, og også til 
økningen i antall nye brukere. 
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter 0 0 0 0

Refusjoner -3 061 113,5 % -2 697 -1 729 -3 015

Overføringer 0 0 0 0

Finansinntekter -531 103,0 % -516 0 -30

Sum inntekter -3 592 111,8 % -3 213 -1 729 -3 045

Lønn 17 293 97,0 % 17 823 16 582 16 957

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 449 133,3 % 1 087 1 011 1 038

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 7 286 100,8 % 7 231 7 117 6 850

Overføringer 21 795 101,4 % 21 495 12 541 19 835

Finansutgifter 401 99,9 % 402 0 690

Sum utgifter 48 225 100,4 % 48 038 37 251 45 369

35 – NAV 44 633 99,6 % 44 825 35 522 42 324

Økonomisk resultat

Prosjekter

Barnefattigdom. NAV Alta har i 2013 videreført prosjektet mot barnefattigdom, finansiert av Fylkesmannen. Prosjekt 
koordinator har jobbet med konkrete tiltak for integrering av flyktningbarn i frivillige aktiviteter, som også kan  brukes for 
andre barn og unge i lavinntektsfamilier som trenger hjelp for å delta i  slike aktiviteter. Opplevelseskortet med 20 brukere, og 
Sommercamp for over 50 deltakere er eksempler på konkrete tiltak.
 
Boligdrømmen. I 2013 har vi hatt prosjektet Boligdrømmen, finansiert av kompetansetilskudd fra Husbanken. Vi har intervjuet 
og kartlagt bostedsløse og forbedret kvaliteten med arbeidet med disse. Det er også utarbeidet nye rutiner for søknad og 
tildeling av boliger, og inngått samarbeidsavtaler med fengselsvesenet og psykiatri og rustjenesten.
 
SAMBA-prosjektet- Samordning for Bedre Arbeidsnorsk. Sammen med Voksenopplæringen har vi startet et IMDI-
finansiert prosjekt der målet er å kartlegge og samordne bruken av Individuelle Planer, og å gi bedre oppfølging til brukere i 
språkpraksis.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013.

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 1793 1874 1674 1557 1962 1947 2013 1804

Andel netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp 68,6 59,6 40,4 41,6 54,4 48 44,8 48

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold 
til innbyggere 2,9 2,6 2,8 3,5 3,9 3 2,5

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 
innbygger 0,64 1 1,07 1,39 0,66 1,14 0,93 0,98

Brutto driftsutgifter pr. 
sosialhjelpsmottaker, i kroner 70357 70583 68337 57564 58057 78098 82714
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10.4 Bistandsavdelingen

Bemanning

Bistandsavdelingen har 165 årsverk fordelt på omkring 220 
ansatte. 75% av årsverkene er 50% stillinger eller mer. 

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.
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, ettervern
• Botiltak med heldøgns pleie og omsorg 
• Boliger med varierende grad av tjenesteyting i tilknytning
• Avlastning
• Miljøarbeidertjeneste 
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis)
• Omsorgslønn
• Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg 
• Fritidstiltak  

Utfordringer 

Personalsituasjonen
Rekruttering og det å beholde kvalifisert personell er en 
kontinuerlig utfordring, både innenfor psykiatri/rus og i 
forhold til psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede. 
Ressurssituasjonen mht vernepleiere er blitt bedre 
etter at Høgskolen i Harstad startet opp desentralisert 
vernepleierutdanning i Alta. Innenfor både helsefag og 
psykiatri/rus tas det etter-videreutdanning. Den største 
utfordringen er å rekruttere ledere, som har både fag- og 

lederutdanning (og økonomi), i tillegg til praksiskompetanse.

Små stillinger er ikke ønskelig da dette gir store utfordringer 
mht personalarbeid og arbeidsmiljø, likeså i forhold til 
kompetanseheving. Avdelingen jobber aktivt med å bygge 
større stillinger. 

Tjenestetilbudet  

Psykisk utviklingshemmede/fysisk funksjonshemmede
Antall brukere som har behov for våre tjenester øker. 
Det betyr at behovet for å være i forkant med hensyn til 
organisering og dimensjonering av tjenesteproduksjonen er 
spesielt viktig, noe som i stor grad innebærer hvordan den 
framtidige boligstrukturen bør være. Når kommunen ikke har 
egnede boliger å tilby avdelingens brukere, det vil si boliger i 
samlokalisering med personell i tilknytning, tvinger det fram 
dyre ad-hoc løsninger. 

Behovet for plasser ved kommunens Dag- og arbeidssenter 
er større enn tilbudet. Stagnasjon av dette tilbudet betyr 
økte kostnader, fordi man da i større grad må bistå med 
dyrere lovpålagte tjenester i den enkeltes hjem. De fysiske 
fasilitetene på Dag- og arbeidssenteret gjør det nødvendig å 
bygge nytt. Det er gjort en del helt nødvendige utbedringer i 
påvente av dette. 

Psykiatri- og rustjenesten       
Innenfor psykiatri- og rustjenesten øker utfordringene. 
Det er et økende press fra spesialisthelsetjenesten som 
har pasienter med tunge psykiatriske diagnoser, ofte med 
rusproblematikk i tillegg, som skal utskrives til kommunen. 
Disse har et stort behov for tjenester, ofte også pga. 
sikkerhetsmessige årsaker. I 2013 har det vært en økning 
i behovet for både boliger og tjenester. Det er blitt et 
merkbart større trykk i forhold til behovet for boliger med 
fast bemanning hele døgnet. Psykiatritjenesten (Psykiatrisk 
enhet) er ikke lenger et lavterskeltilbud som tidligere, nå 
kreves blant annet henvisning fra lege.

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

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.

Oppstart av byggeprosess i Midtbakkveien 24, 8 nye 
boenheter.

Byggeprosessen forsinket, ikke oppstart i 2013. Oppstart 
beregnet første kvartal 2014.

Oppstart drift av privat bolig, 7 boenheter. Byggeprosessen forsinket og derav også bemanning og 
drift av boligen. Kommunen har overtatt byggingen (blir 
kommunal bolig). Oppstart beregnet i 2014.

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.

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Utrede behov og fleksible løsninger i forhold til framtidig dag/
aktivitets- og arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og 
andre aktuelle brukere.

Nytt dag- og arbeidssenter er et prioritert tiltak i 
«Kommunedelplan for Helse og sosial 2013-2020» som 
ble vedtatt i 2013: «Etablere dag- og arbeidssenter i 
nye lokaliteter som ivaretar brukernes ulike behov og 
funksjonshemming».
Kommunestyret vedtok følgende i k-sak 107/13:
«Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av 
nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i 2014. Det tas opp et lån 
i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen 
inkl mva».

Gjennomgang av avdelingens rutiner på ulike områder; 
revidering av gamle, lage nye.

