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1. Rådmannens innledning 
Prosessen med å utarbeide budsjett for 2015 og for økonomiplanperioden 2015 – 2018 startet 

gjennom Kommunestyrets behandling 24. juni 2014 av sak Budsjettdrøftinger 2015. 

I samme sak var det utarbeidet en tidsplan for budsjettarbeidet. Det har vært et mål å få til større 

grad av involvering i budsjettarbeidet. Stort sett alle virksomhetene har deltatt i kvalitetssikringen, og 

da spesielt i forhold til lønnsbudsjettet. 

Politisk har alle Hovedutvalgene gitt innspill til budsjettet, samt at Hovedutvalgene er gitt mulighet til 

å behandle rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 

Økonomiutvalget har deltatt i budsjettprosessen gjennom 3 drøftingsmøter. 

Nytt av året er at rådmannen legger frem et ferdig detaljert budsjett, og ikke bare rammer for 

tjenesteområdene. Dette har synliggjort tydeligere at kommunens økonomiske handlefrihet er sterkt 

begrenset.  

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig 

tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar 

og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til 

virksomhetslederne. Alta kommune har i dag 40 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder. 

Ambisjonen for budsjettet (handlingsprogrammet) er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som 

tilfredsstiller brukernes ulike behov, og som er innenfor dagens lovverk. Den overordnede 

målsettingen er å utvikle gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

Kommunesektoren står overfor flere utfordringer som begrenser det økonomiske handlingsrommet, 

slik som usikre finansielle rammebetingelser, økte demografiske kostnader og sentrale 

styringsreformer. Dermed stilles det krav om å benytte ressursene mest mulig effektivt. Kommunen 

må ta i bruk nye løsninger for å oppnå effektivisering og andre samfunnsmessige gevinster. Det vil 

derfor være et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser 

og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. 

Virksomhetene innen de 3 tjenesteområdene yter tjenester som er svært ulike, men hvor det likevel 

er behov for samordning og koordinering for å oppnå best mulig tjenestekvalitet og 

brukertilfredshet. Utfordringene tjenesteområdene står overfor vil være ulike. Innen hvert enkelt 

tjenesteområde er det nærmere definert i budsjettdokumentet hvilke særskilte utfordringer det 

enkelte tjenesteområdet står overfor. 

Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som 

kommunens økonomiske situasjon forventes å bli strammere. Fremtidens velferdsutfordringer og en 

stram kommuneøkonomi krever nytenkning og innovasjon. Økt fokus på forebyggende arbeid og 

tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne 

til gode gjennom økt kvalitet på tjenestene. 

Fortsatt satsning på forebygging og tidlig innsats krever økt samhandling på tvers av fag- og 

tjenesteområder, slik at brukerne i størst mulig grad opplever kommunen som en helhetlig 

organisasjon. Betydningen av koordinerte tjenester er særlig viktig for brukere med sammensatte 
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behov, og der tjenestene ytes av flere virksomheter og tjenesteområder. God samhandling og 

samordning er også viktig for å sikre effektiv ressursbruk og innovative og framtidsrettede løsninger. 

Alta kommune var blant de første kommunene som tok i bruk en helhetlig løsning innen 

velferdsteknologi. I løpet av 2015 vil det bli tatt i bruk et nytt bokollektiv, som vil inneholde det siste 

innen teknologi. 

Økt fokus på helhet og samhandling utfordrer den tradisjonelle sektortenkningen, og kan medføre 

behov for endringer i arbeidsprosesser og rutiner. Rådmannen vil også i 2015 ha et særskilt fokus på 

å hente ut samordningsgevinster mellom virksomheter og tjenesteområder. 

De ansattes kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet 

til brukere og innbyggere. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktig strategiske virkemidler 

for å kunne satse på innovasjon og ny teknologi. Arbeidsgiverpolitikken skal sikre at ledere og ansatte 

har den nødvendige kompetanse for å kunne realisere kommunens mål. Alta kommune har vedtatt 

et nytt arbeidsgiverpolitisk dokument. Hovedfokusområdet i 2015 vil være 

lederopplæring/lederutvikling. I tillegg vil nærværsarbeidet fortsatt ha stort fokus, hvor målsettingen 

for 2015 er å ha et nærvær på 92,5 %. 

Alta kommunes økonomiske stilling 

Selv om Alta kommune over tid har unngått underskudd, og har hatt et netto driftsresultat på pluss 

siden, er økonomien under sterkt press. Det ble tidlig i budsjettprosessen avklart at kommunen for 

2015 har et omstillingsbehov på 50 mill. Dette er basert på regnskapsrapporter for 2014, nye 

nødvendige driftstiltak i 2015 samt etter signalene i kommuneøkonomiproposisjonen. 

Kommunens handlingsrom for 2015 er svært begrenset i og med at effektene av vedtatte 

strukturendringer ikke vil kunne realiseres før tidligst i 2016/2017. Dette gjelder spesielt for vedtatt 

sykehjemstruktur og skolestruktur. Før det kan hentes ut merkbare effekter, må det gjennomføres 

betydelige investeringer. Rådmannen har fullt fokus på å få gjennomført disse 

investeringsprosjektene så raskt som mulig.  

Rådmannen legger fram et detaljert budsjett for 2015 som er i balanse. Dette er gjort gjennom kutt i 

tjenesteproduksjonen, samt at nye tiltak for 2015 ikke iverksettes eller er skjøvet ut i tid. Til sammen 

utgjør disse tiltakene 20 mill. Det øvrige innstramningsbehovet er tatt gjennom bruk av 

ostehøvelprinsippet innenfor innkjøp og vikarbruk. Samtidig er netto driftsresultat tatt ned til 

tilnærmet null. 

Dette er en fremgangsmåte kommunen ikke kan benytte over tid. Tjenesteproduksjonen må tilpasses 

kommunens inntektsrammer. 

Samtidig må det påpekes at flere tjenesteområder er betydelig styrket i det foreslåtte budsjettet. 

Dette gjelder spesielt innen barn- og ungetjenesten og områder innen helse- og sosial. 

Behovet for handling i forhold til de økonomiske realitetene er stort. En økonomi under kontroll som 

forvaltes på en forsvarlig måte er et helt nødvendig redskap for god drift og evne til fornyelse og 

utvikling over tid. 
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Alta kommune skulle ha alle forutsetninger for å drifte innenfor tilgjengelige økonomiske ressurser. 

Vi har blant annet: 

 Realvekst i frie inntekter for 2015 (1,9 %) 

 Høye frie inntekter gjennom inntektssystemet (bl.a. 152 mill. i NN-midler) 

 Gjeld litt over landsgjennomsnittet 

 Et høyt og desentralisert tjenestetilbud 

 Ikke akkumulert underskudd fra tidligere år 

Etter rådmannens vurdering er det fullt mulig for Alta kommune å komme over i ei mer bærekraftig 

utvikling. Vi er fortsatt prioritert gjennom inntektssystemet. Utfordringen er å gjennomføre 

nødvendige lokale grep, slik at det er mulig å drive kommunen mer kostnadseffektivt. Her har vi 

fortsatt en stor jobb å gjøre de kommende årene. 

I økonomiplanperioden vil sannsynligvis både ambisjonsnivået og kvaliteten på noen tjenester måtte 

justeres ned. Det blir ei stor utfordring å holde dagens tjenestenivå innenfor alle områdene i de to 

store tjenesteområdene. Målsettingen vil være å produsere tjenester som er innenfor lovens må 

krav, samt sette realistiske kvalitetskrav på tjenestene som produseres. 

Det økonomiske opplegget for 2015 er meget stramt, men er samtidig både realistisk og 

gjennomførbart. I og med at Alta kommune har minimalt med reserver og det budsjetteres med et 

netto driftsresultat tilnærmet null, må det være stort fokus på økonomi gjennom hele 2015. Vi må 

allerede fra januar ha fullt fokus på nøktern drift og god økonomistyring. 

Rådmannen fremmer et meget ekspansivt investeringsbudsjett for økonomiplanperioden. Alle store 

prosjekt er tidligere vedtatt av Kommunestyret. Dersom alle planlagte prosjekt gjennomføres som 

forutsatt, vil vi øke den samlede gjelden med over 1 mrd. i økonomiplanperioden. Rente og 

avdragsbelastningen vil øke fra 95 mill. i 2015 til 129 mill. i 2018. Dette er et stort risikoprosjekt, 

dersom vi ikke samtidig gjennom strukturelle tiltak reduserer driftsnivået til kommunen. Hvor mye vi 

kan investere vil være helt avhengig av hvordan driften av Alta kommune utvikler seg de kommende 

årene. En betydelig andel av investeringene må medføre effektiviseringsgevinster. Alta kommune må 

investere for å få en mer effektiv infrastruktur, samt for å møte fremtidig vekst. Det er lagt inn 

betydelige investeringsmidler innenfor oppvekst og omsorg. 

Det er viktig å huske på at den lave renta kan vare ennå noen år. Det kan få oss til å tro at dagens 

rentenivå er normalt. Det er det ikke. Nivået er unormalt lavt, blant annet drevet av ettervirkninger 

av finanskrisa i Europa. På et eller annet tidspunkt skal renta opp på et mer normalt nivå. Det betyr at 

rentebelastningen kan holde seg lav gjennom en lang opplåningsperiode, mens økningen i kostnader 

først kommer etterpå, når rentene stiger. Lav rente gjør noe med oss. Sparsomheten svekkes. Men 

samtidig er det staten som både har et delansvar for utviklingen som ligger bak kommunenes 

opplåning, som legger føringer på kvaliteten av tjenestetilbudet og som bestemmer rammene for 

kommunesektorens inntekter. Så langt har holdningen vært at rentekostnadene er kommunenes 

eget ansvar. Utviklingen det siste tiåret gjør at dette prinsippet neppe kan sies å være holdbart. 

I kommunens nye Kommuneplan – samfunnsdelen har rådmannen foreslått noen nye 

handlingsregler når det gjelder nivået på kommunens gjeld, samt totale rente- og avdragsbelastning i 

driftsbudsjettet. 
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Rådmannen har i budsjettforslaget for 2015 ikke foreslått noen økning i eiendomsskatten.  

Eiendomsskatten er det eneste området hvor kommunen kan skaffe seg økte inntekter av noe 

betydning. I budsjettdokumentet er det redegjort for effekten av ulike modeller for økt 

eiendomsskatt. Etter rådmannens vurdering vil vi i løpet av økonomiplanperioden bli tvunget til å 

innføre økt eiendomsskatt for å opprettholde et nødvendig servicenivå for kommunens innbyggere. 

Oppsummert så må Alta kommune i løpet av økonomiplanperioden få på plass en mer 

kostnadseffektiv infrastruktur, nivået på tjenesteproduksjonen må i større grad enn i dag gå fra et 

bør/kan nivå mot et må nivå (lovkrav), samt at kommunen må skaffe seg økte inntekter (økt 

eiendomsskatt) 

Kommunereformen 

Arbeidet med kommunereformen er igangsatt. Reformen ble varslet i Regjeringens 

tiltredelseserklæring og Regjeringen fremmet i forbindelse med kommuneøkonomiproposisjonen et 

opplegg for reformen. I dette redegjøres for bakgrunn, målsettinger, prosessplan og virkemidler. 

Merknadene fra stortingsbehandlingen viser at reformen har oppslutning fra et flertall i Stortinget. 

Kommunene har fått utredningsplikt i forhold til framtidig kommunestruktur og fylkesmennene er 

gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike fylkene. KS vil også være en viktig bidragsyter 

i arbeidet. Det er videre klart at fylkesgrensene ikke skal være til hinder for å slå sammen kommuner. 

Regjeringen og stortingsflertallet begrunner kommunereformen med at kommunene de siste 50-

årene har fått stadig flere oppgaver og økt ansvar. Kommunene er i dag kanskje de mest sentrale 

aktørene i løsningen av viktige samfunnsoppgaver. Det stilles store krav til kommunene. I tillegg må 

kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsoppgaver i fremtiden. Regjeringen peker spesielt 

på følgende utfordringer for kommunene på kort og lang sikt (stikkord): 

 Befolkningsutviklingen 

 Sentraliseringen 

 Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger 

 Mange viktige oppgaver stiller økte krav til kommunene 

 Økte krav til kapasitet og kompetanse 

 Utfordringer for lokaldemokratiet 

Regjeringens mål for reformen (stikkord): 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

Fylkesmannen startet prosessen i Finnmark 8. og 9. september 2014. På dette møtet deltok samtlige 

kommuner i fylket. Alta kommune har forpliktet seg til å ta kontakt med 4 nabokommuner. 

Målsettingen er å få i gang samtaler/drøftinger om videre prosess, avklare forventninger samt om vi 

skal gå videre med konkrete utredninger vedrørende fordeler og ulemper ved en eventuell 

sammenslåing. 
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Etter rådmannens vurdering erfarer vi allerede i dag at tjenestetilbudet i Finnmark på noen områder 

ikke er robust nok, ikke har tilstrekkelig kompetanse og ikke ivaretar innbyggernes rettssikkerhet. Et 

konkret eksempel er kommunens økte ansvar for barnevernstjenesten på grunn av statlig 

nedbygging. 

Uavhengig av hva som blir resultatet av de pågående samtalene, vil rådmannen starte et eget 

utredningsarbeid i Alta kommunen som skal resultere i et politisk vedtak høsten 2015. I dette 

arbeidet vil rådmannen benytte bl.a. de ressursene som Fylkesmannen stiller til disposisjon. I 

Finnmarkssammenheng er Alta en stor kommune. Vi er derfor nødt til å ta et visst ansvar i forhold til 

kommunereformprosessen. 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommunestyret vedtok i kommunal planstrategi for 2012-2015 at kommuneplanens samfunnsdel 

skal rulleres i perioden og oppstart var høsten 2012. 

Hovedformål med rulleringen er at det skal på plass en ny kommuneplan for perioden 2015-2027, 

som angir de overordnede mål og strategier for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen 

av Alta kommune. 

Formålet er: 

 Bygge videre på gjeldende visjon; «Alta vil», med planhorisont til år 2027 

 Fornye og tilpasse fokusområder, strategier og mål til de muligheter og utfordringer som 

identifiseres og politiske prioriteringer som gjøres for Alta kommune kommende 12-

årsperiode 

 Videreutvikle plandokumentet som et retningsgivende og tydelig styringsdokument med 

klare føringer for oppfølgende planer og tiltak 

 Videreutvikle og klargjøre forbindelsen fra plandokumentet til kommuneplanens 

handlingsdel (virksomhetsplanen), som gjenstand for årlig rullering 

 Styrke og forberede beslutningsgrunnlaget gjennom relevant og viktig utredningsarbeid 

 Sikre tilrettelegging for utvikling av samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i 

samarbeid med Altas bredde av samisk befolkning og organisasjonsliv. 

 Definere lokale miljømål for Alta for hvordan kommunen kan møte blant annet 

økonomisk vekst og klimaendringer på en bærekraftig måte. 

Satsningsområder i «Alta vil» 2015-2027 skal være; 

 Kunnskap og kompetanse 

 Næringsutvikling og nyskapning 

 Trivsel og livskvalitet 

 Attraktivt regionsenter i utvikling 

 

I tillegg vil samfunnsdelen inneholde noen økonomiske handlingsregler. 

Ny kommuneplan - samfunnsdelen vil bli vedtatt av kommunestyret i februar 2015. 
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2. Kommunestyrets budsjettvedtak 
 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret  

Møtedato: 08.12.2014 

Sak: PS 102/14  

 

Resultat: Annett forslag vedtatt 

Arkiv: 150 

Arkivsak: 14/5267-10 

Tittel: SP – BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 

2015 - 2018 

 

 

1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2015 basert på økonomiplanforutsetningene, 

vedtas    med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 157 340 000 

2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene:  

 

 

Ramme 2015 

108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 000  

109 - RESERVER 24 012 000  

110 - FELLES STØTTE 70 526 000  

116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 000  

210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 000  

300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 000  

440 - NÆRINGSFONDS 775 000  

600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 000  

610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700 000  

730 - REVISJONEN 3 112 000  

740 - HAVNEVESEN 1 663 000  

750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 000  

Sum bevilgning til tjenesteområdene 1 157 340 000  

 

For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses.  

 

3.  Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til 

 statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling 

 innarbeides ved budsjettregulering. 

4.  Det avsettes netto 82,505 millioner kroner. til dekning av renter og avdrag, 8 

millioner  til disposisjonsfond  for oppvekst og kultur og helse og sosial i 2015, og 
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1,835  millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 235 tusen 

til bufferfond 

5.  Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 

6.  Det avsettes ikke midler til bufferfond i planperioden, ut over de 235 tusen som 

var til  disposisjon i 2015 i kommunestyrets budsjettvedtak. 

7.  Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2015 fastsettes til 

391,550  millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på 

startlån 19,205  millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 

8.  Alta kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 

9.  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativer  benyttes for skatteåret 2015: 

 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 

settes til 5,5 ‰. 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at 

den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰. 

 Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som vedtas i 

kommunestyret den 9.12.13 i sak 106 /13 videreføres.  

 Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd.  

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar 

eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.»  

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger 

som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer 

eller opphever fritaket. 

 

10.  Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik 

i følge  selvkostberegningene: 

 Pris 2015ex mva % endring fra 2014 

Vann abonnement        1511 kr 8 % 

Vann forbruk                   6,71 kr/m³ 8 % 
Vann 
tilknytning            9 000 kr 0 % 

   

Vannmåler Qn 2,5            352 kr 8 % 

Vannmåler Qn 6-10          623 kr  8 % 

Vannmåler Dn 50-100    1 551 kr 8 % 

          

Avløp abonnement         1 857 kr 6 % 

Avløp forbruk                   8,53 kr/m³ 6 % 

Avløp tilknytning            9 000 kr 0 % 

   

Renovasjon 140 L          2994 kr 4 % 

Renovasjon 240 L          3322 kr 4 % 

Renovasjon 360 L          3786 kr 4 % 

   

Slamtømming bolig        2 256 kr 12 % 

Slamtømming fritid           1 128 kr 12 % 
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Feiing                 349kr 6 % 

   

11.  Gebyrene for plansaksbehandling,  byggesaksbehandling, og matrikkelloven 

økes med  3 % deflator ut over den justering av enkeltsatser som kommer til 

kommunestyret som  egen sak. Selvkostberegningen viser at tjenesten 

fremdeles subsidieres.  

12.  Foreldrebetaling i barnehagene er fastsatt av staten til kr 2 580 per måned  

 Budsjettforliket i Stortinget endrer denne forutsetningen, uten at 

kommunestyret har  vedtatt endringen. 

13.  Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 3 % og fastsettes til kr 2708 per 

måned. 

14.  Tilskuddssatsene til private barnehager for 2015 skal beregnes i forhold til 

regnskap  2013 med tillegg av kommunal deflator de siste to år.  Disse er beregnet 

slik: 

 Små barn: Kr 170 563 *1,03*1,03 = kr 180 950 

 Store barn: Kr 81 969*1,03*1,03 = kr 86961 

15.  Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 

16.  For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,0 % dersom 

det ikke  er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2014. 

 

17.  Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av 

lønnsoppgjøret fra  sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 

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

de  tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 

19.  I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i 

 kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6.  

 Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på 

nyåret  2015. 

20.  Låneopptak. 

 Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2015 på i alt 391,550  

 millioner kroner  delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 233.881 

 mill.kr.  I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 

 

21.  Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte 

investeringsbudsjett med  rådmannens merknader. 

 Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i 

 økonomiplanen med handlingsdel 2015-2018: 

 

22.  Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en 

befolkningsvekst på  0,9 % årlig i planperioden.   Befolkningsveksten for hele 

landet forutsettes å bli 1,1 %  årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for 

Alta er basert på videreføring av  faktisk vekst 2013-2014.  Befolkningsveksten for 

landet bygger på SSBs MMMM  befolkningsframskriving.  Prognosen forutsier at 

vi får en sterkere befolkningsvekst  enn landet i aldersgruppene 2-5 år, 23-66 

år og 80år og eldre. 
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23.  Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50,3 millioner kroner årlig i 

planperioden. 

24.  Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler ut over de 0,5 millionene vi er tildelt 

for  2015 

25.  På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale 

avgifter  fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene 2015-2018. 

26.  Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18,7 % for KLP, 12,2 % 

for  Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP.  Premieavvik 

i  forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for 

føring av  pensjonskostnader. 

27.  For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre 

 strukturtiltak i hele kommunens drift.  Veksten i kommunens tilgjengelige 

ressurser  gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten 

omstilling. 

28.  Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 

3,50 % i  2015, 4 % i 2016 og 5 % i 2017 og 2018.  Eksisterende lån, inkludert 

lånet på  Nordlyskatedralen som vi overtar 1.1.2017, er budsjettert med 

videreføring av dagens  rentenivå. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og 

låneopptaket det enkelte år  forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder 

rentebelastning, og ingen avdrag det året  lånet tas opp. 

29.  Investeringene i perioden 2015-2018 beløper seg til totalt 1 800 302 000 kr.  

Herav  utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 

89,352  millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og 

avsetninger 881 tusen. 

30.  Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.  

For  omregning av renter og avdrag til faste 2015 priser forutsettes det at den 

 gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på 

 minimum 3 %. 

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

de  tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 

32.  Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte 

investeringsbudsjett med  rådmannens merknader. 

33.  Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015 priser. 

34.  Kommunestyret ber rådmannen å utrede for politisk behandling opprettelse av en 

 stilling/funksjon knyttet til barn- og unge som særskilt skal ivareta området 

 mobbing/trivsel. 

35.  Kommunestyret ber Rådmannen være proaktiv i forhold til, og om mulig sikre 

 kommunen antatte ledig industriområdet i Bossekop (Strandsletta). 

 

 

 

 

 

Driftsbudsjettet 
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Vedtak til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 

Rådmannens forslag med følgende endringer for 2015, som innarbeides i 

økonomiplanen. 

 
1. Kommunestyret vedtar kun rammene for tjenesteområdene jfr. pkt.2 i rådmannens 

innstilling, detaljeringen legges som vedlegg og er kun retningsgivende for 

hovedutvalgene jfr. økonomireglementet. 

Endringer 2015 

Reserver      2,0 mill 

Kutt felles støtte     0,8 mill 

Barn- og ungetjenesten    1,3 mill 

Nordlysbadet      0,5 mill 

Byggesaks og oppmålingsgebyrer   0,3 mill 

Skolemateriell og utstyr    -0,5 mill 

Spesialundervisning     -0,3 mill 

Styrkelærerstillinger     -1,5 mill 

Styrke kultur      -0,3 mill 

Styrke vikarbudsjett skole    -1,0 mill 

Styrke vikarbudsjett helse    -1,0 mill 

Opprettholde dykkertjenesten    -0,065 mill 

 

Til disposisjon      -0,235 mill 

 

 

 

2. Kommunestyret holder fast ved en desentralisert skolestruktur i Alta.  

Jf. Kommunestyrets vedtak i sak 51/14 skole struktur i Alta kommune av 23.06-14. 

 

3. Kommunestyret reverserer foreslåtte kutt i lærerstillinger i 2015 kr. 1.500.000,- 

 

4. Kommunestyret øker midlene til spesialundervisning i forhold til rådmannens forslag 

med 300.000,- i 2015.  

5. 2. Kommunestyret reverserer rådmannens kutt til kultur i 2015 med kr. 300.000,-  

 

6. Kommunestyret styrker for 2015 skolemateriell og utstyr i skolen med kr. 500.000,- 

 

7. Kommunestyret styrker vikarbudsjettet til oppvekst og kultur for 2015 med kr. 1 mill. 

 

8. Kommunestyret styrker vikarbudsjettet til helse og sosial for 2015 med kr. 1 mill. 

9. a) Kommunestyret ber om at arealer til voksenopplæring tilpasses dagens behov. Med 

utgangspunkt i rapport fra skolen av 28.11-14 ber k-styret om en sak innen 30.03-15 på 

utvidelse av arealer ved skolen, i saken skal en evt. annen lokalisering også inngå. 

 b) Kommunestyret vil legge til rette for full barnehagedekning med 2 

 barnehageopptak i året og ber om en egen sak på dette i løpet av 1. kvartal 2015.  

 

10. Kommunestyret avventer avgjørelse på ytterligere konkurranseutsetting av renhold 

inntil avtalen med nåværende operatør på Saga skole og rådhuset er evaluert.  
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Jf. K-styrets vedtak i sak 61/14 av 23.06-14. Evalueringen skal leveres Kommunestyret 

innen utgangen av 2015.  Organiseringen med egne ansatte i ambulerende team som 

dekker flere kommunale bygg videreføres og videreutvikles.  

 

11.  Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på 

gjennomsnittsnivået for landet innen 1/1 2016. 

 

12. Byggesaks og oppmålingsgebyr økes gradvis i planperioden mot gjennomsnittsnivå for 

sammenlignbare kommuner.    

 

13. Kommunestyret ønsker å videreutvikle de økonomiske støtteordningene til kultur og 

idrettsanlegg. Retningslinjene for det kommunale 15% tilskuddet skal rulleres jf k-styre 

sak 95/14 av 17.11-14. K-styret ber om å få saken til behandling innen 30.5-15.  

 

14. Forhandlingene om statsbudsjettet vil gi en styrking av enkelte øremerkede midler og 

rammeoverføring til kommunene. Kommunestyret ber om egen sak som viser 

endringene, og prioritere de økte midlene i tråd med intensjonene fra flertallet på 

stortinget.  

 

15. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en egen sak om behovet og etterspørsel 

 av barnehageplasser i årene fremover. Saken må fokusere på fordeling av 

 barnehageplasser mellom øst og vest i Alta. Kommunestyret er positive til at en 

 beholder og videreutvikler et  mangfold av tilbud, som for eksempel 

utebarnehager og  natur og gårdsbarnehager. Saken fremmes for kommunestyret i februar, 

og  kommunestyret tar da stilling til hvilke endringer som skal gjelde fra høst 2015.  

 

16. Det avsettes 8 mill. i et disposisjonsfond for oppvekst og kultur og helse og sosial i 

 2015. 

 Der 4 mill. merkes oppvekst og kultur -  4 mill. merkes helse og sosial.  

 Fondet disponeres av kommunestyret.  

Endring til punkt 4 i administrasjonenes innstilling vedr. 10 mill. til dekning av mulig 

merforbruk 2014. 2 mill brukes i bud forslaget, 8 mill. avsettes disposisjonsfond. 

 

    17.  Kommunestyret ber om at det opprettes et integreringsråd i Alta kommune som 

 finansieres via integreringstilskuddet  

 

   17.B Kommunestyret ber om at det fremmes en sak om barnefattigdom i Alta. 

   17.C Kommunestyret ber om sak på videreføring av dykkertjenesten i Alta kommune 

 

INVESTERINGER 

 

1. Kommunestyret ber om at Kaiskuru nærmiljøsenter ombygges til 1-7 skole, enten 

ombygging av barnehagen eller nybygg.  

 

2. Kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med å finne lokalitet for en ny 6-7 

avd. barnehage som skal dekke områdene Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru og Kronstad. 
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3. Kommunestyret ber om en sak på etablering av en midlertidig utebarnehageavdeling i 

tilknytning til Tverrelvdalen barnehage. Avdelingen skal tilby barnehageplasser frem 

til en ny 6 avdelings barnehage på østsiden av Alta er etablert. Ref. Invest.pt. 2. 

Kommunestyret ber administrasjon gå i dialog med Tverrelvdalen for å se på 

muligheten for om idrettslagets lokaler kan leies og om det er egnet til formålet, ønsket 

oppstart er fra august 2015.  

 

4. Kommunestyret ber om at utvidelse av spilleflate i Kaiskuru igangsettes i 2015. 

Investeringen flyttes til 2015 og 2016. 

 

5. Kommunestyret viser til rapporten «status kommunale bygg» av 29.04-14 og ber om at 

Transfarelv skole, med omliggende arealer avhendes.  

 

6. I forbindelse med utbygging av ny hovedkloakk til tverrelvdalen, ber kommunestyret 

om at det inngås forhandlinger med grunneiere i Tverrelvdalen med sikte på erverv av 

arealer til kommunale boligtomter. Området Svennbakken/Åsen/Myrbakken, utvidet 

boligområde ved Kvitberget og andre arealer i Tverrelvdalen som kan gi økt 

boligbygging i området rundt ny kloakkledning vektlegges. 

Alta kommune skal ha som mål og ha Kvitberget boligfelt byggeklart parallelt med 

ferdigstillelse av den nye kloakken til Tverrelvdalen. 

7. Staten har etablert en ny ordning, der kommunene kan søke om å få 50% av kostnadene 

til gang og sykkelveier finansiert med statlige midler. Alta kommune søker om 50% 

delfinansiering av gang og sykkelvei i Skaialuft, og dersom en får tilsagn om statlig 

finansiering, omprioriteres 50% av budsjetterte midler til bygging av gang og sykkelvei 

på Amtmannsnes.  

 

8. Planleggingsmidler til Dag og Arbeidssenteret i 2015 kr. 400.000 dekkes av avsatte 

prosjektmidler. 
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3. Organisering 
Politisk struktur 

Alta kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og 

innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i 

kommunestyret. 

 

 

 

Kommunestyret (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak 

på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 

Laila Davidsen (H) er kommunens ordfører. 

Mandatfordelingen er per 1.11.2014 slik:  
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Høyre – 8, Fremskrittspartiet – 4, Kystpartiet – 4, Venstre – 4, Kristelig folkeparti – 1, Arbeiderpartiet 

– 10, Sosialistisk venstreparti 3, uavhengig – 1. 

Formannskapet (11 medlemmer) utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i 

kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert 

avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet er organisert i følgende underutvalg: 

planutvalg, økonomiutvalg, og administrasjonsutvalg (inkl. 2 ansatte representanter). 

Alta kommune har tre hovedutvalg, jf. Kommunelovens § 10: hovedutvalg for helse og sosial, 

hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for næring, drift og miljø. Hovedutvalgene har 

også underliggende råd og utvalg. 

Delegasjon til formannskap, utvalg og råd er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av 

kommunestyret 11.mars 2013 i sak 15/13. 

 

Administrativ struktur 

Alta kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to beslutningsnivåer: 

Rådmannsnivået og virksomhetsnivået. 

 

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannen leder arbeidet med å 

forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen 
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har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet 

er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 11.mars 2013 i sak 15/13. 

Rådmannens ledergruppe består av 4 kommunalledere og assisterende rådmann. Disse har 

rådmannens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i rådmannens 

administrative delegasjon datert 5.april 2013.  

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de 

fullmakter som er delegert fra kommunalleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den 

myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både når det gjelder personell, 

økonomi og fag.  

Avdelingene ledes av avdelingsledere, også disse plassert i nivå 2 i modellen. Ansvarsforhold og 

myndighet for kommunens virksomhetsledere og avdelingsledere er beskrevet og definert i 

kommunens overordnede stillingsbeskrivelser. 

 

Eierstyring 

Alta kommune har i løpet av de siste årene fått en økt portefølje av selskaper enten i form av KF, IKS, 
AS eller andre samarbeidsformer. Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har 
et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og næringslivet.  

Alta kommune s eierskapsmelding ble første gang vedtatt av kommunestyret i 2010 og er nå i 2014 
revidert og oppdatert. Eierskapsmeldingen skal brukes som et oppslagsverk og som en instruks for 
folkevalgte, representantskap/generalforsamlingens medlemmer, styremedlemmer, 
administrasjonen i kommunen og selskapene. 

Økonomiske overføringer til de selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller 
kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, er innarbeidet i økonomiplanen.  
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4. Økonomiske rammer og forutsetninger 
Budsjettprosessen 

Alta kommune har en administrativt styrt budsjettprosess ved at rådmannen hvert år utarbeider 

forslag til budsjett og økonomiplan. Budsjettprosessen for 2015 er endret i forhold til tidligere år. 

Prosessen ble vedtatt av kommunestyret i juni i forbindelse med budsjettdrøftingene.  

Årets prosess har en større grad av involvering i forhold til tidligere år, både for den administrative og 

den politiske delen. Det som også er nytt er tidspunktet for detaljering av budsjett og økonomiplan. I 

mange år har man hatt en budsjettbehandling i hovedutvalgene i januar etter at kommunestyret har 

gjort sitt budsjettvedtak i desember. Det forslaget som nå fremmes er ferdig detaljert fra 

rådmannens side. Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember 

som avgjør hva som blir Alta kommune s mål og rammer for de neste fire årene. 

Alta kommunes økonomiske utgangspunkt foran ny planperiode  

Prosessen med å utarbeide budsjett 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018 startet gjennom 

Kommunestyrets behandling av sak 53/14 Budsjettdrøftinger 2015. 

Saken synliggjorde at Alta kommunes økonomi er under sterkt press. For å fremme et budsjett og en 

økonomiplan i minimum balanse var det beregnet et omstillingsbehov på 50 millioner.  

Beregningen var utarbeidet på basis av de føringer som lå i vedtatt økonomiplan for 2014-2017, 

kommuneproposisjonen 2015, vedtak i kommunestyret så langt i 2014 og behovet for nye tiltak. 

Prognosene for skatt og rammetilskudd etter kommuneproposisjonen 2015, ga Alta kommune ca. 

34,3 millioner i redusert skatt og rammetilskudd i forhold til det som lå i vedtatt økonomiplan. 

Omstillingsbehovet er basert på denne prognosen.  

Økonomiske rammer og forutsetninger  

Kort om de store linjer i driftsbudsjettet: 

I økonomiplanen er driftsbudsjettet for perioden 2015-2018 lagt frem i faste 2015-priser.  Det er 

innarbeidet en årlig realvekst i frie inntekter basert på forventet befolkningsvekst.  

Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2015-priser. 

Deflatoren (lønns- og prisvekst) for kommunesektoren er satt til 3 prosent. Det er lagt til grunn en 

lønnsvekst på 3,3 % i 2015.  

Det er lagt til grunn en forsiktig økning i rentenivå i planperioden. Se detaljer i vedlegg i dokumentets 

siste kapittel.  Alle ordinære poster til kjøp av varer og tjenester er justert opp med forventet 

prisstigning på 2,2 %.  Poster som skal dekke en kombinasjon av varer og lønn til ansatte er 

oppjustert med kommunal deflator 3 %.  Alle gebyrer, og andre inntekter er i hovedsak oppjustert 

med 3 %.  Det er lagt til grunn at lønnsveksten blir på 3,3 % i 2015, og det er avsatt midler til å dekke 

dette under 109 reserver.  Som varslet i forrige økonomiplan, så vokser gebyrene innenfor selvkost 

mer enn lønns og prisstigningen, på grunn av store investeringer.  Tilknytningsgebyrene økes ikke.  