Gjennomført. 

Medikamentbehandling; internrevisjon og oppfølgingskurs. Gjennomført.

Innføre MinVakt turnus i tiltaksboligene Gjennomført.

Innføre MinVakt timelister i tiltaksboligene Delvis gjennomført; 2 boliger igjen.

Utvikle støttekontakttjenesten/ videreføre Fritid med bistand. Vært gjennomført kurs for støttekontakter og 
treningskompiskurs. 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 opptil flere mnd. 
slik at det blir sendt ut foreløpig svar til de som søker 
tjenester.
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 2013 vært godt besøkt. 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. Nedgang i antall 
avvik.

Rekruttere kvalifisert personell til de mange ulike oppgavene 
i avdelingen.

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. 
Flere av de som var ferdig utdannet våren 2011 jobber nå i 
avdelingen. Flere er under utdanning.

Implementering av elektronisk oppslagsverk, e-læring og 
gjennomføring av kurs (Consensus).

Gjennomført. Flere har tatt kursene, men prosessen forsetter.

Innføre profil i de boliger som har tvangsvedtak etter kap. 9. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ikke gjennomført. 

Starte opp KID (kurs i mestring av depresjon) grupper. Ikke gjennomført, da spesialisthelsetjenesten gjennomførte.

Søkt prosjektmidler innenfor psykiatri/rus Ble innvilget prosjektmidler. Styrking av tjenesten.
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Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -367 111,0 % -331 -331 -366

Refusjoner -36 868 101,7 % -36 238 -766 -24 876

Finansinntekter -128 100,2 % -128 0 -289

Sum inntekter -37 364 101,8 % -36 697 -1 097 -25 531

Lønn 110 641 99,2 % 111 557 93 175 102 688

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 4 141 115,3 % 3 592 3 855 4 441

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 16 208 107,5 % 15 071 3 894 4 748

Overføringer 309 92,2 % 335 1 118 336

Finansutgifter 1 134 100,0 % 1 133 0 82

Sum utgifter 132 433 100,6 % 131 688 102 042 112 295

38 – BISTANDSAVDELINGEN 95 069 100,1 % 94 991 100 945 86 764

Økonomisk resultat – avviksforklaring

I løpet av året har det vært et merforbruk i forbindelse med nye brukere, spesielt innenfor psykiatri og rus. Dette er dekket inn 
ved at avdelingen er tilført ressurser. I tillegg har en del boliger hatt et mindre forbruk grunnet innsparingstiltak som minimal 
vikarbruk, redusert innkjøp og reising. Sluttresultatet er et budsjett i balanse.
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11. Drift og utbyggingstjenesten

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

Kommunalleder

Bemanning

Hjemler Vakanser

Administrasjon 2  

Kommunalteknikk 37 0,5

Miljø, park og idrett 7 1

Bygg og eiendom 84  

Brann 22  

Oppmåling og Byggesak 16  
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Tjenester og oppgaver

Drift og utbygging er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og 
velferd oppnås på en fullverdig måte i Alta kommune. 

Tjenesteområdets oppgaver består blant annet av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse, samt 
ivaretakelse av Alta kommunes interesser og funksjoner som byggherre i kommunale byggeprosjekter. Tjenesteområdet er med 
dette kommunens kompetanse innen forvaltning, renhold, drift, vedlikehold og utbygging. 

Drift og utbygging bidrar også til å trygge Alta kommunes innbyggere gjennom å være kommunens brannberedskap, samt 
tilsyns- og feierkompetanse. 

Tjenesteområdet har videre ansvaret for kommunens infrastruktur av vann- og avløpsledninger, samt drift av kommunale veier 
og kommunens parkeringsordning. 

Drift og utbygging er også kommunens adresse- og matrikkelmyndighet. Tjenesteområdet har ansvar for kommunens kart og 
geodatabase, samt ivaretar saksbehandlingen i forhold til byggesaker i Alta kommune. 
Tjenesteområdet har i tillegg en rekke forvaltningsoppgaver innenfor motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og 
innlandsfiske og forurensing. 

Mål og måloppnåelse

Drift og utbygging har en del tiltak i kommuneplanens handlingsdel 2011-14.  

Rådmannen ville i 2013 prioritere fokusområde 8: Samhandling og tilrettelegging.  

Tjenesteområdet har ikke ansvaret for noen tiltak under dette fokusområdet, men understøtter måloppnåelse under punktet som 
berørt part på flere av tiltakene. Drift og utbygging har tiltak under andre fokusområder som hører til under samme hovedmålet, 
«Livskvalitet og velferd,» som fokusområde 8 hører under. 

Disse tiltakene under Hovedmål 3, «Livskvalitet og velferd,» fremføres derfor som Drift og utbyggings mål for 2013.

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

G
od

 o
pp

ve
ks

t 
i A

lt
a

Oppgradere uteområder med nærmiljøanlegg for økt 
fysisk aktivitet.

Oppstart i 2012, planlagt ferdig i 2015. Pr 2013 er man i 
rute etter planen.

Fo
lk

eh
el

se
 i 

fo
ku

s

Vedlikeholde lederkompetansen Gjennomføring av ledersamling 2012 med fokus på 
økonomi, nærvær og IA-arbeid.

Brukerundersøkelse om hvilke tilbud om 
tilrettelegging for fysisk aktivitet som brukes, og 
hvilke tilbud som savnes.

Oppstart 2013, planlagt ferdig 2014. Igangsatt.

K
ul

tu
r 

og
 id

re
tt

Alta kommune skal realisere et nærmiljøanlegg i 
2013.

Gjennomført (Elvebakken skole).

Nordlysplassen, og forlengelse av gågaten: 
Opparbeidelse.

Ikke igangsatt i 2013.
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Utfordringer

Tjenesteområdets HMS vil fortsatt ha sterk fokus også i 2014. Man jobber ut fra en mal for HMS-plan som ble utarbeidet da 
Drift og utbygging i 2008 var pilot 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 tjenesteområdet 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 tjenesteområdet som bidragsyter i forhold til 
kommunens IA- og nærværsmål.
 
I 2013 ble det politisk bestemt at Renhold fra 1.1.2014 skulle utgå som avdeling under virksomheten Bygg og eiendom, og 
bli egen virksomhet. Dette ga tjenesteområdet en liten organisatorisk utfordring da man måtte utvide ledergruppen, samt 
utlyse stillingen som virksomhetsleder Renhold. Stillingen ble utlyst 30. oktober, med søknadsfrist 1. desember 2013. Da man 
ikke rakk å ansette virksomhetsleder før årsskiftet, har tidligere avdelingsleder på Renhold opprettholdt driften som normalt 
frem til ny leder blir tilsatt. I forbindelse med at Renhold ble skilt ut fra virksomheten Bygg og eiendom, har man også sett på 
organiseringen av Bygg og eiendom. I slutten av 2013 ble også avdeling for Utbygging faset ut som egen avdeling, og inngår 
nå i staben på virksomheten, dette vil ses på organisasjonskart fremover. Virksomheten har også skiftet navn til virksomhet for 
Kommunale bygg, dette navnet vil bli innarbeidet i løpet av 2014.
 