For en standard bolig på 120 m2 beregnes økningen samlet sett til 505 kroner + moms (5,79 %) 
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I 2015 blir de frie inntektene til kommunesektoren anslått til om lag 327 mrd. kroner. Veksten på de 

frie inntektene for kommunene er på 4,4 mrd. kroner. For Alta kommune gir dette en økning i de 

nominelle oppgavekorrigerte frie inntektene på ca. 52 millioner kroner. Av dette går 33 millioner til 

lønns og prisjustering av budsjettet, slik at det er ca. 19 millioner til finansiering av nye tiltak, inkl. de 

tiltak som ligger i vedtatt økonomiplan. Inntektsveksten skal blant annet dekke: 

 Økte pensjonskostnader 

 Fullfinansiering av reformer 

 Eldreomsorg med økt behov for nye heldøgnsplasser og ressurskrevende tjenester, 

lokalmedisinsk senter, utbygging av det forebyggende arbeidet og hjemmetjenester mv. 

 Økte kostnader i forhold til å opprettholde målet om full barnehagedekning 

 

Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet og 

utviklingen i tjenestetilbudet. De siste års omlegging av inntektssystemet har bidratt til endrede 

økonomiske rammebetingelser. Prognoser fra KS tilsier at kommunesektoren også i tiden fremover 

vil stå overfor utfordringer som begrenser det økonomiske handlingsrommet. Dette innebærer at det 

er nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til 

endrede rammebetingelser. 

Rådmannen signaliserte tidlig i prosessen at målsettingen for arbeidet med budsjett 2015 har vært å 

legge fram et budsjettforslag i minimum balanse.  Netto driftsresultat ser slik ut i planperioden: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat 1,20 % 0,32 % 0,94 % 0,33 % 0,38 % 0,39 %

 

Med et driftsbudsjett som har passert 1,6 milliarder, så balanserer kommunen på en økonomisk 

knivsegg.  Vi setter ikke av midler til bufferfondet noen av årene i planperioden.  I lys av det lave 

nivåer på frie fond, og mangelen på buffere for uforutsette kostnader i driftsbudsjettet må det være 

en prioritert oppgave å styrke bufferfondet før det iverksettes nye tiltak, hvis tilgjengelige ressurser 

skulle øke. 

 

Etter kommunestyrets vedtak: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat 1,20 % 0,32 % 0,83 % 0,33 % 0,38 % 0,39 %
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Driftsbudsjettet 

Regnskap 

2013

Oppr bud 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Brukerbetaling -50 024 -53 013 -53 514 -53 514 -51 029 -51 029 

Andre salgs og leieinntekter -121 126 -130 690 -137 170 -139 124 -141 379 -143 811 

Overføringer med krav til motytelse -241 595 -186 514 -208 634 -207 754 -207 600 -207 530 

Rammetilskudd -648 867 -695 653 -701 689 -708 661 -715 339 -721 344 

Andre statlige overføringer -43 025 -31 622 -38 123 -38 123 -38 123 -38 123 

Andre overføringer -792 -435 -448 -448 -448 -448 

Skatt på inntekt og formue -395 797 -413 250 -417 736 -420 795 -423 849 -427 199 

Eiendomsskatt -47 805 -47 881 -50 300 -48 835 -47 413 -46 031 

Andre direkte og indirekte skatter -287 -200 -200 -200 -200 -200 

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 549 318 -1 559 258 -1 607 814 -1 617 454 -1 625 380 -1 635 715 

Lønnsutgifter 821 920 845 198 864 511 862 865 849 503 843 965

Sosiale utgifter 102 809 125 373 129 239 136 047 136 945 139 531

Kjøp av varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 204 320 188 819 200 708 199 788 197 271 196 691

Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 217 381 214 795 238 660 239 960 239 960 239 880

Overføringer 123 404 104 543 80 126 79 771 79 217 76 447

Avskrivninger 54 159 51 793 56 622 57 528 58 586 59 298

Fordelte utgifter -940 -973 -1 002 -1 002 -1 002 -1 002 

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 523 053 1 529 548 1 568 864 1 574 957 1 560 480 1 554 810

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -26 265 -29 710 -38 950 -42 497 -64 900 -80 905 

Renteinntekter og utbytte -24 486 -27 210 -28 410 -32 250 -37 554 -43 825 

Mottatte avdrag på utlån -9 937 

SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER -34 423 -27 210 -28 410 -32 250 -37 554 -43 825 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 391 64 236 67 839 76 516 91 825 102 927

Avdragsutgifter 36 829 39 428 42 844 50 408 63 037 74 786

Utlån 395

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 96 615 103 664 110 683 126 924 154 862 177 713

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 62 192 76 454 82 273 94 674 117 308 133 888

Motpost avskrivninger -54 159 -51793 -56 622 -57 528 -58 586 -59 298 

NETTO DRIFTSRESULTAT -18 232 -5 049 -13 299 -5 351 -6 178 -6 315 

Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk -12 775 

Bruk av disposisjonsfond -301 

Bruk av bundne fond -9 537 -4 658 -3 613 -3 705 -2 713 -2 922 

SUM BRUK AV AVSETNINGER -22 613 -4 658 -3 613 -3 705 -2 713 -2 922 

Overført til investeringsregnskapet 6 875

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr

Avsetninger til disposisjonsfond 9 767 7 062 14 042 5 807 5 807 5 807

Avsetninger til bundne fond 24 203 2 645 2 870 3 249 3 084 3 430

SUM AVSETNINGER 40 845 9 707 16 912 9 056 8 891 9 237

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 0 0 0 0

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2013-2018

 

Driftsinntekter 

Gebyrer, brukerbetalinger og andre salgsinntekter 

I økonomiplanen er det ikke lagt opp til økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger 

av generell lønns- og prisvekst, selvkostkalkyler og lover og forskrifter. Utgangspunktet for all 

forvaltning er at innbyggerne ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov 

(legalitetsprinsippet). Der Alta kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som 

innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve 

betaling. 
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Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i ”Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale tjenester” H-3/14. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, slamtømming, renovasjon, 

plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring og feiing. For gebyrer innenfor VAR 

området foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette besørger at inntektene ikke 

overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd føres mot fond.  

Gebyrendringer på selvkostområdene: 

2014 2015 Økning Økning %

Feiing 330 349 19 5,76 %

Vann abonnement 1399 1511 112 8,01 %

Vann 120m2 895 967 72 8,04 %

Avløp abonnement 1752 1857 105 5,99 %

Avløp 120 m2 1159 1228 69 5,95 %

Renovasjon 3194 3322 128 4,01 %

Total 8729 9234 505 5,79 %  

Brukerbetaling i forhold til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i 

henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. 

Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage er fastsatt av staten til kr 2580 per måned i 2015.  

Dette innebærer en realøkning på 100 kr/mnd + 3 % prisjustering 

Tilskuddssatsene til private barnehager for 2015 skal beregnes i forhold til regnskap 2013 med tillegg 
av kommunal deflator de siste to år.  Disse er beregnet slik: 

 Små barn: Kr 170 563 *1,03*1,03 = kr 180 950 

 Store barn: Kr 81 969*1,03*1,03 = kr 86961 

 

Overføringer med krav til motytelse  

Overføringsinntekter har en budsjettramme på 208,4 mill. Her er sykelønnsrefusjon budsjettert med 

49,6 mill., dette er på samme nivå som opprinnelig budsjett 2014, men noe høyere enn revidert 

budsjett 2014. I tillegg er momskompensasjon drift budsjettert her, med til sammen kr. 21 millioner. I 

denne posten inngår også en rekke tilskudd fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og private, 

hvorav refusjon for utgifter til ressurskrevende tjenester er det største enkelttilskuddet.   

Skatt, rammetilskudd og andre overføringsinntekter  

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør 

rundt 75 pst. av kommunens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunen kan rå fritt over, 

uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2015 er det for kommunene 

samlet lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på 1,8 % regnet ut fra anslag på regnskap for 

2014. 

De største innlemmingene i rammetilskuddet for 2015: 

 Avvikling av kommunal medfinansiering sykehus 

 Økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner 

 Brukerstyrt personlig assistanse 
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 Etterspørselen etter barnehageplasser etter økt kontantstøtte skal gå ned, helårseffekt av 
endringer i 2014 

 Reversering av innføring av kulturskoletilbud i skole/sfo, helårseffekt av 2014 

 Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårseffekt av endring i 2014 

 Økt maksimalpris i barnehage 

 Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehagen fra høsten 2015  

 Trekk endret differensiert arbeidsgiveravgift 

 

Sum skatt og rammetilskudd 2015-2018:  

Tabellen viser fordelingen av skatt og rammetilskudd for økonomiplan perioden 2015 - 2018. 

ALTA

(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)

1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 450 480            446 230          452 083         456 696          461 524          

Utgiftsutjevning 26 194              27 616            27 715           27 976            27 301            

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -1 213              -1 262             -1 262            -1 262             -1 262             

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 883                   1 773              1 773             1 773              1 773              

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 146 893            152 649          153 442         154 705          155 961          

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. -                   500                 -                 -                  -                  

Endringer saldert budsjett 2014 -3 323              

Ekstra skjønn tildelt av KRD -                   

RNB2012-2014 748                   

Sum rammetilsk uten inntektsutj 620 662          627 507        633 752       639 888        645 298        

"Bykletrekket" (anslag etter 2010)

Netto inntektsutjevning 70 961              74 182            74 725           75 267            75 862            

Sum rammetilskudd 691 622          701 689        708 477       715 155        721 160        

Rammetilskudd - endring i % 6,7                    1,5                  1,0                 0,9                  0,8                  

Skatt på formue og inntekt 401 677 417 736 420 795 423 849 427 199

Skatteinntekter - endring i % 1,49                  4,00                0,73               0,73                0,79                

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 48 244              50 300            48 835           47 413            46 031            

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 1 141 543      1 169 725     1 178 107    1 186 418     1 194 390     

PROGNOSE

 

I økonomiplan 14-17 er sum rammetilskudd, skatt og eiendomsskatt for 2015 beregnet til kr. 

1 171 700 000. Oversikten ovenfor viser at totalen nå beregnes til kr 1 169 725 000. 

Skatt og inntektsutjevning  

KS sin alternative prognosemodell er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd i 

økonomiplanperioden. Dette fordi vi så langt i 2014 har ligget under det nivået som er beregnet per 

innbygger i forhold til landsgjennomsnittet i 2013. I den alternative modellen er forutsetningene om 

skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter i årene 2011 - 

2013, samtidig som SSBs - MMMM alternativ benyttes som anslag for folketall 1.1.2015. Det vil si 

ikke bare snittet for skatteåret 2013. Modellen er ikke helt identisk med Grønt hefte. 

Dette innebærer en reduksjon i skatteinntektene i forhold til landet fra 80,4 % til 79,9 %. 

SSB sin prognose for befolkningsvekst for landet er lagt til grunn, og i hovedsak videreføring av siste 

års vekst for Alta kommune.  
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Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at 

skattesvake kommuner, som Alta, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, blir 

kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 

Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Alta) blir i tillegg 

kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet. 

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende, og utbetales ti ganger i året, etter 

hvert som skatteinngangen er klar. Inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet. 

Endelig fordeling av inntektsutjevningen for 2014 til kommunene vil ikke være klar før i februar 2015, 

når endelige skattetall er klar. 

Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning 

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2014 (19 899 

innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp 

per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen på 

grunn av ulikheter i behovene i den enkelte kommune. 

Fordelingen i befolkningen i perioden 1. juli 2012 til 1. juli 2014: 

 

Hvis vi sammenligner vår befolkningsutvikling med landet så har vi 59 % færre innbyggere over 89 år 

enn en gjennomsnittskommune. Tilsvarende har vi 17 % flere innbyggere i grunnskolealder, og 10 % 

flere innbyggere i barnehagealder enn en gjennomsnittskommune. 

Alta kommune s befolkning øker med 155 fra 1.7.2013 til 1.7.2014. Dette gir en prosentvis økning på 

0,78 %. Vi har befolkningsnedgang i aldersgruppen fra 0-22 år, mens vi har økning i befolkningen fra 

23 år og opp. Det betyr at vi nærmer oss en befolkningssammensetning som er mer lik 

landsgjennomsnittet. 

 

0-1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67-79 år 80-89 år Over 90 år

01.07.2012 544 1091 2847 2120 10935 1397 472 65

01.07.2013 565 1093 2840 2133 11112 1451 486 64

01.07.2014 533 1088 2816 2128 11245 1518 503 68
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Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbud. 

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for 

de kostnadsforskjellene de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår 

og bosettingsmønster. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består 

av ulike kriterier med vekter.  

Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket inn fra noen kommuner blir delt ut 

igjen til andre kommuner. Vår indeks tilsier at vi for 2015 har ett beregnet utgiftsbehov som ligger 

3,3 % over landsgjennomsnittet. Det betyr at Alta kommune er en mer kostnadskrevende kommune 

å drive enn landsgjennomsnittet, og det blir vi kompensert for gjennom utgiftsutjevningen. 

Ingar 

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt 

i kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det 

neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. 

INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2014.  

Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir 

omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i 

regionalpolitiske tilskudd, endring i folketallet og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata. 

Alta bidrar med 1,262 millioner til finansiering av ordningen i 2015. 

Nord-Norges tilskudd 

Nord-Norges tilskuddet er ett særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi 

kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. 

Tilskuddet skal også bidra til å gjøre det mulig med en høy offentlig sysselsetting i områder med et 

konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger, som blir 

differensiert mellom ulike geografiske områder. Satsene er prisjusterte og folketallet per 1. januar 

2014 ligger til grunn. Kommuner i Finnmark har en langt høyere sats per innbygger enn de andre 

kommunene som mottar regionalpolitiske tilskudd, slik som kommuner i Troms, Nordland og 

Namdalen.   

Skjønn 

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den 

faste delen av inntektssystemet. Det er fylkesmannen i Finnmark som årlig fordeler skjønnsmidlene 

for kommunene i Finnmark. Alta kommune har hatt en relativt lav andel av midlene de siste årene. 

For 2015 er Alta kommune tildelt 0,5 mill. i skjønnsmidler. 

 

Eiendomsskatt 

Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eiendomsskatten. 

Kommunestyret har vedtatt en skattelegging av verker og bruk med 5,5 promille og for øvrige 

eiendommer 2 promille. Skattesatsen var sist vedtatt i 2009. 
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Selv om signalene fra Kommunestyret er og ikke øke eiendomsskatten, vil rådmannen likevel 

synliggjøre de muligheter og det inntektspotensialet som ligger i det å øke skattesatsene. 

 Boliger har i dag en skattesats på 2 promille. Ved å øke denne til 4 promille så vil dette gi 

Alta kommune en økt eiendomsskatt på 17,7 mill. 

 Verker, bruk og næring har i dag en skattesats på 5,5 promille. Ved å øke denne til 7 promille 

så vil dette gi Alta kommune en økt eiendomsskatt på 8,4 mill. 

En økning av skattesatsene for eiendomsskatten vil kunne gi Alta kommune en inntektsøkning på 

totalt ca. 26 mill.  

Finansinntekter 

Renteinntektene forventes å øke, hovedsakelig på grunn av at vi låner ut 40 millioner i startlån hvert 

år.  Renteinntekter fra kommunens ordinære likviditet vil videreføres, eller gå litt ned som følge av 

anstrengt likviditet og lavt netto driftsresultat.   I hovedsak består finansinntektsposten av renter på 

kommunens bankinnskudd, samt renter av startlån, og næringslån. 

Driftsutgifter 

Lønns- og pensjonskostnadene 

Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 3,3 prosent for 2015. Dette er også lagt til grunn ved 

beregning av lønnsvekst for 2015. Med utgangspunkt i dette er det avsatt ca. 20 millioner under 

ramme 109 reserver til å dekke virkningen av lønnsoppgjør 2015, og hel års virkning av de lokale 

forhandlingene 2014 som ikke er avklart i detalj når rådmannen legger fram sitt budsjett.  Disse 

midlene vil bli overført til tjenesteområdene etter hvert som de faktiske lønnsøkningene avklares. 

Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene for 2015 er budsjettert med 18,69 prosent for 

hoveddelen av kommunens ansatte. Ansattes andel er på 2 prosent. I statsbudsjettet er det beregnet 

at kommunesektorens bokførte pensjonskostnader vil øke ut over det som dekkes over lønns og 

prisstigning.  Får Alta så vil dette utgjøre ca. 7 millioner. Økningen framkommer i budsjettet som 

redusert netto inntektsføring av premieavvik i forhold til prognose 2014. Økte pensjonskostnader må 

dekkes av den generelle økningen i de frie inntektene.  

Varer og tjenester 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i er prisjustert med forventet prisvekst 2,2 %.   Kjøp av varer og 

tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med kommunal deflator 3 %. 

Overføringer 

Overføringer inneholder poster som mva, overføringer til IKS (kino og museum), kirkelig fellesråd, 

sosialhjelp, næringstilskudd, spillemidler, budsjettreserver med mer. For 2015 er denne posten 80 

millioner. Posten er redusert kraftig i forhold til 2014. Dette skyldes i hovedsak bortfall av overføring 

til staten i forbindelse med samhandlingsreformen (17,775 mill. kr.) og at vi i 2015 ikke har noen 

avsatte reserver (10 mill. kr. i 2014) 
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Finansutgifter 

Posten inneholder kommunens rente og avdragsutgifter, samt utlån, avskrivninger og andre 

finansutgifter. Kommunens finansforvaltning reguleres gjennom en egen forskrift om kommuners 

finansforvaltning. I tillegg har kommunestyret vedtatt ett eget finansreglement. Dette reglementet 

omfatter plassering og forvaltning av ledig likviditet, gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

samt plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Finansreglementet gjelder hele den 

kommunale virksomhet, inkludert kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og 

interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27.  

Av den totale lånemasse på 1,506 milliarder. kroner pr 31.12.2014 vil 62 % være på fast rente. 

Bindingstiden for en del av lånene går ut i 2017. Kr. 572,3 mill. kroner eller 38 % vil være på flytende 

rente.  Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon.  1 % renteendring 

mht. den eksisterende lånemassen pr 31.12.2014 som er på flytende renten betyr ca. pluss/minus 6,0 

mill. kroner i mer-/mindre utgifter for kommunen.  Dette avhengig av renteutviklingen. 

For 2015 er det budsjettert med uendret rentenivå for kommunens lån med flytende 

rentebetingelser. Dette er beregnet ut fra signalene fra markedene som indikerer et fortsatt lavt 

rentenivå i Norge.  

Totale renter og avdrag øker kraftig i perioden. Dette henger i hovedsak sammen med at 

investeringsvolumet er kraftig oppjustert i forhold til økonomiplan 14-17. 

Avtalen med Kirkelig fellesråd om finansiering av Nordlyskatedralen innebærer at kommunen skal 

overta et lån på 93 millioner 1.1.2017.  Lånet vil etter korreksjon for rentekompensasjon belaste 

kommunen med mellom 4 og 5 millioner årlig i renter og avdrag, avhengig av rentenivået fra 2017 og 

utover.  Dette er innarbeidet i økonomiplanen. 

Kommunen låner ut startlån innenfor en ramme på 40 millioner kroner per år.  Utlånene er finansiert 

fra husbanken.  Selve utlånet, og tilbakebetaling av dette, bokføres i investeringsregnskapet, men 

våre renteutgifter og renteinntekter på disse lånene bokføres i driftsregnskapet, og er med på å 

forklare størrelse på finansutgiftene. 
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Investeringsbudsjettet 
Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2015-2018 innebærer en økning i investeringer i 

anleggsmidler på 400 millioner (35 %) i forhold til økonomiplan 14-17.  Det må gjennomføres tunge 

investeringer både i helse og sosial, og i barn og unge for å kunne effektivisere drifta.  I tillegg skal det 

investeres betydelige midler i øvrig infrastruktur (bolig- og næring).  Det er viktig at kommunen har 

fokus på investeringsnivået, og hvordan investeringene finansieres, i tiden fremover. Totalkostnaden 

i økonomiplanperioden varierer mellom 91 millioner og 488 millioner kr. per år i perioden 2015-

2018.  

Av større prosjekter som ligger til grunn for rådmannens forslag er grunnerverv, boligfeltutbygging, 

industriområde, omsorgsboliger, skoler, Alta helsesenter, selvkost og utlån av startlån. Resterende 

prosjekter er av mindre karakter. Prosjektene er nærmere beskrevet senere i dette dokumentet. 

 

Budsjettskjema 2A   -   Investering 15-18

 Regnskap 

2013 

 Oppr. 

budsjett 2014 

 Budsjett 

2015 

 Budsjett 

2016 

 Budsjett 

2017 

 Budsjett 

2018 

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 92 158      246 866        305 337  423 185  732 085  68 335    

Utlån og forskutteringer 45 925      40 000          40 000    40 000    40 000    40 000    

Avdrag på lån 15 905      16 055          19 205    21 523    23 904    24 720    

Avsetninger 62 266      608              

Årets finansieringsbehov 216 254    303 529        364 542  484 708  795 989  133 055  

FINANSIERING

Bruk av lånemidler inkl. startlån / form.lån -104 856   -203 245       -270 516 -341 384 -488 144 -91 294   

Inntekter fra salg av anleggsmidler -17 522     -10 320         -2 500     -12 500   -22 000   -2 500     

Tilskudd til investeringer

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -84 978     -58 626         -84 166   -121 464 -276 485 -33 901   

Andre inntekter -701         

Sum ekstern finansiering -208 057   -272 191       -357 182 -475 348 -786 629 -127 695 

Overført fra driftsbudsjettet -6 875       

Bruk av avsetninger -1 322       -31 338         -7 360     -9 360     -9 360     -5 360     

Bruk av tidl. års udisp.

Sum finansiering -216 254   -303 529       -364 542 -484 708 -795 989 -133 055 

Udekket/udisponert = 0 -           -               -         -         -         -         

Kommunestyrets vedtak endret denne oversikten, se vedlegg. 

Finansieringsbehov 

Kommunestyrets vedtatte investeringer innebærer investeringer i anleggsmidler på vel 1,5 milliarder 

kroner i planperioden 2015-2018. 
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Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd, salgsinntekter, mottatte avdrag på utlån eller opptak 

av lån. Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. 

Driftskostnadene knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger.  

Lån 

Det er budsjettert med et samlet låneopptak på 270,516 millioner kroner i 2015. Av dette er kr. 40 

millioner knyttet til Startlån, 27 millioner er knyttet til selvkostområdet. I planperioden er det 

budsjettert med låneopptak på til sammen 1 191 mrd. kr 

Budsjetterte avdrag er 89 millioner i investeringsbudsjettet og 231 millioner i driftsbudsjettet i 

perioden.  Det foreslåtte investeringsprogrammet vil føre til kraftig økning av lånegjelden i perioden.  

Startlån 

Lånerammen for startlån foreslås uendret til kr. 40 millioner i 2015. Startlån er ett virkemiddel som 

skal gjøre vanskeligstilte i stand til å komme inn i boligmarkedet. Startlån er ett videreformidlingslån 

fra Husbanken som ikke brukes til å finansiere kommunens investeringer. 

Tilskudd, refusjoner og andre inntekter 

Det er etablert ulike støtteordninger for å stimulere kommunene til investeringer. Det viktigste 

tilskuddet er Husbankens tilskudd til opprettelse av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Også 

spillemidler som gis til idrettsbygg og – anlegg er en viktig finansieringskilde. Felles for 

støtteordningene er at de innvilges og mottas etter at prosjektet er ferdigstilt. For 2015 er det 

budsjettert med 64,9 millioner i tilskudd. Dette er i hovedsak inntektsføring av momskompensasjon, 

samt bidrag fra Finnmark Fylkeskommune til utvidelse av Finnmarkshallen 

Bruk av fond 

3,5 million overføres årlig fra drift via fond til betaling av egenkapitaltilskudd KLP.  I tillegg er det flere 

prosjekter som finansieres ved bruk av parkeringsfondet. 

Salg av eiendom 

Det er budsjettert med salg av kommunal eiendom for 39,5 millioner i planperioden.  I tillegg til 

løpende salg av diverse grunnarealer er det budsjettert med salg av tomter fra boligområdet 

Gakorimyra sør i 2016 og 2017.  Salg av kommunal eiendom skal bokføres i investeringsregnskapet og 

kan ikke brukes som finansiering i driftsregnskapet.   

 

Investeringsoversikt per tjenesteområde 

Budsjettskjema 2 B viser hvordan investeringsprosjektene fordeler seg mellom tjenesteområdene i 

planperioden. Det er kun budsjett for 1. år i økonomiplanen (2015) som formelt vedtas av 

kommunestyret. De øvrige angir budsjettavsetninger.  
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Spesifiseringen av de enkelte prosjektene er nærmere spesifisert i kapittel 13. 

  

2015 2016 2017 2018 2015-2018

Andel i 

perioden

Budsjett

Felles 6 900 6 600 7 700 6 200 27 400 1,5 %

Samfunnsutvikling 59 650 13 550 13 000 11 000 97 200 5,5 %

Barn og unge 143 800 193 200 253 500 5 500 596 000 33,5 %

Helse 34 000 150 500 404 500 500 589 500 33,1 %

Drift og utbygging 30 487 28 835 22 885 14 635 96 842 5,4 %

Selvkost 27 000 27 000 27 000 27 000 108 000 6,1 %

Renter og avdrag 62 705 65 023 67 404 68 220 263 352 14,8 %

Total 364 542 484 708 795 989 133 055 1 778 294 100,0 %

Investeringsområde Budsjett
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5. Indikatorer for økonomistyring 
Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger 

opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert 

av driftsårene i økonomiplanperioden.  

Nøkkeltallene viser om kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i riktig retning, og de sier 

også noe om kommunens handlefrihet i kommende år.  

Netto driftsresultat  

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. 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. 
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Tabellen viser de siste års netto driftsresultat etter regnskapstallene for årene 2009-2013. Øvrige år 

er beregnet etter budsjettert resultat. 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 sine anbefalinger. Dette har medført at størrelsen på kommunens 

reserver (blant annet bufferfondet) ikke er av en størrelse som er nødvendig for å møte uforutsette 

hendelser. For å ha et netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter så burde Alta kommune hatt 

ett årlig netto driftsresultat på rundt 48-50 millioner.  
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

Netto driftsresultat 15 064 5 351 6 178 6 315 32 908

Premieavvik -14 023 -10 397 -6 771 -3 145 -34 336 

Korrigert netto driftsresultat 1 041 -5 046 -593 3 170 -1 428 

Netto driftrresultat % 0,94 % 0,33 % 0,38 % 0,39 % 0,51 %

Premieavvik % -0,87 % -0,64 % -0,42 % -0,19 % -0,53 %

Korrigert netto driftsresultat % 0,06 % -0,31 % -0,04 % 0,19 % -0,02 %

 

Premieavviket er pensjonsutgifter som kommunen har betaler, uten at det utgiftsføres.  Korrigert 

netto driftsresultat er et bedre mål enn netto driftsresultat på hvordan kommunens reelle resultat 

er.  Tabellen viser at kommunen budsjetterer med underskudd når vi ser hele planperioden samlet. 

Budsjettert netto driftsresultat er i snitt på 0,51 % i planperioden. 

 

Likviditeten 

I hht. kommunelovens § 46, pkt. 3 skal kommunestyret ved budsjetteringen sørge for at kommunen 

har tilstrekkelig likviditet til at løpende utgifter dekkes. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, 

må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette.   

Alta kommunes likviditet er under stadig press. Det vil si at kommunen er avhengig av at det til 

enhver tid er tilgjengelige ubrukte fondsmidler, mindreforbruk eller ubrukte lånemidler for å ha 

tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser. I praksis så betyr dette at kommunen kan 

havne i en situasjon der kommunestyret lovlig kan vedta å disponere alle midler (fond og 

mindreforbruk), men likevel komme i en situasjon der kommunen ikke kan betale sine forpliktelser. 

Dette skyldes at kommunens omløpsmidler i form av bankinnskudd er mindre enn den egenkapitalen 

(fond og mindreforbruk) som er tilgjengelig.  

 

Redusert driftslikviditet – effekt av premieavviket 

Redusert driftslikviditet er et resultat av mange faktorer som for eksempel økte kortsiktige fordringer 

og økt gjeld. Premieavviket slik det bokføres i regnskapet spiller også en stor rolle. Kommunen har 

betalt mer i premie enn hva som er utgiftsført. Denne problemstillingen har vært kjent siden 

ordningen med premieavvik ble innført i 2002 og har år for år tappet likviditeten.  

Alta kommune hadde per 1.1.2014 ikke utgiftsførte premieavvik på 70 mill. kr. som skal belastes i 

regnskapet de neste 7-10 årene.  Premieavviket forventes å øke med ca. 20 millioner kroner i 2014.  

Dersom utviklingen fortsetter kan kommunen risikere få økt behov for kortsiktig kreditt. Det er 

gjennomført en analyse av Altas kommunes likviditet der man ser på sammenhengene mellom 

kommuneregnskapet og likviditeten.  Analysen viser at driftslikviditeten er negativ og at effekten av 

premieavviket har medvirket til dette. 

Alta kommune må ha sterkt fokus på utviklingen i driftslikviditeten i 

økonomiplanperioden. 
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Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av disse fondene 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. Kommunen vil automatisk sikre denne ”bufferen” dersom store deler av et positivt 

netto driftsresultat årlig avsettes til disposisjonsfond. Når disposisjonsfondet har nådd en viss 

størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene sine.  

Kommunens disposisjonsfond var 1.1.14 på 36,2 millioner kroner.  Av dette utgjør parkeringsfondet 

16,8 millioner kroner 

For en kommune som Alta så burde disposisjonsfondene hatt en størrelse på minimum 130 - 140 

mill. kr.  

 

Lånegjeld 

Lånegjelda til Alta kommune vil øke fra 1,363 millioner i 2012 til 2,367 mill. i 2018 på grunn av 

gjennomførte og planlagte investeringer og utlån.  
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Gjeld per innbygger

  

 

Gjelda per innbygger vil øke fra 55,6 tusen i 2013 til 105 tusen i 2018. 

 

Gjeldsgrad 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekt (gjeldsgrad) viser følgende utvikling: 
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2 013               2 014               2 015                 2 016               2 017               2 018               

Driftsinntekter 1 549 318       1 559 258       1 607 274         1 617 454       1 625 380       1 635 715       

Gjeld 1 416 675       1 506 486       1 714 953         1 984 406       2 385 608       2 366 901       

I prosent 91,44 % 96,62 % 106,70 % 122,69 % 146,77 % 144,70 %

 

Pensjonsforpliktelsene holdes utenom i denne beregningen. Høy lånegjeld binder en større andel av 

kommunenes inntekter til renter og avdrag og gjør kommunen mer sårbar for svingninger i 

rentenivået. Staten anbefaler at kommunenes samlede gjeld ikke overstiger 50 % av brutto 

driftsinntekt. 

 

Netto lånegjeld 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et mye brukt nøkkeltall. Sammen med netto 

driftsresultat er dette det mest brukte nøkkeltallet i kommunesektoren.  

Slik netto lånegjeld er definert i KOSTRA er pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler fjernet 

i definisjonen på langsiktig gjeld.  

2 013                 2 014                 2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 

Netto lånegjeld 1 134 631         1 214 970         1 443 437         1 732 890         2 154 092         2 155 385         

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter 73 % 78 % 90 % 107 % 133 % 132 %

 

I 2013 tilsvarte netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter 73 % av brutto driftsinntekter. Netto 

lånegjeld vil i 2018 være på 132 % av brutto driftsutgifter.  

Gjeldsgrad og netto lånegjeld vil øke drastisk i planperioden. 

 

Renter og avdrag 

Størrelsen på de årlige rente og avdragsutgiftene er ikke et måltall i seg selv, men utviklingen bør 

følges nøye.  Det som vises her er renter og avdrag i driftsregnskapet.  Avdrag på startlån (som føres i 

investeringsregnskapet) er ikke tatt med. 

2 013                 2 014                 2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 

Sum eksterne finansutgifter 96 615               103 664             110 683             126 924             154 862             177 713             

Endringer i året 5 049                 7 049                 7 019                 16 241               27 938               22 851               

 

Oversikten viser at brutto finansutgifter øker dramatisk i planperioden. 
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Egenkapitalfinansiering 

2 013               2 014               2 015                 2 016               2 017               2 018               

Finansieringsbehov 216 254           303 529           364 542             484 708           795 989           133 055           

Egenkapitalfinansiering 111 398           100 284           94 026               143 324           307 845           41 761             

Egenkapitalfinansieringsgrad 51,51 % 33,04 % 25,79 % 29,57 % 38,67 % 31,39 %  

Egenkapitalfinansieringsgraden, hvis vi ser på all finansiering utenom bruk av lån som egenkapital 

(altså tar med salg av grunn, alle tilskudd, momskompensasjon, bruk av fond, og mottatte avdrag) så 

har vi i gjennomsnitt en egenkapitalfinansiering på rundt 30 % i året.  

Årsaken til at dette er mulig er først og fremst at momskompensasjonen finansierer 20 % av alle 

ordinære investeringer ex selvkost ved at momsen blir kompensert.  I tillegg forutsettes utbygging av 

boligfelt og industriområder å bli finansiert ved salg av arealene, og at lån bare brukes til 

mellomfinansiering.  Den vedtatte store sykehjemsutbyggingen vil også utløse betydelige refusjoner.  

Øvrige investeringsprosjekter finansieres i all hovedsak av lån, og egen momskompensasjon. 

Siden momskompensasjonsordningen er finansiert ved trekk i rammetilskuddet, bør dette regnes 

som en del av kommunens egenkapitalfinansiering.   

Egenkapitalfinansieringsgraden er i snitt på 30,36 % av totale 

investeringskostnader i perioden 2015-2018.  

 

Sammenlignet med andre kommuner 

 

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 svakest i Alta kommune 

 Vi har høye frie inntekter, kun Sør-Varanger har høyere inntekter enn Alta 

 Alta ligger midt på treet når det gjelder lånegjeld. Sør-Varanger, Os og Harstad har høyere 

lånegjeld enn Alta i kroner per innbygger 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsresultat i prosent av 

brutto driftsinntekter 2,1 3,7 1,8 6 2,1 2,2 2,4 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger        53 329        47 782        46 540      44 262     46 877            45 373        47 417     52 702 
Netto lånegjeld i kroner per 

innbygger        94 065        81 721        34 624      60 761     38 053            43 054        46 985     55 639 
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Oppsummering av nøkkeltall  

Alta kommunes økonomi er anstrengt, ikke fordi vi har lave inntekter, men fordi vi har høyere 

ambisjoner om kvalitet og volum på tjenesteproduksjonen enn det inntektsrammene egentlig tillater.  

Budsjettert netto driftsresultat er i snitt på 0,51 % i planperioden. Det er ikke tilfredsstillende i 

forhold til ønsket om en sunn kommuneøkonomi og behovet for å bygge opp «buffere».  

Den største utfordringen i planperioden er likevel økningen i investeringene. Hvis kommunen skal 

gjennomføre de investeringsplaner som det legges opp til, så må det skapes rom for den finansielle 

belastningen dette vil medføre i årene som kommer.  

For å ha en bærekraftig økonomi med god likviditet og buffere til å kunne finansiere uforutsette 

kostnader, så må inntektene opp, utgiftene ned, eller en kombinasjon av dette. 