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 utbygging. I 2011 og 2012 opplevde man en 
positiv trend mot høyere nærvær, mens i 2013 gikk nærværsprosenten dessverre nedover igjen. Vi ser at nærværet i 2013 sank 
til nesten samme nivå som i 2010. 

Oversikt over nærvær på sektoren 2010 – 2013:
År: Nærværs%:
2010 87,57
2011 88.08
2012 89.00
2013 87.68

Til sammenligning var nærværsprosenten totalt for Alta kommune i 2013 90,52 %.
Nærværsmålet totalt på sikt for Drift og utbygging er satt til 92,5 %. Man har delt prosessen for å nå dette målet opp i delmål, 
hvorav delmålet for 2011 var 90,5 % nærvær, og delmålet for 2012 var 91,5 %. For 2013 ser man dessverre at nærværsmålet 
på 92.5 % ble for tøft. 

En intern oversikt viser at nærværsprosenten på de forskjellige enhetene på Drift og utbygging varierer fra 99.66 (adm. Bygg og 
eiendom) til så lavt som 74.37 (Renhold). Årsaken til lavt nærvær på Renhold er som tidligere hovedsakelig langtidssykemelding, 
og ikke korttidsfravær. Av tjenesteområdets 11 enheter i nærværsoversikten ligger hele 8 enheter over hovedmålet på 92.5 % 
nærvær. De tre enhetene som ligger under 92,5 % på nærvær, ligger på hhv. 74,37%, 88,69% og 90.33%.
 
Utfordringen for Drift og utbygging 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 vi 
ser fra år til år, er at enhetene med få ansatte (og i tillegg yrker med lavere fysisk belastning) gjerne har høyt nærvær, men 
dette gir dessverre lite utslag på totalbildet når man settes sammen med de enhetene med mange ansatte og et lavere nærvær.

Nærværstallene det refereres til gjelder for 2013, men speiler egentlig kun de tre siste kvartalene ettersom man på starten av 
året fant uregelmessigheter i fraværsregistreringssystemet. Det er allikevel ingen grunn til å tro at tallene for første kvartal ville 
skilt seg ut fra de tre andre kvartalene på en slik måte at sluttresultatet ville blitt betydelig endret.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2013

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2013

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Salgsinntekter -30 390 109,0 % -27 887 -25 481 -24 993

Refusjoner -35 971 101,2 % -35 543 -19 352 -34 464

Overføringer -33 100,5 % -33 0 -33

Finansinntekter -120 99,7 % -120 0 -1 032

Sum inntekter -66 514 104,6 % -63 583 -44 833 -60 522

Lønn 78 001 98,7 % 79 055 73 214 74 491

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 52 353 105,2 % 49 751 43 263 56 833

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 1 564 111,1 % 1 408 1 345 1 511

Overføringer 14 471 97,4 % 14 861 10 214 11 984

Finansutgifter 45 371 102,4 % 44 328 38 009 42 112

Sum utgifter 191 760 101,2 % 189 403 166 045 186 931

600 – DRIFT OG UTBYGGING 125 246 99,5 % 125 820 121 212 126 408

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto mindre forbruk på ca 0,4 mill kr. 

Vi har i 2013 driftet i tråd med budsjett, selv med store kutt i tjenesteområdet i forkant av året 2013. Behovet og aktiviteten på 
drift- og utbygging er langt større en det vi har budsjett til. Men med store omfordelinger, og innsparinger på enkelte områder, 
så styrer vi driften slik at regnskapet er ihht tildelt budsjett. Men mange områder lider under innsparingene som er gjennomført 
i 2013. 

Alle virksomheter er med og bidrar, slik at vi kommer oss gjennom nesten de samme oppgaver som tidligere, men med færre 
ressurser. Dessverre vil nok brukerne, både eksternt og internt, oppleve at kvaliteten ikke er den samme som tidligere år på 
alle områder. Tjenesteområdet drift og utbygging har prøvd å justere forventningene og ønskene om tjenesteproduksjon i hele 
organisasjonen. I den sammenheng har vi en del områder med pålagte oppgaver som ikke uten videre kan kuttes. Det er ikke 
enkelt og kutte vedlikeholdsoppgaver på de kommunale byggene med 2-3 millioner, der det i vårt tilfelle allerede mangler 6-7 
millioner for å komme på et normalt nivå. 

Tjenesteområdet har en økning på inntektene i forhold til opprinnelig budsjett. Disse merinntektene brukes til å opprettholde 
pålagte oppgaver innenfor tjenesteområdet. I den sammenheng har vi også inntekter som uteblir av ulike årsaker. 

Vi har også et stort prosjekt gående i Alta Kommune, Sykkelbyen Alta. Dette prosjektet utløste i 2013 ca 7 mill kr i eksterne 
midler som føres som inntekt i regnskapet. Men man må se dette i sammenheng med større utgifter i 2013, og de resterende 
midlene som deretter avsettes på fond. Det ble avsatt ca 3,8 mill kr til fond som tilhører sykkelbyen. Dette skal brukes i 2014 og 
2015 på prosjektet.  

Merinntektene på parkering øker avsetning til parkeringsfondet. Vi har i opprinnelig budsjett for 2013 lagt til grunn at vi skal 
avsette ca 2,7 mill kr, mens avsetningen for 2013 ble på 3,75 mill kr. Det betyr at vi avsetter 1 mill kr mer enn budsjettert. 
Bakgrunn for det er større regnskapsmessige inntekter på privatrettslige områder (som håndheves av Alta Kommune).

Økonomisk resultat
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11.1 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 kommunens eget renovasjonsselskap, 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 og måloppnåelse

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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t Div. tilrettelegging, motivasjons- og informasjonstiltak Gjennomført

Regulering og detaljprosjektering av gang/ 
sykkelvegsforbindelse Aronnes – Alta Sentrum.