I kommunens nye samfunnsdel som skal behandles av kommunestyret i februar 2015, så har 

rådmannen foreslått noen handlingsregler når det gjelder nivået på netto driftsresultat, størrelsen på 

disposisjonsfondene, netto lånegjeld og egenkapitalfinansieringsgraden. 

Kontroll og god økonomistyring er grunnlaget for å kunne opprettholde og 

utvikle gode tjenester til innbyggerne i årene framover.  
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6. Alta som samfunn 
Befolkningsframskriving og demografi  

Ved inngangen av året hadde Alta kommune 19 822 innbyggere. Per 1.7.2014 var folketallet 19 897. 

Det utgjør en økning på 75 personer første halvår og betyr 0,38 % vekst for årets to første kvartal. 

 

Av figuren ser vi at Alta antas å vokse gradvis, og inneha rundt 22 300 innbyggere i 2030. Dette er ut 

fra SSBs beregning for «middels nasjonal vekst» og noe nedjustert fra tidligere anslag. Om vi derimot 

legger «høy nasjonal vekst» til grunn, vil vi være tett opp mot 24 000 innbyggere i 2030.  

Alta kan vise til fødselsoverskudd over flere år, og med en erkjennelse av at vi mennesker lever 

lengre vil vi også få en økning i antall eldre som gir utslag på folketallet. Dette underbygger den 

sterke framskrivningen.  

Befolkningsvekst frem til i dag 

Befolkningsveksten i 2012 var på 0,9 %, eller 176 personer i netto tilvekst. Alta kommune planlegger 

for 1,4 % årlig vekst. 
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Jamfør diagrammet over har fødselstilskuddet variert mellom 140 og 170 siste 10 år. 

Nettoinnflyttingen har bidratt til positiv folketilvekst i hele perioden. År 2010 og 2012 markerte et 

kraftig hopp i innflyttingen. Generelt er det innvandring fra utlandet som bidrar til positiv 

nettoinnflytting, mens man innenlandsk har et netto flyttetap. 

Attraktivitet grunnlag for vekst  

Altas vekst har kommet som følge av at byen og kommunen har blitt opplevd og vurdert som 

attraktiv i forhold til bosetting, arbeid, skolegang og etableringer m.m. 

En av de største utfordringene fremover blir å opprettholde denne attraktiviteten sammen med at 

regionen som helhet må fremstå som attraktiv både for utenforstående og egne borgere. Dette gir 

utfordringer både for samhandling internt og eksternt, utvikling og tjenesteproduksjon.  

I fremtiden vil konkurransen om arbeidskraft bli større, og attraktivitet som bo- og etableringssted vil 

være et åpenbart konkurransefortrinn for å tiltrekkes nødvendig og kompetent arbeidskraft.  

Videre vekst er med andre ord avhengig av fortsatt proaktivt utviklingsarbeid fra kommunens side 

der nye investeringer og nye prosjekter vil være med på å generere utvikling. Dette krever både 

framsynthet, mot og ressurser. 
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7. Kommuneplanens handlingsdel 2004-2015 
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel; Alta vil 2004 -2015 

Kommuneplanens handlingsdel er kommuneplanleggingens tiltaksdel. Her skal satsingsområdene for 

samfunnsutviklingen i samfunnsdelen følges opp med målrettet innsats. Det medfører en sortering 

og prioritering av tiltak med utgangspunkt i samfunnsdelen, kommunedelplaner og temaplaner.  

 

 

Figur 1: Viser sammenhengen mellom kommunens plandokument 

 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- 

og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Derfor 

inngår økonomiplanen etter kommunelovens § 44 i handlingsdelen. Handlingsdelen har som 

økonomiplanen 4-årshorisont, mens virksomhetsplanen utgjør handlingsprogrammet for kommende 

budsjettår, jf. årsbudsjettet. 

Handlingsdelen skal oppdateres årlig. Under den årlige rulleringen skal kommunen innhente 

opplysninger og synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for 

gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til rullert handlingsdel skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling, slik at alle som har synspunkter på forslaget skal ha anledning 

til å uttale seg. 

 

Fokusområder i kommuneplanens handlingsdel 2014 -2017 

Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering, men inntil ny plan vedtas ultimo 2014, eller primo 

2015 gjelder planen Alta vil, vedtatt 20.03.04. Planen har seks fokusområder med hvert sitt 

hovedmål og et antall delmål.  
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Fokusområde Arbeid og entreprenørskap 

Mål for fokusområdet 

1. Alta vil ha et næringsliv og kompetansemiljø som er preget av nyskaping og utvikling. 

1.1. Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur i barnehager, skoler, arbeidsliv og lokalsamfunn. 

1.2. Alta vil ha økt verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser innenfor lokale fortrinn. 

1.3. Alta vil ha flere arbeidsplasser hvor kunnskap og kompetanse er innsatsfaktor og produkt. 

1.4. Alta vil ha et målrettet virkemiddelapparat og en god teknisk infrastruktur. 

Status 

Utdypende planer på området, jf. kommunal planstrategi: 

- Kommunedelplan for næringsutvikling (starter høsten 2014). 

- Kommunedelplan for avløp (gjelder). 

- Kommunedelplan for vannforsyning (skal rulleres). 

- Landbruksplan (gjelder). 

- Havneplan (gjelder). 

- Handlingsplan kulturnæringer (gjelder). 

- Handlingsplan for reiselivet (gjelder - vedtatt høst 2013). 

 

Sentrale utfordringer 

Alta kommune må fortsatt ha en sentral rolle i å utvikle eksisterende og ny virksomhet i Alta. Både 

nye og eksisterende lokale aktører og eksterne aktører må gis fokus for at Alta skal utvikle seg videre 

som et attraktivt sted å etablere og drive næringsaktivitet. I Alta skal vi også være særskilt proaktiv i 

forhold til nye næringer. I 2015 vil arbeidet med ny Næringsplan ha fokus, og strategier og tiltak som 

velges vil være viktige for Altas fremtid m.h.t næringsutvikling. 

En særdeles viktig faktor for utviklingen i vår kommune og vår region vil være tilgangen på nok 

kvalifisert arbeidskraft. Som Universitetsby har Alta en god mulighet til å utvikle seg ytterligere som 

kompetanseby, og det vil være viktig for Alta å legge til rette for typisk «kompetanseintensive» 

arbeidsplasser i større grad. Alta som bosted må fremstå attraktivt og åpnet for å tiltrekke oss 

nødvendig arbeidskraft i årene som kommer. 

En viktig suksessfaktor for Altas vekst de siste 30 – 40 år har vært et fremtidsrettet og forutsigbart 

planverk, i særdeleshet arealplaner.  Alta som by må ha plan- og kapasitetsmessig beredskap for å 

kunne være vertskap etablering av store private og offentlige virksomheter. For å møte fremtiden er 
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det derfor avgjørende å ha nødvendig planberedskap for utvikling, dette gjelder både boligområder, 

forretning/sentrumsområder og industri. I denne sammenheng er også samferdsel og 

kommunikasjoner viktig. Samlet er dette med på å gjøre Alta til et attraktiv etablerings- og 

bostedsted.  

Fokusområde Miljø og bærekraftig utvikling  

Mål for fokusområdet 

2. Alta vil at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent, ryddig 
og trivelig nærmiljø. 

2.1. Alta vil ha en miljø- og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende generasjoners behov 
og valgmuligheter. 

2.2. Alta vil bevare sitt grønne preg. 

2.3. Alta vil ha et rent og tiltalende nærmiljø der alle tar ansvar. 

 

Status 

Utdypende planer på området, jf. kommunal planstrategi: 

- Kommuneplanens arealdel (gjelder) 

- Kommunedelplan for miljø, klima og energi (delt ny/rullering oppstart 2013). 

- Kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap (skal startes opp). 

- Plan for offentlig uterom og grønnstruktur (rullering pågår). 

- Handlingsplan for reiselivet (følger av ny reiselivsplan). 

- Kommunedelplan for avløp 

- Kommunedelplan vannforsyning 

 

Sentrale utfordringer 

Alta fikk Statens Bymiljøpris for 2014. En av de viktigste årsakene er satsingen på «Sykkelbyen Alta» 

og tilretteleggingen for utvikling av Byløypa. Dette er kvaliteter som verdsettes i større grad nå enn 

tidligere, og som faktisk gir en merverdi og stolthet for våre innbyggere. For Alta vil det være viktig å 

opprettholde fokuset og videreutvikle konseptet videre. 

Renovering og utbygging av vann- og avløpsnettet vil være viktig både for sikker forsyning til 

befolkningen og realisering av nye utbyggingsområder. 
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Viktige områder; 

- Sikre friområder og grønne korridorer for framtiden selv om sentral Alta fortettes. 

- Utvikle hensiktsmessige transportløsninger i sentral Alta med fokus på syklende og gående 

- Sikre alle beboerne i sentral Alta tilgang på ”grønne” turstier mindre enn 300 m fra egen bolig. 

- Øke ressursene til renhold og renovasjon slik at Alta sentrum, friområder, badeplasser og 

lekeplasser oppleves som rene og ryddige. 

- Handheving av forurensningsloven er et prioritert innsatsområde for å holde Alta rent og pent, 

herunder også at planformål og planbestemmelser overholdes på industriområder. 

 

Fokusområde Livskvalitet og velferd  

Mål for fokusområdet 

3. Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvilkår og et samfunn der vi tar vare på 

hverandre. 

3.1. Alta vil ha varierte tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. 

3.2. Alta vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig kulturbærer i vårt lokalsamfunn. 

3.3. Alta vil ha gode og trygge oppvekstmiljø. 

3.4. Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester. 

3.5. Alta vil ha et inkluderende og engasjert lokalsamfunn. 

3.6. Alta vil ha et levende bysentrum med varierte handels- og servicetilbud der vi kan bo, 

møtes, oppleve å skape. 

Status 

Utdypende planer på området, jf. kommunal planstrategi: 

- Kommunedelplan for helse og sosial (vedtatt 2013). 

- Kommunedelplan for kultur (startet opp 2013). 

- Kommunedelplan for sosial boligbygging (skal rulleres – oppstart høst 2014). 

 

Sentrale utfordringer 

Behovene for helse- og sosialtjenester i kommunen forventes å øke de nærmeste årene. Både den 

demografiske utviklingen og nasjonale satsinger som samhandlingsreformen og nedlegging av 

langtidsplasser i spesialisthelsetjenesten medfører at flere brukere skal ivaretas av kommunen. 
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Dimensjonering av tjenestene i forhold til forsvarlig kvalitet og kapasitet er en hovedutfordring. 

Viktige innsatsområder vil være fremtidig struktur i institusjoner og i boliger med heldøgns tjenester, 

samtidig som man fortsatt har fokus på forebygging og tidlig innsats.   

Fokusområde Kunnskap og kompetanse  

Mål for fokusområdet 

4. Alta vil være et attraktivt kunnskaps- og kompetansesenter i regionen. 

4.1. Alta vil være et attraktivt arbeids- og karrierested for unge mennesker. 

4.2. Alta vil være en god vertskommune for utdanningsaktørene. 

4.3. Alta vil ha næringsrettede utdannings- og FoU-miljø 

Status 

Utdypende planer på området, jf. kommunal planstrategi: 

- Kommunedelplan for skole (skal startes opp). 

- Kommunedelplan for barnehage (skal startes opp). 

 

Sentrale utfordringer 

Alta må være en pågående vertskommune for videregående skole og Universitet. Kommunen skal 

være en koordinator slik at kompetansen fra Universitet og videregående skole tilflyter grunnskolen i 

Alta. Dette for å skape motivasjon og interesse for våre elever til videre utdanning og 

kompetansebygging. 

Det samlede utdanningsmiljøet i Alta må også være næringsrettet og nyskapende.   

For at Alta som utdanningssted skal være attraktivt må flere faktorer være tilstede. I tillegg til 

kvalitetsmessig gode og attraktive studietilbud må Alta som vertsby fremstå som «studentvennlig» i 

alle betydninger av ordet. Etablering av 80 – 120 elevhybler må ha sterkt fokus også i 2015. 

Alta må også satse videre på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og da særlig rettet mot 

lesing. Satsingen spisses gjennom deltakelse i de nasjonale satsingene Vurdering for læring og 

Ungdomsskolesatsingen. Fokuset vil være skolebasert kompetanseutvikling der skolene skal vokse og 

utvikles med nettverksarbeid og interne prosesser veiledet av eksterne veiledere og skoleeier.  

Sterkt fokus på tidlig innsats videreføres med sikte på å hjelpe og kartlegge så tidlig som mulig i 

utdanningsløpet til barna i Alta kommune.  

Fokusområde Nettverk og naboskap  

Mål for fokusområde 

5. Alta vil være et utviklingsorientert regionsenter med fokus på gode nettverk og godt naboskap. 
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5.1. Alta vil ha et godt samarbeidsklima og naboskap i regionen, både sosialt, næringsmessig og 

kulturelt.. 

5.2. Alta vil være et levende og attraktivt regionsenter. 

5.3. Alta vil ha innflytelse der viktige beslutninger for kommunen og regionen tas. 

Status 

Utdypende planer på området, jf. kommunal planstrategi: 

- Nordområdestrategi (rulleres i 2015). 

 

Sentrale utfordringer 

Alta opplever utfordringer m.h.t. byens og kommunens omdømme i Finnmark generelt, og blant våre 
nabokommuner spesielt. Store deler av kommunens næringsliv er avhengig av oppdrag utenfor Alta, 
samtidig som kommunen selv også trenger regionale alliansepartnere, og det er derfor viktig å bygge 
et omdømme som i større grad kan være en døråpner for vårt næringsliv og tillitsvekkende for våre 
partnere. Arbeidet med nettverk og naboskap må fokusere på å rette opp et skjevt bilde som er skapt 
av Alta. 
 

Det er ikke nødvendigvis noen motsetning å jobbe for egen saker, samtidig som Alta viser omtanke 

og forståelse for øvrig aktivitet i regionen. Altas næringsliv har markedsandeler, og er i stor grad 

bygget opp på en slik måte, at all utvikling i regionen er positivt for utviklingen også i Alta.  

Strategisk arbeid i Vest Finnmark Regionråd og kommunesamarbeidet O6, må ha som klar målsetning 

å bedre kommunens omdømme – samtidig som kommunen ivaretar egne interesser. Det vil si at 

Altas vekst og utvikling også kan være avhengig av god utvikling og realisering av prosjekter i andre 

kommuner i regionen. Tett samarbeid og forståelse er derfor viktig for å drive omdømmebygging. 

 

Fokusområde En endringsvillig organisasjon  

Mål for fokusområdet 

6. Alta vil at kommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon som møter brukerne på en 

positiv måte. 

6.1. Alta kommune vil ha hovedfokus på kommunale basisoppgaver. 

6.2. Alta kommune vil yte god service og sette brukeren i fokus. 

6.3. Alta kommune vil ha en organisasjonsstruktur som håndterer tverrfaglige 

samhandlingsbehov. 

6.4. Alta kommune vil ha tydeligere ledere som bidrar til likestilling, nytenkning og trivsel. 



45 
 

6.5. Alta kommune vil ha kompetente og resultatorienterte medarbeidere. 

Status 

- Rullering av arbeidsgiverpolitikken er startet opp 

- Revidering av HMS styringsdel og handlingsplaner er igangsatt 

- Kontinuerlig oppdatering av regelverk og rutiner i personalhåndboken 

- Utarbeidelse av ny IKT strategi i 2014 

 

Sentrale utfordringer 

Det å være en endringsvillig organisasjon krever en fokusert holdning til en rekke basisoppgaver og 

lovpålagte fagområder. Her spiller tjenesteovergripende oppgaver en stor rolle.  

Ny vedtatt arbeidsgiverpolitikk er sentral i arbeidet fordi den blant annet skal markedsføre Alta 

kommune som en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidsgiverpolitikken er i hovedsak administrativt 

innrettet, men også politisk er det viktig med refleksjon over hva begrepet «attraktiv arbeidsgiver» 

innebærer. 

Arbeidet med HMS gir oss utfordringer i vårt daglige virke. Målet er å gjennomføre en riktig og god 

HMS-opplæring til våre ansatte.  

Også nærværsarbeidet står sentralt i hele organisasjonen. Vårt mål er at Alta kommune skal ha et 

nærvær på over 92,5 %. Dette arbeidet krever kontinuerlig oppfølging og må ha fokus hele tiden.  

Det vi opplever er at Alta kommune er under stadig endring på ulike nivå i organisasjonen.  En av de 

store utfordringene knyttet til dette er å bygge kompetanse på å drive frem endringsprosjekter. Ofte 

skjer mange endringer på samme tid, samtidig som nye endringer initieres. Dette krever mye av våre 

ledere og gir Alta kommune en sentral utfordring i å ha kapasitet nok til å drive med utviklingsarbeid. 

Det handler om å omprioritere eller prioritere bort en del oppgaver til fordel for endringsarbeid. 

Dette er ett område som må få fokus i fremtiden når tjenesteproduksjonen skal utvikles i Alta 

kommune. Bruk av arbeidsflytkartleggig med påfølgende digitalisering og effektivisering av 

administrative prosesser blir et viktig verktøy for å frigjøre ressurser, samt arbeidsflytkartlegging og 

utvidet bruk av teknologi innen tjenesteområdene, spesielt helse. 

 

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel – Alta vil – er under rullering og vil vedtas før jul 2014, evt 1 kvartal 
2015. Medvirkningsopplegget er gjennomført i henhold til planprogrammet, og deltakelsen har vært 
meget god. Høsten 2014 har gått med til tekstbehandling, og kvalitetssikring av innkommet 
materiale.  
 