Gjennomført

Oppgradere infrastruktur herunder g/s veger, 
snarveger og turløyper

Gjennomført

I løpet av 2013 må det tas stilling til videreføring av 
prosjektet «Alta som sykkelby»

Gjennomført

Fo
ru

re
ns

ni
ng

/
M

ilj
øf

yr
tå

rn

Utbygging av renseanlegg for Alta Vest Gjennomført

Planlegging og prosjektering av renseanlegg for 
Rafsbotn

Utsatt

Tilsyn og pålegg for utbedring av private 
avløpsanlegg

Har vært ivaretatt gjennom tilsyn og oppfølging av innleid 
entreprenør for tømming.
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Gakorimyra sør – Prosjektering og anbudsutsendelse 
og oppstart utbygging (31tomter)

Prosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført. Ikke 
igangsatt utbygging

Aronnes B7/ Holstbakken Øst Ikke påbegynt
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m

Nordlysplassen og forlengelse av gågaten 

Finansiering 

Opparbeidelse

Finansiering avklart 

Opparbeidelsen ikke igangsatt

DriftsavdelingenParkeringsavdelingen 

 

Trond Einar Uglebakken

Virksomhetsleder



93          Drift og utbyggingstjenesten

Utfordringer 

Omdømmebygging, service og kvalitet i våre tjenester er viktige fokusområder for kommunalteknikk. Bruker- og 
kundeperspektivet settes høyt. 

Risiko og sårbarhetsarbeid for våre tjenester vil ha fokus fremover. Spesielt gjelder dette vannforsyningen. 
 
Målsettingen er at 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.   

Som følge stramme budsjettrammer på vegområdet vil det være en stor utfordring å ta vare på kommunens veganlegg og den 
formueskapitalen den representerer. Vår visjon ”veinett og parkeringsplasser som er trygge, lett og attraktive å ferdes på, gir 
grunnlag for god samferdsel og trafikksikkerhet” er i så måte utfordra. 

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013
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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. Drift og vedlikehold av veiene 
var akseptabel selv om det er knappe ressurser. 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet har hatt prioritet.

Mål om avsetting til parkeringsfondet på kr 2,7 mill. Parkering oppnådde inntjeningsmålet med god margin.

Vurdering av prosess for omklassifisering av 
kommunale veier.

Prosess for omklassifisering ble ikke gjennomført

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø Personalmøter gjennomføres ukentlig.
Medarbeidersamtaler er gjennomført.
HMS handlingsplan og IA målsettinger ble utarbeidet etter 
en deltakende prosess.

Gjennomføring av en rekke driftstiltak og prosjekter i 
avdelingens arbeidsplan for 2013.
 

Investerings- og driftstiltak er gjennomført stort sett som 
planlagt. Riktignok har det vært nødvendig å utsette et 
par av investeringsprosjektene.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på 
gebyrene for 2013.

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Årsgebyr for 
vannforsyning

1657 3046 2069 2596 2295 2938 2603 3020

Årsgebyr for 
avløpstjenesten

1969 2846 3082 3168 2911 2491 2641 3383

Årsgebyr for 
avfallstjenesten

2600 2769 2867 2934 3194 3292 2657 2472

Årsgebyr for 
septiktømming

840 1383 2500 2484 2015 1691 1531 1418

Gang- og sykkelvei i km 
som er et kommunalt 
ansvar pr. 10 000 innb.

1 10 .. 5 17 15 23 13

Brutto driftsutgifter i kr 
pr. km kommunal vei og 
gate

160658 136796 121905 67457 119991 89544 102363 120728
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Investeringstiltak

• Barrieretiltak Komagfjord vannverk ble påbegynt
• Renseanlegg Alta Vest ble fullført
• Møllenes vannforsyning ble grundig testa ut
• Sonevannmålere og lekkasjekontroll
• Avløp Marienlund – Bossekopfjæra ble påbegynt
• Stokstadbakken vannbehandling ble påbegynt
• Talvik VA del 1 ble gjennomført
• Oppgradering av parkeringsplass BUL ble grovopparbeidet
• Gang-/sykkelvei Tverrelvdalen del 3 ble fullført
• Asfaltering 2013: Kr 2 mill ble benyttet
• Oppgradering gatelys kr 1 mill ble gjennomført
• Oppgradering av holdeplass i Markveien og Skoleveien til full u-standard ble gjennomført
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11.2 Bygg og eiendom

Tjenester og oppgaver

Virksomhetens hovedoppgave er å drifte, vedlikeholde 
og utvikle kommunens bygningsmasse, og ivareta Alta 
kommunes interesser og funksjoner som byggherre i 
kommunale byggeprosjekter. Vi har blant annet levert 
prosjektledelse og byggeledelse på Nordlysbadet, noe som i 
2013 fortsatt har medført en del oppfølgingsarbeid.
 
Virksomheten er kommunens fagavdeling innen forvaltning, 
renhold, 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 på våre bygg.

Bemanning

Antall

Administrasjon 7

Personell drift/vedlikehold 23

Renhold/teamledere 54

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Redusere energiforbruket på kommunale bygg med 5-10 % 
ved å bygge ytterligere ut det web-baserte EOS-systemet 
(Energioppfølgingssystem-system)

Energiforbruket er tilnærmet stabilt, dels pga god oppfølging 
av EOS-systemet og dels pga relativt mildt klima.

Oppfølging av tilsyn offentlig myndighet Det har de siste årene vært særskilt fokus på avvik fra tilsyn 
fra offentlig myndighet. Eventuelle avvik lukkes fortløpende.

Samarbeide med virksomhetene for at de som bruker 
byggene våre skal holde det ryddig og ta godt vare på 
arealene de disponerer til sin drift.

Samarbeidet med virksomhetslederne fungerer greit. I 
hver virksomhet avholdes det regelmessige møter mellom 
avdelingslederne for renhold, drift og vedelikehold, 
virksomhetsleder og verneombud. Dialog mellom aktørene 
styrker bevisstheten ifht å ta vare på byggene.

Tilrettelegge og implementere kildesortering av avfall fra 
kommunale virksomheter.

Det ble fra 1.mai iverksatt kildesortering av avfall fra 
kommunale bygg av ny leverandør, Masternes AS. 
Papirforbruk i egen virksomhet er betydelig redusert ved at 
alt av møtedokumenter benyttes i digitalisert form.

Mål og måloppnåelse

Stab
Ronald Kristiansen

Bengt Rune Strifeldt

Renhold
Tatiana Mikkelsen

Utbygging

 
 

Johan Fredrik Nilsen

Drift og vedlikehold 
Arne Hågensen

 

Rigmor Endresen
Virksomhetsleder
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Utfordringer 

På grunn av strenge føringer og kutt i økonomien de siste årene, har stillinger måttet stå vakant og det har vært en utfordring 
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, - spesielt på grunn av 
sterkt redusert bemanning.
Som en konsekvens av dette har virksomheten derfor definert sin primæroppgave til å være renhold, drift og vedlikehold av Alta 
kommunes bygningsmasse, og medarbeiderne til å være renholds- og drift og vedlikeholdspersonale. Forventninger om øvrig 
assistanse fra vår virksomhet kan derfor ikke innfris lenger. 

Det har vært foretatt tett oppfølgingsarbeid av sykemeldte renholdere. 
Nærværet har økt noe, men er fortsatt ikke på akseptabelt nivå. Det har betydning for nærværet at grunnbemanninga har blitt 
redusert hvert av de siste årene. Det har ført til et «overheng» av ferdig avklarte medarbeidere med sykelønn, parallelt med 
betydelig færre fast ansatte. Vi håper at oppfølging, tidlig og kontinuerlig avklaring av faktisk arbeidsevne, skal gi ønsket effekt 
og et nærvær enda nærmere kommunens overordnede mål.
 
Det er gjort K-styrevedtak om at Renhold skal skilles ut som egen Virksomhet fra 01.01.14.
 
Det ser nå ut til at det blir et oppsving i antall utbyggingsprosjekter, på bakgrunn av vedtak i K-styret i desember 2013. Vi har 
derfor rekruttert nye medarbeidere slik at vi kan ivareta alle oppgavene.
 
Man har også i 2013 utarbeidet en samlet oversikt over tilstanden på bygningsmassen og jobber nå utfra det med å utarbeide 
mer langsiktige vedlikeholdsplaner. Det har i tillegg, på bakgrunn av ny lovgivning, vært gjennomført radonmålinger i alle skoler 
og barnehager. Kontroll og oppfølging av dette arbeidet pågår fortløpende.

KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på 
KOSTRA-tall 2013.

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning 
per innbygger (kr) 4427 4835 3195 5942 4314 5872 5369 4352

Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning 
per innbygger (kr) 2005 9311 2265 3264 789 3097 2933 3478

Samlet areal på 
formålsbyggene i kvadratmeter 
per innbygger (kvm) 12,3 5,5 4,2 6,1 4,5 8,1 6,8 5,2

Utgifter til eiendomsforvaltning 
på eide bygg per 
kvadratmeter (kr) 351 828 804 1018 937 654 816 752

Utgifter til 
vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning 
per kvadratmeter (kr) 21 94 69 47 61 58 58 72

Energikostnader for kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (kr) 54 135 103 121 118 98 117 100
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Annet

På bakgrunn av vedtak i K-styret juni 2012 og på følgende anbudskonkurranse våren 2013, ble ISS antatt som leverandør av 
renholdstjenester på Alta Rådhus og Saga skole. 
ISS startet 1.september 2013 og første halvår skal evalueres i en egen rapport etter 1.kvartal 2014. 

Investeringer

• Verdensarvsentret – Nybygg
• Industriområde
• Bul-hallen – Rehabilitering
• Utbedring bygningsm. Avvik på skoler
• Universell utforming
• Alta Rådhus – Nødstrøm
• Øyra servicebase – Vaskehall
• Rådhuset – Div.rehabiliteringer
• Bygningsm. HMS-tiltak
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11.3 Miljø, Park og Idrett

Tjenester og oppgaver

Miljø, park og idrett skal profilere miljøspørsmål både i den kommunale 
forvaltning og i Altasamfunnet for øvrig. Virksomheten 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. 
 
Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens 
friluftsområder, lekeplasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg. Fra 
og med 2011 overtok virksomheten ansvar for drift og vedlikehold av lekeplasser ved skoler og barnehager i tillegg til drift av 
uteområder ved alle kommunale bygg. 
 
Vi opplever stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes i god stand fra Eiby til Tverrelvdalen, med særlig vekt på 
Kaiskuru Skianlegg, hvor det er planlagt ny driftsbygning og rulleskiløype.
 
Virksomheten har i 2013 utført prosjektarbeid i en 30% stilling i ”Vannområdet Alta , Kautokeino, Loppa og Stjernøya” i 
samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen, Kautokeino kommune og Loppa kommune.
 
Miljøuka er gjennomført på tradisjonelt vis i nært samarbeid med tjenesteområdene Helse og sosial, og Oppvekst og kultur.

Mål og måloppnåelse

Park og idrett

Per Erik Bjørnstad

 

Jon-Håvar Haukland
Virksomhetsleder

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Fo
lk

eh
el

se
 

i f
ok

us
 Gjennomføre 3-toppers, 10-toppers og 

Byløyperennet.
Gjennomført i samarbeid med Oppvekst og kultur.
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Vedta forskrift om nedgravde oljetanker Gjennomført

Aktsomhetskart for forurenset grunn. Påbegynt

Videre register av nedgravde oljetanker. Gjennomført

Starte prosess med  sertifisering av nye virksomheter Utsatt

Status og utfordringer for miljøfyrtårnarbeidet Utsatt

Utdanne flere konsulenter og sertifisører Utsatt

V
ir

ks
om

he
te

ns
 

eg
ne

 m
ål

Gjennomføre opprydding i Rognsund. Gjennomført.

Utarbeide tiltaksanalyse i vannområdet. Gjennomført.

Realisere ett nærmiljøanlegg Gjennomført.
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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. 

Virksomheten har 7 stillingshjemler. En stilling i administrasjonen har stått ubesatt hele året som følge av sparetiltak, samtidig 
har vi økende bruk av ekstrahjelp.

Konkrete fakta 2013 2012 2011 2010

Motorferdsel i utmark, ant disp.søknader 176 218 185 181

Miljøfyrtårn 0 0 0 2

Nærmiljøtilskudd 7 8 6 10

Fallvilt elg 20 8 11 6
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11.4 Oppmåling og byggesak

Bemanning

Antall 

Administrasjon 1

Fagenhet Byggesak 6,5

Fagenhet Oppmåling 5

Fagenhet Geodata 2

Fagenhet Deling og seksjonering 1,5

Virksomhetens oppgaveområder har frem til 1. oktober 2013 vært inndelt i 3 fagenheter. Fra 1. oktober ble delingssaker 
m/stillingshjemmel flyttet fra ASU til oppmåling og byggesak. Virksomheten har i dag 4 fagenheter + virksomhetsleder. 
Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for fag, personal og økonomi.  
 
Fagenhet byggesak har ansvar for behandling av byggesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Fagenheten har videre ansvar for at bygninger legges inn i matrikkelen.

Fagenhet oppmåling er matrikkelmyndighet og har ansvar for behandling av oppmålingssaker etter matrikkellovens 
bestemmelser. Fagenheten er adressemyndighet og har videre ansvar for meglerpakker (formidling av eiendomsinformasjon 
til eiendomsmeglere, eiendomstaksering, bank/forsikring). Oppgaven utføres etter avtale med Norsk eiendomsinformasjon via 
INFOLAND. 

Fagenhet geodata har ansvar for drift, forvaltning og brukeropplæring av kommunens GIS- system (system for geografisk 
informasjon), for matrikkelen og for kommunens karttjenester på internett. Forvaltning av kommunens kart og geodatabaser, 
nykartlegging, ajourhold og formidling av kart og ansvar for å ivareta kommunens interesser i Norge Digitalt og kartsamarbeidet 
med Vegdirektoratet, EL-verkene, kommuner, Staten og Televerket – (Geovekst samarbeid) er også tillagt fagenheten. 
 