De fire satsingsområdene er: 

1. Kunnskap og kompetanse (planverksted 10.10.13) 
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2. Næringsutvikling og nyskaping (planverksted 24.09.13) 
3. Trivsel og livskvalitet (planverksted 28.08.13) 
4. Attraktivt regionsenter i utvikling (planverksted 15.10.13) 

 
I tillegg vil samfunnsdelen inneholde noen økonomiske handlingsregler. 
For Altas videre vekst er det viktig at både næringsliv, kommunens organisasjon og det politiske Alta 

får et eierforhold til innholdet i denne overordnede strategiplanen. I hovedsak fordi denne er 

styrende for all øvrig virksomhet som kommunen er involvert i. 
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8. Tjenesteområde for Felles støtte 
Felles støtte er felles støttefunksjon for de folkevalgte og for hele organisasjonen. Tjenesteområdet 

er også kommunens førstelinjetjeneste overfor innbyggerne i Alta kommune. 

Sentrale hovedoppgaver er drift av servicesenteret med tjenester som post og arkiv, informasjon, 

sekretariatsfunksjon for ordfører og politiske utvalg, samt utlån og tomter. Tjenesteområdet har også 

ansvar for budsjett og innkjøp, personal, lønn og regnskap, skatt og innfordring og tjenesten for IKT. I 

tillegg kommuneadvokatene, tilsynsfører innen barnevernlovgivning og kommunens eierstyring.  

Tjenesteområdene har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og 

styringsprosesser og gi driftsstøtte til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, 

styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske organer. 

Tjenesteområdet har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende 

strategier slik som arbeidsgiverpolitikk, IKT-strategi og HMS-arbeid.  

Status    

 

Tabellen viser hvilke utgifter Alta kommune har til administrasjon, styring og fellesutgifter. Når det 

gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring så bruker Alta kommune lite sammenlignet 

med de andre. Kun Steinkjer bruker mindre. 

Agenda kaupang rapporten der Alta kommune sammenlignes med andre kommuner når det gjelder 

nivået på administrative stillinger viser også at den administrative andelen i Alta kommune er lav. 

Der påpekes det også at kommunen har ett høyt aktivitetsnivå målt etter samlet bemanning og ligger 

et godt stykke under forventet nivå. Dette har sammenheng med at Alta kommune har en 

sentralisert støttefunksjon, det vil si at administrative stabsoppgaver i stor grad er samlokalisert. 

Dette gir rimeligere og standardiserte støttefunksjoner til brukerne, i tillegg til at det reduserer 

sårbarheten i organisasjonen. 

Netto driftsutgifter i kr. per innbygger viser at Alta har lave kostnader sammenlignet med landet, Sør-

Varanger, Rana og Harstad. Her er vi omtrent midt på treet sammenlignet med de andre.  

Når det gjelder lønnsutgifter i kroner per innbygger, så ligger vi også i midten av de kommunene vi 

sammenligner oss med.  

Sentrale utfordringer 

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god virksomhetsstyring i hele organisasjonen. 

Virksomhetsstyring er aktiviteter som utføres for å sikre gjennomføring av kommunens mål og 

strategier på en mest formålstjenlig og effektiv måte.  

Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til administrasjon og 

styring i % av totale netto driftsutg, 

konsern 8 7,4 5 6,8 7,1 7,1 8,1 6,5

Netto driftsutgifter, administrasjon og 

styring, i kr. pr. innb., konsern 4810 3791 2408 2995 3665 3357 4109 3605

Lønnsutgifter, administrasjon og styring, 

i kr. pr. innb., konsern 2715 2819 1910 1853 2325 2439 2910 2572
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God virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede 

mål følges opp i organisasjonen og at styringsprosessene er effektive med riktig bruk av teknologi. I 

tillegg innebærer god virksomhetsstyring at organisasjonen har en arbeidsgiverpolitikk som sikrer at 

ledere og ansatte er i stand til å realisere kommunens mål.  

Felles støtte har ikke mulighet til en forsvarlig tjenesteproduksjon ovenfor tjenesteområdene med 
dagens ressurser, ressursbruken må økes for å unngå at øvrige tjenesteområder rammes, Felles 
støtte må minimum tilføres 1,1 mill i lønnsmidler.  
 
Med bakgrunn i analyse av nøkkeltallene og vedtatte tjenesteovergripende strategier er det definert 
følgende sentrale utfordringer for tjenesteområdet: 
 

 Tilrettelegge for god virksomhetsstyring 

 Digitalisering og effektivisering av administrative prosesser 

 Elektronisk handel i hele organisasjonen 

 Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser 

 Implementering av arbeidsgiverpolitikken  

 Lederutvikling og kompetanseplan 

 EDAG – satsningen 2013 – 2016 (Elektronisk Dialog med Arbeidsgiver) 

 Riktig grunnlag for beskatning 

 

Tilrettelegge for god virksomhetsstyring 

Det vil prioriteres og fortsatt sikre gode rutiner vedrørende økonomiske analyser og prognoser, både 
til bruk i politiske beslutningsprosesser og i arbeidet med å levere og utvikle tjenestene. 
Kostraanalyser og annen offentlig tilgjengelig statistikk, slik som Kommunebarometeret, vil brukes 
som styringsdata i kommunens utviklingsarbeid.  
 
Med bakgrunn i Agenda kaupang analysen på administrative stillinger vil målet i planperioden være å 
få sentralisert også den delen av støttefunksjonene som fortsatt er desentralisert. Dette gjelder 
tjenesteområdene innen personal. 
 
Alta kommune må videreutvikle seg som en moderne servicekommune, med en åpen og effektiv 

forvaltning. En av de sentrale utfordringene for Felles støtte er å gjennomføre kontinuerlig veiledning 

og kurs til organisasjon innen arbeidsgiverpolitikk, økonomi, lov og avtaleverk og 

informasjonsteknologi.  

I 2015 vil Alta kommune starte prosessen med overgang til full elektronisk arkiv. I dag gjøres mye 
dobbelt arbeid innenfor arkivering, saksbehandling og dokumentutveksling. Ved elektronisk arkiv og 
saksbehandling gjøres saksbehandling og arkivering elektronisk og dokumenter blir ikke arkivert på 
papir. Et fullelektronisk arkiv forutsetter at organisasjonen praktiserer elektronisk saksbehandling. 
For å lykkes med et slikt prosjekt må det forankres i hele organisasjonen. Innføring av elektronisk 
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saksbehandling handler vel så mye om organisasjonsutvikling som oppgradering av systemer. 
Målsettingen er at Alta kommune skal vær full elektronisk innen utgangen av 2016. 
 
Som et delmål skal Alta kommune ta i bruk digital forsendelse av post til innbyggerne i 2015. Digital 
forsendelse vil si at mottaker kan få brevet sitt i sin digitale postkasse i AltInn eller Digipost. 
  
 

Digitalisering og effektivisering av administrative prosesser  

Det legges større vekt på digitalisering som virkemiddel for å sikre en mer effektiv administrasjon og 
mindre ressurskrevende tjenesteproduksjon. Det er en nasjonal målsetting at digital kommunikasjon 
og digitale tjenester skal være hovedregelen i det offentlige Norge.  
 
Tjenesten for IKT vil i 2015 fokusere på økt kvalitet ved levering av sine tjenester slik at 

tjenesteproduksjonen i kommune kan sikres best mulig uten ytelsesbegrensninger eller unødige 

driftsforstyrrelser. 

I 2015 vil tjenesten starte et arbeid med sikring av datakommunikasjon i kommunens IKT 

infrastruktur.  Dette skal gjøres sammen med videreutvikling av internkontroll systemet til 

tjenesten.  Dette er kostnadsdrivende tiltak som er nødvendig for å sikre personsensitive data. 

Tjenesten vil fortsette sitt konsolideringsarbeid av teknisk infrastruktur etter omorganiseringen av 

IKT-tjenesten i 2014.  Dette er for å realisere gevinster som potensielt ligger i omorganiseringen.  

Samtidig vil det være nødvendig å videreutvikle IKT-roller i kommunen slik at digitaliseringen blir 

forankret ut i organisasjonen.  Dette arbeidet vil pågå parallelt med utarbeidelse av en 

digitaliseringsstrategi for Alta kommune som er forventet ferdig i 2015/2016. Til grunn for dette 

arbeidet, legges målsetningene i KS digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Kommunen har over mange år brukt marginale ressurser til drift av IKT. Med den veksten som er i økt 
bruk av teknologi innen alle fagområder må det bevilges økonomiske ressurser til IKT drift og 
infrastruktur i budsjettet 2015.  
 
Kommunen har i dag flere ulike telefoniløsninger. Det er et mål at vi skal få på plass en helhetlig og 

fremtidsrettet telefoniløsning i 2015, under forutsetning av at det settes av investeringsmidler i 2015. 

 

Elektronisk handel i hele organisasjonen 

E-handel er et virkemiddel for å oppnå bedre anskaffelser og mer effektive innkjøp. Regjeringen 

legger stor vekt på at det offentlige skal ta i bruk elektroniske verktøy ved innkjøp. Det gir en mer 

ressursbesparende og effektiv offentlig sektor.  

Alta kommune har innført elektronisk handel i 2013/2014, samt tilpasset seg statens krav til mottak 

og leveranse av elektronisk faktura i henhold til statens standardiserte fakturaformat. (EHF), via 

PEPPOL’s infrastruktur.    
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Målsettingen er å få redusert anskaffelseskostnader for å frigjøre ressurser til viktige kommunale 

tjenester, samt høyne lojaliteten til sine avtaleleverandører.  

Å få til et planlagt, ryddig og effektivt innkjøp vil helt klart gi økonomiske besparelser. Det har vist seg 

utfordrende å klare å endre innkjøpskulturen i Alta kommune, samt å få alle enheter til å ta i bruk 

elektronisk handel. Dette vil ha høyt fokus i planperioden. 

 

Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser  

Alta kommune har stort fokus på konkurransegjennomføringen i anskaffelsesprosessene. Våre 

anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på prinsippet om fri konkurranse. Dette er viktig fordi 

kommunens anskaffelser skal gjøres til lavest mulig totalkostnad. I tillegg er det viktig at kommunen 

skal gi alle leverandører en lik mulighet til å bli kommunens leverandør.  

For 2015 så er målet å effektivisere og kvalitetssikre alle ledd i anskaffelsesprosessen, slik at 

kostnader reduseres og ressurser spares. Dette skal skje i nært samarbeid med virksomhetene. 

 

Implementering av arbeidsgiverpolitikken 

Arbeidsgiverpolitikken ble vedtatt i kommunestyret i mars 2014. 
Med arbeidsgiverpolitikk menes de verdier, holdninger og handlinger Alta kommune som 
arbeidsgiver skal ha overfor de ansatte i kommunen.  

Alta kommune skal oppleves som en åpen, handlekraftig organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver. 
Adferden til hele organisasjonen skal bære preg av vårt verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt – 
der både ledere og ansatte skal oppleves imøtekommende og synlige.  
Alta kommune skal være en arbeidsplass med høy trivselsfaktor, og hvor man skal se fram til å gå på 
jobb, møte kollegaer og brukere.  Vi ønsker å framstå som en seriøs og profesjonell organisasjon for 
både ansatte og samarbeidspartnere, som leverer gode tjenester til innbyggerne og brukerne. 
Arbeidet med å få arbeidsgiverpolitikken implementert i hele organisasjonen gjenstår og vi vil ha 
dette som fokusområde i 2015.  
 
 

Lederutvikling og kompetanseplan 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med kravspesifikasjon for lederutvikling i Alta 
kommune. Målsettingen er å komme i gang med et lederutviklingsprogram i 2015, dette under 
forutsetning av at det bevilges midler til tiltaket. 
 
Det er videre et mål at vi skal gjenoppta arbeidet med kompetansekartleggingen i hele organisasjon, 
og utarbeide en helhetlig kompetanseplan for kommunen. 

For å effektivisere personalforvaltningen og integrasjon mot Agresso lønns og personalsystem, har vi 
som mål å gjennomgå hele ansettelsesprosessen.  

 

EDAG –satsningen 2013 – 2016  (Elektronisk Dialog med Arbeidsgiver)  
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Skattedirektoratet har innført ny fellesordning for arbeidsgivers plikt til rapportering av ansettelses- 

og inntektsforhold til NAV, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå fra januar 2015.  

Alta kommune har tilpasset sitt lønnssystem i løpet av 2014, og vil være klar til elektronisk levering 

fra og med januar 2015. Det stilles strenge krav til rapporteringsfrister, og den største utfordringen 

vil være å få alle virksomheter til å levere bilag etc. innen gitt frist. Det må det jobbes kontinuerlig 

med å bedre arbeidsflyten internt i organisasjonen. Konsekvensen vil mest sannsynlig bli at det må 

kjøres to lønnskjøringer for å kunne rapportere mest mulig korrekt. Dette vil bli ekstra 

ressurskrevende for lønnsavdelingen.  

Innføringen vil bli krevende også for skatteavdelingen som må kunne regelverket og som i første 

halvår 2015 vil få dobbel bokføring da både det gamle systemet med terminoppgaver og den nye 

rapporteringsmåte, A-melding skal ivaretas, jf. NKKF sin konsekvensutredning. 

 

Riktig grunnlag for beskatning 

Alta kommune forholder seg til nasjonale føringer og domsavsigelser innen eiendomsskatt området.  

I 2015 vil avdelingen ha fokus på riktig grunnlag for beskatning og lik behandling, dvs. alle 

eiendommer skal beskattes dersom de ikke er unntatt i følge lov.  

Av ulike årsaker mangler en del skatteobjekter. Det vil bli tatt en gjennomgang for å kvalitetssikre 

grunnlaget for eiendomsskatt for verk og bruk, spesielt innenfor beskatning av naturressurs, 

produksjonsanlegg og nettanlegg. 

 

Driftsbudsjettet 
Felles støtte har et samlet budsjett på 71,326 mill. kr. i 2015. Det totale driftsbudsjettet for 

tjenesteområdet fordeler seg slik: 

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 46 215 49 458 55 367 55 367 54 867 54 867

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 15 604 18 476 20 219 20 219 19 219 19 219

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 517 603 636 636 636 636

4 Overføringer 5 955 4 658 5 163 5 163 5 163 5 163

5 Finansutgifter 5 946 2 923 3 161 3 161 3 161 3 161

6 Salgsinntekter -2 917 -3 241 -3 540 -3 540 -3 540 -3 540 

7 Refusjoner -10 876 -7 567 -8 072 -8 072 -8 072 -8 072 

8 Overføringer -5 276 -1 561 -1 608 -1 608 -1 608 -1 608 

9 Finansinntekter -498 

110 110 - FELLES STØTTE 54 671 63 749 71 326 71 326 69 826 69 826

 

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår styrket i 2015-2018.  
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 Ny stilling IKT: 0,6 mill. kr. 

 IKT lisenser: 1 mill. kr. 

 Helelektronisk arkiv, digital post til innbyggerne: 0,5 mill. kr. Gjelder kun 2015-2016. 

 Lisenser telefoni: 0,5 mill. kr. 

 Lederopplæring: 1 mill. kr. Gjelder kun 2015 -2016. 

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår å kutte helt eller delvis i 2015-2018. 

 Kutt i vikarutgifter for tjenesteområdet: 50 tusen kr. 

 Kutt i kjøp av varer og tjenester: 1,321 mill. kr. 
 

For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden vises det til vedlegg. 

Kommuneplanens handlingsdel 2013 - 2016 

Felles støtte har ansvar for fokusområde 13 i kommuneplanens handlingsdel som er service og 

kvalitet. Herunder er følgende virksomhetsmål definert:  

 Effektivisere innkjøp i Alta kommune 

 Alta kommune skal ha en arbeidsgiverpolitikk som markedsfører Alta kommune som en 

attraktiv arbeidsgiver 

 HMS og økt nærvær 

 Digitalisering av tjenester 

I Alta kommune s virksomhetsplan for 2014 er det definert ulike tiltak for å nå virksomhetsmålene. 

Etter rulleringen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2014/15 vil fokusområde for økonomi og 

arbeidsgiverpolitikk komme som ett nytt punkt for neste planperiode.   
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9. Tjenesteområde for samfunnsutvikling  
Tjenesteområdet for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, 

landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler og ulike prosjekter. 

Tjenesteområdet er kommunens redskap både for utvikling og vekst i Altasamfunnet og for politisk 

og administrativ ledelse i strategiske og overordnede saker.  

I denne vide definisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på flere samfunnsområder, som 

blant annet samferdsel og ikke minst ivareta Altas rolle i utviklingen i regionen. 

 

Status 

 

Kommunen bruker en forholdsmessig stor andel av sine netto driftsutgifter til plansaksbehandling 

sammenlignet med andre kommuner og kostragruppe 13. I tillegg er netto driftsutgifter til 

plansaksbehandling pr. innbygger forholdsmessig høy.  

I henhold til NHOs NæringsNM for 2013 utarbeidet av Telemarksforskning, kommer Alta godt ut. 

Kriterier:     Plasseringer: 
• Nyetableringer      64.   Alta 
• Lønnsomhet      77.   Hammerfest 
• Vekst       88.   Bodø 
• Næringslivets størrelse i forhold 100.   Mo i Rana 

     til folketall    106.   Harstad 

      117.   Tromsø 
 

Dette er en indikator på at det næringsarbeidet Alta kommune har utført gjennom flere år har vært 

nyttig for utviklingen av kommunen og kommunens næringsliv. Det er derfor viktig å holde fast ved 

en slik satsing og videreutvikle næringsarbeidet sammen med øvrige utviklingsorienterte aktører i 

Altasamfunnet. 

Alta har et gjennomsnitt på ca. 160 nyetablerte foretak pr. år de siste 3 år, mens antall konkurser er 

på om lag 20 pr. år.  

Antall sysselsatte holder seg stabilt og arbeidsledigheten pr. august 2014 er på 2,9 %, som er en 

økning på 0,6 % i forhold til samme tid i fjor. 

J1. Konsern - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til 

plansaksbehandling som andel av 

kommunens samlede netto driftsutgifter, 

konsern 0,28 0,25 0,26 0,32 0,33 0,38 0,39 0,45
Netto driftsutgifter til 

plansaksbehandling per innbygger, 

konsern 170 127 124 139 168 180 195 252
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Sentrale utfordringer 

Avdelingen opplever tidvis en utskiftning av personell. Ved inngangen til 2014 innebar det at man 

hadde 3-4 medarbeidere på plansiden som hadde arbeidet under 6 mnd ved avdelingen. Ved 

inngangen til 2015 er det utskiftning av ytterligere 3 medarbeidere. Dette er en stor utfordring med 

tanke på at kommunen både har egenproduksjon og skal være planmyndighet i plansaker. 

Arbeidet med samfunnsdelen har tatt lengre tid enn først antatt, men forventes ferdig rundt 

årsskiftet 14/15. Denne vil legge viktige føringer på annet planarbeid i årene som kommer. 

Opprinnelig var meningen å avvente oppstart med Næringsplanen inntil samfunnsdelen er vedtatt, 
men dette arbeidet skal nå forseres og startes opp høsten 2014 med forberedende arbeid. Dette er 
et viktig arbeidet som vil oppta mye ressurser for avdelingen, og involvere mange utenfor egen 
organisasjon. 
 
Innenfor arealplanlegging vil følgende oppgaver bli prioritert; 

- Skillemo industriområde 

- Områdeplan Bossekop 

- Boligområde Lille Komsa 

- Ferdigstille områdeplan for Bukta. 

I tillegg til dette vil kommunen måtte sette av store ressurser til å følge opp planer fra andre aktører, 

herunder; 

- Statens Vegvesen 

o E6 vest for Alta  

o Avlastningsveg i Alta by 

- Altahøyden Sør 

- Flere større private boligprosjekter. 

Avdelingen følger opp kommunes planstrategi mht til prioritering av arbeidsoppgaver. 

Samlet gir dette en oversikt over fokuset som avdelingen vil ha, men samtidig skal politisk og 

administrativ ledelse i kommunens bistås av avdelingen slik at kommunen oppleves som oppdatert, 

fremtidsrettet og koordinert. 

 

Driftsbudsjettet 
Tjenesteområdet samfunnsutvikling har et foreslått samlet budsjett på 14,1 million i 2015. Det totale 

driftsbudsjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik: 
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RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 11 480 11 849 12 277 11 416 11 416 11 416

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 335 2 031 1 703 1 670 1 670 1 670

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 211 217 217 217 217

4 Overføringer 2 630 3 419 3 314 3 314 3 314 3 514

5 Finansutgifter 2 126

6 Salgsinntekter -835 -1 040 -1 071 -1 071 -1 071 -1 071 

7 Refusjoner -5 175 -2 269 -2 334 -1 834 -1 834 -1 834 

9 Finansinntekter -1 352 

116 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 12 213 14 201 14 106 13 712 13 712 13 912

 

Tjenesteområdets betydning for utviklingen i Alta må ikke undervurderes, selv om rammene er små 

sammenlignet med øvrige tjenesteområder. Gjennom dette tjenesteområdet kanaliseres og 

behandles planer og prosjekter som er av stor betydning for fortsatt vekst og utvikling i kommunen, 

og som dermed influerer sterkt på øvrige tjenesteområder. Tjenesteområdet har en viktig rolle som 

katalysator og aktør for tilrettelegging av næringsutvikling. Dette er en oppgave som både krever 

nettverk, kunnskap og ressurser. Alta kommune må fortsette å være aktiv for å koordinere og forene 

næringslivet i kommunen, samtidig som vi bringer inn nye aktører som smeltes sammen med lokalt 

næringsliv.  

For å kunne være et strategisk, fremtidsrettet og effektivt verktøy for Alta kommune er det svært 

viktig at tjenesteområdet innehar riktig kompetanse og stabilitet over tid. Å beholde og rekruttere 

nøkkelpersonell er derfor en viktig faktor for å lykkes. Selv om tjenesteområdet har god erfaring med 

å sette ut oppgaver til f.eks. konsulenter, går det store ressurser til oppfølging, koordinering og 

kontroll med slike prosjekter.  

I 2014 vil mange prosesser og planer være til behandling, herunder både kommunens egne planer og 

private planforslag. Kommuneplanens Samfunnsdel skal sluttbehandles, denne vil danne grunnlag for 

utviklingen av Alta de neste 10 år. Områdeplan for Bukta skal sluttbehandles, mens områdeplan for 

Skillemo (industri), Lille Komsa (bolig) og Bossekop vil være i en krevende prosessfase. Alta kommune 

og Statens Vegvesen er også kommet i gang med planleggingen av avlastningsveg fra Hjemmeluft til 

Alta sentrum. Dette vil være en ressursmessig krevende prosess, også for kommunen.  

I tillegg kommer en rekke private planforslag for boligprosjekter. 

Det er derfor av avgjørende betydning for Altasamfunnets videre vekst at dette tjenesteområdet gis 

riktige ressurser i forhold til utfordringene. 

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i planperioden 2015-2018 

Rådmannen har ikke foreslått noen budsjettmessige styrkninger for avdelingen i 2015-2018.  

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår å kutte helt eller delvis i 2015-2018. 

 Kutt i kjøp av varer og tjenester: 0,3 mill. kr. 

 Bemanningsreduksjon i perioden 2016-2018: 0,2 mill. kr. per år. 
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Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

Inntil ny samfunnsdel er vedtatt, gjelder fortsatt planen fra 2004. Samfunnsutvikling har ansvar for 

følgende fokusområder i kommuneplanens handlingsdel med tilhørende virksomhetsmål:  

1) Næringsvennlig kommune:  

 Øke antall nyetableringer i Altasamfunnet 

 Fremskaffe nye industriområder i inneværende økonomiplanperiode 

2) Samferdsel og infrastruktur: 

 Forsterke Alta som trafikknutepunkt 

4) Kommunal planstrategi: 

 Følge opp vedtatt Kommunal Planstrategi 2012-2015, vedtatt 10.02.2014 

 Vedtak av plan for offentlig uterom og grønnstruktur 

 Vedtak Områdeplan for Bukta 

 Sikre minimum 30 nye kommunale boligtomter og 50 rekkehus/leiligheter hvert år i 

økonomiplanperioden 

10) Alta som kompetanseby:  

 Ivareta vertskommunerollen for Alta Videregående skole og Norges arktiske universitet, å 

forsterke Alta som kompetanseby  

11) Nordområdestrategi: 

 Med deltagelse og engasjement sikre Altas rolle og bidrag i utviklingen av Nordområdene 

sammen med nødvendige partnere. 
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10. Tjenesteområde for oppvekst og kultur 
Tjenesteområde for oppvekst og kultur omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, 

skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet. Kommunens 

tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å 

bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp 

og bistand til rett tid, på rett sted, og målet er riktig hjelp og så tidlig som mulig. 

 

Status for barn og unge – barnevern  

 

 

Oversikten viser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger er noe høy i Alta. For 

aldersgruppen 0-17 så er utgiftene mer moderate. Disse utgiftene fordeler seg på ytelser i hjemmet 

og ytelser utenfor hjemmet. Alta kommune har i 2013 etablert Tiltaksteam som skal sikre raskere 

hjelp til barn. Effektene av dette sammen med den brede satsingen på tidlig innsats i hele 

tjenesteområdet, vil være at kommunen øker innsatsen på funksjon 251 – hjelp i opprinnelig familie. 

Tallene viser at vi langt på vei har lyktes med denne satsningen.  Driftsutgiftene til funksjon 252 er på 

vei ned og forventes å vedvare i 2015, samtidig som en ser en økning i forhold til funksjon 251. 

Viktige kvalitetsindikatorer som andelen barn med plan, andel som brukes til administrasjon og 

forvaltning og antall fristbrudd viser en velfungerende tjeneste, og målet er å sikre denne kvaliteten 

videre.  

Barneverntjenesten i Alta kommune har nytt godt av den brede statlige satsningen på det 

kommunale barnevernet ved at kommunen er tilført 5,5 stillinger i perioden 2010/11 – 2013/14. 

Stillingene er bevilget etter søknad til Fylkesmannen i Finnmark og bidrar til at bemanningen er økt 

fra 14 stillinger i 2010 til 19,5 stillinger i 2014.  Bemanningen i barneverntjenesten i Alta er nå er på 

et forsvarlig nivå. 

H1. Konsern - Barnevern - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til sammen per 

innbygger, konsern 1734 1978 2080 996 1645 1499 1605 2148
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barnevernstjenesten, konsern 8349 9364 9611 3834 7574 6643 7184 8382

Andel netto driftsutgifter til 

saksbehandling (funksjon 244), konsern 28,3 36,8 28,7 28,7 44,7 33,8 32,4 30,2

Andel netto driftsutgifter til barn som 

ikke er plassert av barnevernet (funksjon 

251), konsern 3,2 13,4 12,3 10,8 13,7 12,6 13 15
Andel netto driftsutgifter til barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252), 

konsern 68,5 49,7 59,1 60,5 41,6 53,6 54,6 54,8
Barn med undersøkelse ift. antall 

innbyggere 0-17 år 6,9 3,5 5 2,9 4,1 3,8 4,1 5,6

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 4,7 5 5,4 3,1 5,1 4,4 4,8 6,3

Stillinger med fagutdanning per 1 000 

barn 0-17 år 3,6 6,1 4,3 2,9 4,5 3,9 3,9 3,8
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Status for barn og unge – helsesøstertjenesten  

 

 

Helsesøstertjenesten ble styrket med 1 årsverk i 2014 som følge av at regjeringen i statsbudsjettet la 

inn 200 mill i overføringer til kommunene for å styrke denne tjenesten.. Det er lagt inn nye 200 mill i 

rammeoverføringer til kommunene i budsjettet for 2015 til økt satsning på helsesøstertjenesten.  I 

budsjett 2015 har rådmannen innarbeidet styrking med ytterligere 2 stillinger.   

Alta har likevel fortsatt liten andel helsesøstre målt mot behov uttrykt i antall barn, antall skoler og 

antall fødte. I et bredt perspektiv må helsesøstertjenesten i kommunen styrkes for å gi familier og 

barn bedre tjenester. Kvalitetsindikatorer knyttet til tilgjengelige tjenester for nyfødte barn og 

familier samt tilgang på helsesøstre for skolebarn viser at kommunen over tid må forsterke denne 

tjenesten.  

 

Status for barn og unge – habilitering 

 

Habiliteringstjenesten skal gi hjelp og støtte til familier med særlig tyngende omsorgsansvar og 

omfatter blant annet avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i medhold av Lov om helse- og 

omsorgtjenester.  Utmålingen av lovpålagte tjenester skal bidra til at familier skal kunne ha omsorg 

for egne barn, samtidig som tjenesten skal gi kvalitativt gode tilbud som sikrer at den enkelte bruker 

klarer seg med et minimum av tjenester gjennom et livsløp.  Habiliteringstjenesten opplever et 

vedvarende og høyt trykk på tjenester til befolkninga i Alta.  Habiliteringstjenesten er av rådmannen 

styrket i budsjettet for 2015. 

 

  

E1. Konsern - Kommunehelse - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 

0-5 år, konsern 6304 5802 4600 4804 7497 6416 6885 4316
Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 

0-20 år, konsern 1612 1565 1245 1522 1942 1783 1893 1185
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 

to uker etter hjemkomst 108 69 89 79 90 86 85 42
Andel spedbarn som har  fullført 

helseundersøkelse innen utg. av 8. 

leveuke 99 86 98 99 99 99 99 85
Andel barn som har fullført 

helseundersøkelse ved 4 års alder 88 100 94 96 118 96 94 83
Andel barn som har fullført 

helseundersøkelse innen utgangen av 1. 

skoletrinn 89 91 46 79 64 88 92 121
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 

innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 60,1 95,6 81,9 49 72,3 57,8 59,6 46,5
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Status for barn og unge – pedagogisk psykologisk tjeneste  

 

PPT Alta har mange ansatte med høy faglig kompetanse i tjenesten.  PPT er aktivt inne i 

utviklingsarbeidet i skoler og barnehager knyttet til læringsmiljø og kompetanseheving av de ansatte.  

Utdanningsdirektoratet har en satsning på PPT knyttet til etter- og videreutdanning «Et løft for en 

enda bedre PP-Tjeneste». PPT har mange utfordringer, men særlig stor er utfordringene vi har 

innenfor det logopediske fagfeltet.  PPT har logopeder i 2 stillinger og det er stor etterspørsel etter 

deres tjenester.  Dette medfører ventelister på logopedtjenester og kan på sikt medføre at Alta 

kommune må kjøpe tjenester hos private logopeder.  

 

Status for barnehage  

 

 

Alta kommune har lave kostnader til barnehager enn sammenlignbare kommuner. Alta kommune har 

god dekning av barnehagelærere og fagutdannede assistenter i barnehagene. Dette er de viktigste 

forutsetningene for kvalitet i barnehagene. Det er viktig å ha fokus på tiltak som bidrar til å beholde 

og rekruttere fagutdannet personale. Likevel har det de siste årene vært innvilget noen flere 

dispensasjoner fra utdanningskravet og vanskeligheter med å få rekruttere barnehagelærere til 

ressurspedagogstillinger.  

IKT-satsing i barnehagene må prioriteres, både for ansatte og barn.  

Flere av barnehagene har behov for oppgradering av uteområder og gjerder, noe som er prioritert i 

rådmannens budsjett for 2015 som eget investeringsprosjekt.  

Alta kommune har per oktober 2014 46 ledige barnehageplasser. Rådmannen foreslår derfor å 

stenge en uteavdelingen ved Breidablikk barnehage. I tillegg foreslås utvidede avdelinger ved 

Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage å stenges. Med dette tiltaket oppnår en besparelser 

på 6 årsverk. Dette reduserer samlet barnehagekapasitet med 24 plasser.  

 

 

 

 

C1. Konsern - Barnehager - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, konsern 9,5 13,5 13,6 20,5 13,1 15,6 14,4 13,8
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 

kroner, barnehager, konsern 103193 120474 112028 112647 117238 118168 118772 111281
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Status for grunnskole 

 

 

 

Analyse av kostnadene ved skoledriften viser at det i stor grad er skolestørrelse, kostnader ved 

skolelokaler og skyss som medfører at Alta kommune har høyere utgifter enn andre kommuner. Det 

viktigste tiltaket for å redusere kostnadene vil være endring i skolestrukturen.  

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter er relativt høy.  

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud er betydelig høyere enn flere av de sammenlignbare 

kommunene.  

Prognosen for utviklingen av elevtallet i Alta kommune er negativ. Om denne er korrekt vil det være 

naturlig å redusere utgiftene til grunnskolene.  

 

D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223),  i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 26,6 23,6 24,2 28,4 23,7 24 24,2 27
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter, 

konsern 19,6 18,6 19,8 24 19,2 19,6 19,5 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 

år, konsern 136911 102591 98890 90058 101763 90882 98418 105460

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud 

(215), per innbygger 6-9 år, konsern 7831 7482 1797 1581 3601 2717 3571 5871
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), 

per innbygger 6-15 år, konsern 30681 16962 14340 11625 15843 14386 15829 16897
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), 

per innbygger 6-15 år, konsern 2491 1854 2828 1732 1844 1320 1975 2767
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Status for kultur 

 

 

 

Kulturvirksomheten planlegger aktivitet i 2015 med samme rammer som 2014, men økt ekstern 

finansiering for å tilby mer tjenester til publikum. Publikum vil fortsatt se en liten vridning mot større 

grad av service overfor lag, foreninger, frivillig arbeid og den aktiviteten som er allmenne så som 

satsing på toppturer, byløype, skiløyper i fjellet, hjelp til arrangører og festivaler.  Avdelingen har lite 

frie midler til aktiviteter utover det som søkes om eksternt. Økt aktivitet søkes gjennomført ved 

søknader om mer eksterne midler.  

 

Sentrale utfordringer 

Med bakgrunn i tjenesteområdets planverk, målsetninger, analyse av kostratallene og politiske 

føringer er det definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområdet for oppvekst og kultur: 

 Fokus på resultater og kvalitet i grunnskolen spesielt knyttet til lesing og læringsmiljø. 

 Videreutdanning i barnehage og ungdomsskole 

 Reduksjon av lærerstillinger 

 Fjerne reservepott for spesialundervisning 

 Styrke kommunens helsesøstertjeneste 

 Styrke habiliteringstjenesten, barneavlastningen og tiltaksbasen  

 Styrke kulturarbeidet med eksterne prosjektmidler 

 Styrke IKT-satsingen innenfor barnehage og skole 

K1. Konsern - Kultur - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter kultursektoren i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, konsern 5,1 4,3 3,2 3,4 4,2 3,8 3,7 4
Netto driftsutgifter F370  (folkebibliotek), 

konsern 15,6 11,6 19,4 14,7 13,5 13,9 14,2 16
Netto driftsutgifter F 375 (museer), 

konsern 11,3 3,6 0 0,4 2,8 3,2 3,5 4,9
Netto driftsutgifter F 380 (idrett), 

konsern 22,3 2,9 18,7 8,6 6,1 11,2 11 17,7
Netto driftsutgifter F 381 (kommunale 

idrettsbygg og idrettsanlegg), konsern 16,4 23,5 2,8 7,7 23,8 22,1 19,6 19,2
Netto driftsutgifter F 383 (kultur- og 

musikkskoler), konsern 12,7 10,6 17,2 12,5 11,3 12,6 15,3 12,4
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 Redusere kommunens barnehagekapasitet 

 Styrke Nordlysbadets budsjett 

Fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til lesing og læringsmiljø  

Skolens formål omfatter danning og utdanning. Resultatene av elevenes læring er målt gjennom 

nasjonale prøver, grunnskolepoeng og eksamen. I følge kommunebarometeret for 2013 ble Alta 

kommune rangert som nummer 359 i landet, mens vi i 2014 er steget til nummer 346. Dette viser en 

positiv utvikling, men vi må bli bedre.  