Fagenhet deling og seksjonering har ansvar for behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven og 
seksjoneringssaker etter seksjoneringslovens bestemmelser. Matrikkelføring av eierseksjoner i matrikkelen.  

Byggesøknader som er underlagt lovbestemte frister, skal behandles innenfor disse. Avdelingen har av kapasitetsmessige 
grunner dessverre ikke vært i stand til å behandle alle saker innenfor de fastsatte frister. I 2013 ble fattet totalt 501 vedtak på 
byggesak. 
 
Tilsynsfunksjonen skal bidra til å forebygge byggeskader og til å sikre gode utbyggingsprosesser og sluttprodukt. Alta er en by 
i vekst og det er derfor av stor betydning at det kan bygges hurtigere og mere effektivt samtidig som forventninger til kvalitet 
innfris. Det er i 2013 gjennomført 15 tilsyn på byggeplass og ca. 40 tilsyn i saker (dokumenttilsyn).  
 
Skanning av eldre målebrev, innlegging av eldre eiendommer i kart, tildeling av offisielle adresser i hyttefelt og 
omadresseringsprosjekter vil bli prioritert som vinterarbeid ved oppmålingen. Oppmålinga har i løpet av 2013 utført 121 
oppmålingsforretninger. 
 
Nødvendig adressearbeid utføres daglig gjennom hele året. Større omadresseringssaker utføres fortrinnsvis i vinterhalvåret. 
Meglerpakker utføres daglig. 

Tjenester og oppgaver

Fagenhet
Geodata

Fagenhet
Oppmåling

 
 

Fagenhet
Deling og seksjonering

 
 

Fagenhet
Byggesak 

 

Trond Inge Heitmann
Virksomhetsleder
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Gjennomføre dialogmøter med ansvarlige søkerforetak. Gjennomføres 2 ganger pr. år.

Gjennomgang/oppdatering av rutiner for behandling av 
byggesaker i samsvar med gjeldende lov (oppdatering av 
kvalitetshåndboka).

Gjennomgang og oppdatering av rutiner i samsvar med pbl. 
av 2010 (gjennomføres i løpet av første halvdel 2013).

Mottakskontroll i byggesaker og sikre at saksbehandling 
gjennomføres innenfor de lovfestede tidsfrister.

Vi har nå gjeninnført mottakskontroll av byggesaker og 
har gjennomfører forhåndskonferanse i saker hvor søker/
tiltakshaver ønsker det.

Gjennomføring av tilsyn i byggesaker Har hatt en større andel tilsyn i 2013 enn i 2012.

Oppfølging/opplæring av ny tilsatte /kompetanseheving av 
ansatte.

2 stykker på oppmålingen har fullført deltidsstudiet i tingsrett 
(30 studie-poeng) i løpet av 2013. 

Arbeide for at bygnings- og eiendomsarkiv blir skannet. Skanning av oppmålingsarkivet skjer som en del av 
vinterarbeidet på oppmålinga. Skanning av bygningsarkivet er 
en mere omfattende jobb og tenkes utført som en del av et 
større prosjekt med skanning av kommunens arkiver.

Få oversikt over fagsystemer samt årlige 
vedlikeholdskostnader.

Foreta interne undersøkelser om kommunen er tjent med å 
bli totalkunde hos Norkart (GisLine/komfakt programvarer). 

Gis/Line WEB Innsyn oppgraderes til WEB 3.0 med Gis/Line 
Server

Gir kommunen mulighet til å lage egne temakart for web og 
er ikke lenger avhengig av Norkart for å få ut ønskelige kart.

Nye kartleggingsprosjekter FKB-C kartlegging etter omløpsfoto bestilt

Innlegging av gamle eiendommer i kart Alle eiendommer i kommunen kan tas opp i kartet.

Videreføring og utvidelse av ordningen ”byggesak over disk” For mindre byggesaker kan tillatelse gis på dagen. Ordningen 
gjøres permanent.

Mål og måloppnåelse

Utfordringer

• Redusere saksbehandlingstiden for byggesaker.
• Bedre service og kvalitet på de tjenestene som avdelingen har ansvar for å levere til våre innbyggere og samarbeidspartnere. 
• Større fokus på internt rutinearbeid slik at saksbehandlingen utføres i samsvar med lovfestede tidsfrister. 
• Tettere oppfølging mot bransjen for felles forståelse av hverandres problemstillinger.
• Prioritere tilsyn på byggeplass i samsvar krav fra departementet
• Tilpasse geodata budsjettet slik at dette er i samsvar med faktiske driftskostnader (vedlikehold av GisLine programvarer). 
• Bli bedre på å bruke hjemmesiden til å legge ut viktig informasjon fra avdelingen.  
• Fortsatt fokus på å heve avdelingens kompetansenivå. 
• Kontinuitet i arbeidstokken. 

Tallene er basert på 
KOSTRA-tall 2013.

Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt
Finnmark

Gj.snitt
Gruppe 

12

Gj.snitt
landet 

utenom 
Oslo

Gj.snittlig saksbehandlingstid, 
oppmålingsforretning
(kalenderdager)

120 110 - 60 28 - - -

Saksbeh.gebyrer for oppføring 
av enebolig, jf. PBL-08 §20-1a 
(kr)

13283 16079 12450 10000 7310 5146 7551 10202

Standardgebyr for 
oppmålingsforetning for areal 
tilsvarende en boligtomt 750 
m2.

16000 14814 0 14000 12600 9613 14244 14436

KOSTRA - Sammenligninger
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Tjenester og oppgaver

Beredskapseksjonen
Beredskapsavdelingen består totalt av 14 fulltidsstillinger i 
utrykning; 1 leder beredskap og 8 deltidskonstabler. 3 lag 
har 3 kasernerte mannskaper og et lag har 4 kasernerte 
mannskaper. Til enhver tid er 3 mann kasernert på 
brannstasjonen, og 2 deltidsmannskap har hjemmevakt.  I 
tillegg er overordnet befal på hjemmevakt. I distriktene 
Langfjord, Talvik, Nyvoll, Komagfjord samt Kvalfjord har vi 
frivillig brannvesen på i alt 31 personer. Denne styrken har 
førsteinnsatsen inntil hovedstyrken fra Alta ankommer.  
Det foreligger skriftlig bistandsavtale med Loppa og 
Kautokeino kommune. Muntlig avtale med Kvænangen og 
Kvalsund kommune.
Beredskaps avdeling har jobbet aktiv med HMS. Det er 
registrert 24 avvik i 2013. De er behandlet i HMS gruppa med 
tilbakemelding til partene.
Det har i løpet av året et betydelig langtidsfravær. Noe som 
har medført en betydelig bruk av vikarer for å kunne i vareta 
beredskapen.
Beredskaps avdelinger har også deltatt i aksjon boligbrann.

Ressursoversikt: 
• 1 Kombinert brann- og redningsbil med skumslukkesystem 

(1. utrykning)
• 1 Mannskapsbil 3000 liter vann
• 1 lift høyde redskap 
• 1 vaktbil
• 1 Dykkerbil 
• 1 gummibåt
• 1 Steady redningsbåt
• Kjemikalievern henger
• Tankbiluhell henger 
• RVR bil

11.5 Brann og redning

Utrykninger Brannvesenet

Utrykninger 162

Herav brann i bygning 22

Herav unødvendige/falske alarmer 71

Herav trafikkulykker 16

Herav andre branner 29

Herav annen assistanse 24

Forebyggende
seksjon

 
 

Roger Thorsen

Beredskaps-
seksjonen

Kjell-Erik Thomassen

 

Knut Suhr
Brannsjef

Feiertjenesten
 

 

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 branninspektør
1 feiermester
2 feiere

Tilsyn
Forebyggende seksjon har i andre halvår av 2013 blitt 
styrket med en stilling slik at bemanningen er i henhold 
til forskriftskrav. Seksjonen har med bakgrunn i dette 
gjennomført tilsyn i alle registrerte §13 objekt. 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. 
Seksjonen har i 2013 også blitt en del av etablert faggruppe 
i forbindelse med brannetterforskning. Seksjonen har i løpet 
av året igangsatt et større prosjekt med å utarbeide og 
komplettere et internkontrollsystem for korpset.
Andre forbyggende oppgaver har med bakgrunn i 
bemanningssituasjonen 1 halvår vært holdt på et minimum 
med deltakelse på landsomfattende forebyggende kampanjer 
og et fåtall foredrag/kurs for ulike organisasjoner i 
samfunnet. Det ble til tross for underbemanning 1 halvår 
og meget høyt arbeidspress likevel prioritert å avholde 
brannvernlederkurs og kurs i brannvern for innvandrere i 
2013.
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Feiervesenet

Registrerte husstander 6389

Bestilte piper/feiing 3971

Antall feide piper 1514

Fyringsforbud 6

Kontroll av røykvarsler og håndslokker 775*

Fresing av bekksot 9

Bestilte tilsyn 793

Utførte tilsyn 562

Kamerakontroll 37

* 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.

Feiervesenet
Feiervesenet har i 2013 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. 
Feiervesenet har i 2013 innledet ytterligere samarbeid med 
kommunens miljøavdeling hvor feiere benyttes som ressurs 
i forbindelse med registrering av nedgravde oljetanker hos 
private husstander.  

Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

Feiing av private / kommunale bygninger Registrert varsling -feiing til 62 % av registrerte husstander. 
Distrikter blir feid hvert år og boligbyggelag hvert 2. år.

Tilsyn i private boliger 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 Gjennomført tilsyn i 100 % alle av registrerte brannobjekt.

Kurs/ brannvern Prioritert å avholde ett brannvernlederkurs i tillegg til 
noe informasjonsarbeid ved barnehager, skoler og andre 
institusjoner for å bidra til økt fokus på brannsikkerhet.       

Fyrverkeri saksbehandling / kontroll Totalt var det i Alta tettsted 7 virksomheter 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.
Åpen dag på brannstasjonen der det var mellom 350-400 
besøkende.
Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomførte en kontroll 
av brannsikkerheten i 80 boliger.   
Røykvarslerkampanje rettet mot boliger.
YO – messa.

Årlig plan for brann Utarbeidet en årsplan for beredskap og forebyggende. 
Beredskap gjennomførte årsplanen som forutsatt. Med 
unntak av avansert røykdykking og noe redusert øvelse med 
distriktene.
Forebyggende har gjennomført alle punkter i årsplanen.  
Forebyggende ved feiertjenesten har gjennomført alle 
punkter, og arbeider videre med fokus på HMS

Kontroll av slokkeutstyr Brannvesenet ved beredskapsseksjonen gjennomførte 
kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr.

Vakthold kommunale bygg Vaktrundende gjennomføres på kvelds og nattestid.  

Medarbeidersamtaler Gjennomført

Forebyggende prosjekt Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet.

Distrikt oppfølging/øvelser Distriktene har delvis gjennomført øvelser for 2013.

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2013 Måloppnåelse i 2013

RVR RVR tjenesten hadde 40 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. Den 
praktiske øvelsen har foregått på Alta lufthavn.
Beredskap har også deltatt på en IUA lederøvelse i Kvalsund 
der det var fokus på utslipp i elv.. Dette er en samøvelse med 
andre kommuner i IUA og Kystverket.
I tillegg har vi arrangert slokkeøvelser for vaktselskap, 
bensinstasjoner, videregående skoler etc.

Vaktmesteroppgaver i Rådhuset Gjennomføres fortløpende.

Objektsyn og innsatsplaner Innsatsplaner (objektsyn) er det i år utarbeidet planer på nye 
bygg. Totalt er det 141 innsatsplaner.

Kum-ettersyn Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av 
brannkummer.
Her er det meldt inn 10 avvik til kommunalteknikk.

Bistand til andre Vi har gitt bistand til Kvalsund kommune i forbindelse med en 
hyttebrann på Sennaland.

Drift av dykkertjenesten  Det er gjennomført et skarpt oppdrag, dette var i forbindelse 
med utvidelse av ny E 6 der en anleggsmaskin gikk i sjøen. 
Utover dette er det gjennomført 8 dykkerøvelser med totalt 
19 dykk i 2013. I tillegg har øvrige mannskap deltatt på en 
dykkeøvelse hver i 2013. Kostnader her ligger på ca. 65000,- 
i året og belaster brannvesenets overtidsbudsjett. 

Utarbeide/videreutvikle øvelseprosedyrer Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, 
samt å revidere eksisterende rutiner. I løpet av 2013 er 
det gjennomført ca. 40 ulike  øvelser, dette i henhold til 
utarbeidet øvelsesplan.

Kurs, Norges brannskole Beredskap har utdannet en person på NBSK
En person på Lærlingskolen - feierutdanning DEL I, 4 uker. 
På grunn av dårlig økonomi ble to personer ikke sendt på 
kurs, en på trinn III, samt en på yrkesutdanning feierfaget 
del I.

Avansert røykdykking, øvelser (røykdykking nivå 2) Høsten 2013, 16. til 22. august ble det gjennomført en 
større øvelse ved Nordlys hotell i Bossekop. Alle ansatte ved 
hotellet og brannvesenet deltok på øvelsen. Øvelsen gikk 
over 4 dager, der dag 1 og 3 var teori, mens dagene 2 og 
4 ble brukt til praktiske øvelser. For hotellets del var det for 
å se om de rutiner som er ved hotellet fungerte i praksis. 
Brannvesenet gjennomførte sine to praktiske øvelser som var 
røykdykkerinnsats på nivå 2, dvs. røykdykkerinnsats med to 
lag (4 mann på hvert lag).    

Revisjon av HMS system Det har i 2013 vært gjennomført revisjon av HMS systemet 
for beredskap og forebyggende seksjon.
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Utfordringer 

Alta brann og feiervesen er i dag lokalisert på rådhuset sentralt i Alta med totalt 22 ansatte, men vil i henhold til ny 
brannordning vedtatt i januar 2012 jf. K-sak 3/12 være 26 ansatte den 1.1.2015. Etter denne dato vil det daglig være til stede 
13 ansatte på jobb mellom 0800 – 1600. 

Dagens stasjon ble tatt i bruk i 1993, og det var da 5 ansatte daglig på jobb. Stasjonen er dimensjonert etter dette, og ikke 
dagens situasjon eller fremtidens behov. Allerede i dag oppbevarer vi utstyr som i utgangspunktet bør være plassert på 
brannstasjonen i de gamle kommunale byggene i Skaialuft. Desentralisert oppbevaring av utstyr vil ved akutte behov medføre 
en forsinket førsteinnsats. 

En ny fremtidig stasjon er en nødvendighet med tanke på de krav som stilles til HMS.  Her kan det nevnes mangel på ren/skitten 
sone både for feiere og beredskap, ikke tilfredsstillende garderobeplass for arbeidsklær, ikke tilstrekkelig med garasjeplass 
for biler og utstyr, ikke tilfredsstillende vakt og dagligstue og soverom. I forbindelse med årets vernerunde ble vaskerommet i 
kjelleren stengt av verneombudet. Når det gjelder ren/skitten sone, samt gode rutiner for vask av utrykningsklær, har det sin 
bakgrunn i at ansatte i brann og redning utsettes for et enormt antall giftstoffer i jobben, og at ferske undersøkelser viser en 
skremmende økning i forekomster av kreft.
 
I forbindelse med utvidelse av korpset, og ikke minst med at vi går til innkjøp av ny tankbil i 2014, vil dette føre til større 
plassmangel enn det vi allerede har i dag. Det er også viktig at hele brannvesenets administrasjon er samlet og ikke plassert 
som i dag på forskjellige steder. Planlegging av en ny brannstasjon bør derfor gis en høy prioritet.

Turnover av mannskaper / kompetansehevning beredskap og feiervesenet.
Alderssammensetningen av ansatte på beredskap gjør at vi i de 1-5 årene vil få en stor utskiftning av ansatte på beredskap. 
For å imøtekomme de utfordringene som vil komme er det derfor viktig at vi er i forkant med utdanning og kompetanseheving 
av våre ansatte. Kostnadene for den utdanning ved Norges brannskole, som vi anser som et minimumskrav, vil innebære store 
kostnader for brannvesenet. Ser man den nye brannordningen i sammenheng med avgang og behovet for rekruttering, vil 
behovet de nærmeste årene være stort. 
 
Brannvesenet har en utdanningsplan for kompetansehevning av ansatte i brannvesenet. Kravet til kompetanse fremkommer i 
”Dimensjoneringsforskriften”, men utfordringene er kostnader. Når det gjelder kompetansen på forebyggende (feiervesenet) 
er det for tiden ingen som har utdannelse som feiersvenn. Plan for utdannelse ved Norges brannskole er planlagt og vi vil 
forhåpentligvis i løpet av 2-3 år ha alle våre feiere utdannet som feiersvenn.

Øvelsesfelt
For brannvesenet er det et krav at alt personell jevnlig skal øves for oppgaver de kan forventes å bli stilt ovenfor i brann og 
ulykkestilfeller. Øvelsene er et grunnlag for å utvikle et HMS-system for det enkelte brannvesen og alle våre ansatte. Kravet for å 
gjennomføre øvelser tar utgangspunkt i ”øvelser for brannvesenet” utgitt av ”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.”
 
Alta brannvesen har i sin øvelsesplan utarbeidet ca 40 ulike øvelser som vårt personell skal gjennomføre, dette for å 
kunne utføre jobben på en sikker og effektiv måte. Kravet for kasernert styrke er, minst en øvelse pr. lag pr. uke. Den store 
utfordringen for brannvesenet er at vi ikke har et tilfredsstillende øvingsfelt slik at vi får gjennomført våre øvelser som ønsket.

TETRA
Nødnettprosjektet omfatter utbygging av selve radionettet, leveranse av radioterminaler og utstyr til kommunikasjonssentraler til 
politi, brannvesen og helsetjenesten, samt etablering av drift og vedlikehold.  
 
Innføring av Nødnett er et teknologiskifte og representerer en vesentlig modernisering av kritisk sambandsinfrastruktur i Norge. 
Nødetatene har tidligere hatt separate sambandssystemer med begrensede muligheter til å kommunisere seg imellom. Innføring 
av Nødnett innebærer en overgang til et felles system som blant annet gir økt mulighet til samarbeid på vei til hendelser som 
involverer alle tre nødetatene. 
 
For brann- og redningsvesen og 110-sentraler innebærer Nødnett en omfattende utskiftning av utstyr. Brannvesenene får nye 
avlyttingssikre radioer, både håndholdte og for kjøretøy. 110-leveransen omfatter et komplett nytt oppdragshåndteringsverktøy 
og en ny løsning for å kalle ut ressurser fra 110-sentralen. Med det nye utstyret vil sentralen til enhver tid ha oversikt over 
nærmeste og aktuelle ressurser.

Utfordringen for de lokale nødetatene vil bli lisensavgiftene som vil ha en årlig kostnad på mellom kr. 275.000,- – 300.000,-
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KOSTRA - Sammenligninger

Tallene er basert på KOSTRA-tall 2013. Narvik Harstad Kristiansund Sør-
Varanger

Alta Gj.snitt 
Finnmark

Gj.snitt 
gruppe

12

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Netto driftsutgifter til brann- og 
ulykkesvern pr. innbygger i kroner 876 904 959 926 764 1051 896 649

Årsgebyr for feiing og tilsyn 442 419 490 296 330 433 341 400

Depotmannskaper
Ute i distriktene Langfjord, Talvik, Nyvoll, Korsfjord og Kvalfjord er det bygd opp branngarasjer med noe enkelt utstyr for en 
påtenkt førsteinnsats inntil brannvesenet ankommer skadestedet. Garasjene inneholder: Tilhenger med kapell, motorpumpe, 
slanger, håndslukkeutstyr samt diverse personlig verneutstyr.
 
Tilbakemeldinger fra distriktene er at store deler av depotstyrken begynner å komme opp i en alder som tilsier at de bør skiftes 
ut. Problemet er å rekruttere nytt mannskap som er villige til å inngå i depotstyrken, og som ikke er for gamle til en slik jobb. 
Arbeidet med utskiftning av depotmannskapene vil derfor måtte prioriteres, dette for å få en løsning som alle kan bli tilfredse 
med.  