Nasjonale prøver 

Elevene i Alta på 5.trinn har resultater under landsgjennomsnittet i engelsk, mens de ligger på 

samme nivå som landsgjennomsnittet i lesing og regning.  

Årstall 2013 Alta Finnmark Nasjonalt

Engelsk 1,9 1,8 2

Lesing 2 1,9 2

Regning 2 1,8 2  

Elevene i Alta på 8.trinn scorer 0,1 dårligere i engelsk, men holder landsgjennomsnitt i lesing og 

regning. 

Årstall 2013 Alta Finnmark Nasjonalt

Engelsk 2,9 2,9 3

Lesing 3,1 3 3,1

Regning 3,1 2,9 3,1  

Elevene i Alta på 9.trinn scorer 0,1 dårligere i regning i forhold til landsgjennomsnittet, men ligger på 

samme nivå som landsgjennomsnittet i lesing. 

Årstall 2013 Alta Finnmark Nasjonalt

Lesing 3,4 3,4 3,4

Regning 3,3 3,2 3,4  

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng for 10.trinn viser at elevene ikke får tilsvarende resultater som ved de nasjonale 

prøvene. Grunnskolepoengene i Alta kommune er på 38,2 poeng. Det er en nedgang på 0,6 poeng fra 

i fjor. Finnmark fylke har i 2014 et gjennomsnitt på 39,5 poeng, mens landsgjennomsnittet ligger på 

40,4 poeng. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i kommunen er fremdeles alt for lavt i forhold til 

landsgjennomsnittet. 

Årstall 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Grunnskolepoeng

gjennomsnitt
38 39,5 37,1 38,8 38,2

 



63 
 

Det er viktig å ha fokus på resultatene av grunnskoleutdanningen, og Alta vil i budsjettperioden 

arbeide for å oppnå resultater på nasjonale prøver på nivå med landet eller bedre. Vi vil ha fokus på å 

forbedre gjennomsnittlig grunnskolepoeng for å sikre best mulig kvalifiserte elever for videre 

skolegang. 

Godt læringsmiljø og trygghet er viktig for barns læring. Kommunen har hatt fokus på læringsmiljø 

gjennom ulike satsinger de siste årene, og vil fortsatt ha det i årene fremover.  

Satsingen «Tidlig innsats» er nå på selvdrift på de fleste skolene. Det er tre skoler som er med LP-

prosjektet (læringsmiljø- og pedagogisk analyse) ut dette skoleåret, mens to andre skoler er inne i et 

nasjonalt prosjekt som hete «Målrettet innsats mot mobbing» til våren 2015.  

Resultatene fra den nasjonale elevundersøkelsen 2013 på 7. trinn viser at Alta kommune scorer 

under nasjonalt gjennomsnitt på alle områder unntatt i mestring og mobbing.  

Nasjonal elevundersøkelse 2013 

7. trinn

Trivsel 4,1 4,1 4,4

Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,3

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,3

Faglige utfordringer 3,7 3,8 3,9

Vurdering for læring 3,7 3,8 3,8

Læringskultur 3,5 3,5 3,8

Mestring 4 3,9 4

Motivasjon 3,7 3,7 3,9

Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,7

Felles regler 4,2 4,2 4,3

Mobbing på skolen 1,3 1,4 1,3

Andel elever som har opplevd 

mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (prosent)

5,5 7,2 5,4

Alta 

kommune

Finnmark 

fylke
Nasjonalt

 

På 10. trinn er tendensen bedre. Undersøkelsen viser positive tendenser på faglige utfordringer, 

vurdering for læring, elevdemokrati og medvirkning, felles regler og mobbing.  

Nasjonal elevundersøkelse 2013

10. trinn

Trivsel 4,1 4,1 4,2

Støtte fra lærerne 3,8 3,8 3,9

Støtte hjemmefra 3,8 3,8 3,9

Faglige utfordringer 4,1 4 4,1

Vurdering for læring 3,4 3,2 3,2

Læringskultur 3,1 3,2 3,4

Mestring 3,8 3,8 3,9

Motivasjon 3,3 3,4 3,5

Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,1 3,2

Felles regler 3,9 3,7 3,8

Mobbing på skolen 1,3 1,3 1,3

Andel elever som har opplevd 

mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (prosent)

4,4 5,9 5,5

Utdanning og yrkesveiledning 3,6 3,6 3,7

Alta 

kommune

Finnmark 

fylke
Nasjonalt
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Samlet sett så viser resultatene at vi fremover må holde stort fokus på elevenes læringsmiljø. Et godt 

læringsmiljø vil være med på å heve de faglige resultatene. 

For å heve grunnskolepoengene samt elevenes eksamensresultater vil Alta kommune fra høsten 

2014 og frem til høsten 2015 være med i den nasjonale satsingen som heter «Ungdomstrinn i 

utvikling».  I Alta kommune er satsingen døpt om til «Mestring i Altaskolen» (MiA), og alle skoler i 

kommunen deltar. Skolene vil ha et stort fokus på lesing i perioden. Målet er å øke elevenes 

grunnleggende ferdigheter i lesing slik at de opplever økt mestring og motivasjon til å gjennomføre et 

13. årig skoleløp. Satsingen er i all hovedsak statlig finansiert.  

Satsingen har stort fokus på skolebasert kompetanseutvikling og nettverksarbeid. Det vil si at mye av 

skoleutviklingsarbeidet skal foregå på den enkelte skole og på tvers av skoler (som praksisdeling). I 

dette arbeidet vil vurdering for læring og organisasjonslæring være nyttige verktøy for å nå målet. 

Alle lærere og rektorer vil ha fått skolering i disse to områdene innen desember 2015. Lesing og 

arbeidet for et godt læringsmiljø skal være satsingsområder frem til våren 2017.  

 

Videreutdanning i barnehage og grunnskole  

Videreutdanning for lærere i lesing er en viktig del av strategien for å forbedre elevenes 

skoleresultater. Målet er at alle lærere skal være leselærere. 24 lærere fra Alta tar denne 

videreutdanningen i 2014 (lesestudie 1). Høsten 2014 igangsettes også lesestudiet 2 for de lærere og 

rektorer som har gjennomført lesestudiet 1. 3 lærere deltar i den nasjonale 

videreutdanningsordningen for regning.  

Alta kommune skal fortsette å utdanne rektorer og styrere i Utdanningsdirektoratets 

utdanningsprogrammer. I 2014 deltar 7 rektorer, 5 styrere og en PPT-leder i de nasjonale 

videreutdanningsordningene.  

 

Reduksjon av lærerstillinger  

Forventet nedgang i antall grunnskoleelever i Alta kommune gjør at behovet for lærere er mindre. 

Jamfør ressursfordelingsmodellen vil en reduksjon på i overkant av 5 stillinger være konsekvensen av 

forventet nedgang i elevtall på 43 elever.  

Rådmannen foreslår videre å redusere antallet lærerstillinger med ytterligere 5 årsverk grunnet de 

økonomiske utfordringene for kommunen.  

 

Fjerne reservepott til spesialundervisning 

Det er et nasjonalt mål at antall enkeltvedtak om spesialundervisning skal ned og at elevene skal få 
hjelp innenfor den ordinære undervisningen.  I Alta er andelen elever med enkeltvedtak om 
spesialundervisning for høy på 10 %. Nasjonalt er gjennomsnittet over andel elver som mottar 
spesialundervisning på 8,3 %. Nasjonale satsingsområder er tilpasset opplæring, tidlig innsats og fra 
inneværende skoleår av også Ungdomstrinnsatsningen (mestring i Altaskolen).   
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Elever med behov for spesialundervisning skal likevel få det.  Gruppen elever med psykiske vansker, 
sosioemosjonelle vansker, samhandlingsvansker, atferdsvansker og lignende vansker synes å være 
økende.  Et omfattende hjelpeapparat er ofte i arbeid rundt både familien og barnet.  Tiltak i skolene 
er som oftest spesialundervisning med oppfølging av lærer/assistent gjennom hele skoledagen.   

Mange av disse elevene finner seg ikke til rette i den ordinære skolen hele eller deler av skoletiden. 
For at skolen skal klare å ivareta dem både faglig og sosialt, er ulike alternative opplæringsarenaer 
både nyttige og nødvendige.   

Kommunen vil ha fokus på alternative opplæringsarenaer (Altagård, Nøkkelstien, Grønn omsorg) i 
tiden fremover.  

I rådmannens budsjett for 2015 fjernes reservepott til spesialundervisning. Økt fokus på tidlig innsats 
forutsettes da å gi mindre behov for spesialundervisning sett i et lengre perspektiv.  

 

Styrke kommunens helsesøstertjeneste  

Ungdata-undersøkelsen fra 2014 viste at ungdommen i Alta kommune har flere utfordringer som må 
tas på alvor i fremtiden. Ett av de viktigste tiltakene i dette arbeidet vil være å styrke 
helsesøstertjenesten.  

I et bredt perspektiv må helsesøstertjenesten i kommunen styrkes for å gi familier og barn bedre 
tjenester. Kvalitetsindikatorer knyttet til tilgjengelige tjenester for nyfødte barn og familier samt 
tilgang på helsesøstre for skolebarn viser at kommunen over tid må forsterke denne tjenesten. I 2014 
ble tjenesten styrket med 1 stilling. I budsjett 2015 styrkes tjenesten med ytterligere 2 stillinger.  

 

Styrke habiliteringstjenesten, barneavlastningen og tiltaksbasen  

Habiliteringstjenesten og tiltaksbasens budsjetter for 2015 styrkes tilsvarende driftsnivået i 2014. 

Noe av behovet for styrking dekkes gjennom å redusere nettoutgiftene ved tilbudet til de 

mindreårige flyktningene.  

 

Styrke kulturarbeidet med eksterne prosjektmidler  

Kulturvirksomheten søkes generelt styrket gjennom eksterne midler. Tiltakene vil være større grad av 

service overfor lag, foreninger, frivillig arbeid og den aktiviteten som er allmenne slik som satsing på 

toppturer, byløypen, skiløyper i fjellet, hjelp til arrangører og festivaler.  

Tilbudet ved Huset søkes styrket gjennom eksterne midler for å gi et bedre tilbud til unge som sitter 

mye alene hjemme og ikke deltar på tilbud i lokalsamfunnet i Alta kommune.  

 

Styrke IKT-satsingen innenfor barnehage og skole  
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Budsjettene for IKT i skole og barnehage styrkes tilsvarende driftsnivået for 2014. I tillegg er det 

fortsatt behov for evaluering av hvilke systemer kommunen skal benytte og hvilket driftsnivå som 

skal budsjetteres for fremtiden.  

Redusere kommunens barnehagekapasitet 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å stenge uteavdelingen ved Breidablikk barnehage. I tillegg 

foreslås utvidede avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage å stenges. Med 

dette tiltaket oppnår en besparelser på 6 årsverk og en reduksjon av 24 barnehageplasser.  

Alternativt kan en stenge én av avdelingene ved Gakori barnehage og oppnå samme besparelse.  

 

Styrke Nordlysbadets budsjett  

I rådmannens budsjettforslag styrkes Nordlysbadets driftsbudsjett med kr. 1.300.000. Det er viktig å 

få til en økonomi i driften slik at anlegget kan videreutvikles, nødvendige forbedringer foretas, samt 

at vedlikeholdet styrkes og bringes opp på et nivå som gjør at anlegget ikke forringes. Det ligger en 

forpliktelse i avtalen med Nordlysbadet AS om at anlegget skal vedlikeholdes på en tilfredsstillende 

måte av leietaker.  

 

Driftsbudsjettet 
Tjenesteområdet oppvekst og kultur har et samlet budsjett på 509,781 mill. kr. i 2015. Det totale 

driftsbudsjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik: 

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 437 046 436 918 445 454 439 737 439 737 439 697

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 65 163 66 777 73 991 73 991 73 991 73 917

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 102 314 100 258 108 454 108 454 108 454 108 374

4 Overføringer 36 679 21 378 17 835 17 835 17 835 17 835

5 Finansutgifter 5 086 2 121 2 158 2 158 2 158 2 158

6 Salgsinntekter -35 331 -45 652 -44 582 -44 582 -44 582 -44 582 

7 Refusjoner -90 148 -78 170 -81 234 -81 234 -81 234 -81 234 

8 Overføringer -13 963 -6 500 -12 295 -12 295 -12 295 -12 295 

9 Finansinntekter -2 240 

210 210 - OPPVEKST OG KULTUR 504 607 497 130 509 781 504 064 504 064 503 870

 

 

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår styrket i 2015-2018.  

 Styrking barnevern (kommuneprop): 1,069 mill. kr. 

 Skolehelsetjeneste (kommuneprop): 1,7 mill. kr. 
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 Kåfjord skole videreføring: 1,252 mill. kr. i 2015, 3 mill. kr. 
fra 2016. 

 Styrke barn og ungetjenesten: 3,3 mill. kr. 

 Tilskudd private barnehager: 1,758 mill. kr. 

 Foreldrebetaling SFO: 0,8 mill. kr. 

 Skoleskyss: 1,1 mill. kr. 

 Elever i andre kommuner: 1,2 mill. kr. 

 Nordlysbadet: 1 mill. kr.  

 Styrke IKT fagdata: 2 mill. kr. 

 Holten barnehage: 2 mill. kr. 
 

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår å kutte helt eller delvis i 2015-2018. 

 Mindreårige flyktninger: 2,4 mill. kr. 

 Kutt i vikarutgifter tjenesteområdet: 3,493 mill. kr. 

 Kutt i kjøp av varer og tjenester: 2,480 mill. kr. 

 Foreldrebetaling barnehage (komprop): 0,815 mill. kr. 

 Frukt og grønt tas ut: 1,019 mill. kr. 

 Kulturskoletimen: 0,331 mill. kr. 

 Lærerstillinger - redusert elevtall: 1,5 mill. kr. 

 Kulturkutt: 0,3 mill. kr. 

 Reduksjon av lærerstillinger: 1,5 mill. kr. 

 Stenge 2 barnehageavdelinger: 1,5 mill. kr. 

 Spesialundervisning: 0,3 mill. kr. 
 

For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden vises det til vedlegg. 

 

Kommuneplanens handlingsdel 2013 - 2016 

Oppvekst og kultur har ansvar for følgende fokusområder i kommuneplanens handlingsdel med 

tilhørende virksomhetsmål:  

5) God oppvekst i Alta: 

 Øke den systemrettede tidlige innsats og måle dette gjennom en spørreundersøkelse til 

skoler og barnehager 

 Utvikle kvaliteten i barnehagetilbudet og måle dette gjennom brukerundersøkelse 

 Utvikle kvaliteten i skoletilbudet og måle dette i form av resultater i kartlegging, nasjonale 

prøver og karakterer 

 Sikre at elever i Alta får utviklet danning knyttet til miljøansvar og innovasjon og måle dette 

gjennom skolers deltakelse i den naturlige skolesekken, prosjekt grønn og gjennomføring av 

entreprenørskapsprosjekter 
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9) Kultur og idrett: 

 Øke kulturvirksomhetens utadrettede virksomhet og måle dette gjennom antall 

opptredener/arrangement 

 Øke innbyggernes mulighet til fysisk aktivitet og måle dette gjennom økning i antall arenaer 

som lages/tilrettelegges 

 Øke antallet store arrangement og systematisk å evaluere disse 

 Gi innbyggerne og tilreisende opplevelser og aktiviteter og evaluere de tiltak som iverksettes 

11) Nordområdestrategi 

 Realisere internasjonale samarbeidsprosjekt mellom noen av våre virksomheter og andre 

land/virksomheter og måle dette i antall etablerte internasjonale prosjekter 
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11. Tjenesteområde for helse og sosial 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Rammene for kommunenes tjenestetilbud er nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og 

pasientrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjenester reguleres også 

gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. 

fastlege- og fysioterapivirksomhet. 

Tjenesteområde for helse og sosial omfatter pleie- og omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale 

tjenester. 

Pleie og omsorgstjenester omfatter tjenester til voksne og eldre med ulike bistandsbehov, herunder 

psykiatri og oppfølging av personer med rusproblematikk. 

Helsetjenester omfatter legetjenester, rehabilitering(fysio-/ergoterapi), sykestue og fødestue. 

Sosiale tjenester omfatter kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgivning og boliger til 

vanskeligstilte.  

Kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020 vedtatt i kommunestyret 24.06.13 gir viktige føringer 

for kommunens innsats mot tjenesteområdet de nærmeste årene. Tjenesteområdets 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 hovedtema beskrives status, utfordringer, mål og strategier. Planen inneholder også 

en omfattende handlingsplan.  

 

Status for omsorg og bistand 

Kostra-tall for pleie og omsorg omfatter tjenester som i dag gis fra 4 ulike virksomheter. 3 av 

virksomhetene er organisatorisk lagt under tjenesteområdet for helse og sosial og 1 virksomhet 

under tjenesteområde for oppvekst og kultur. Virksomhetene innen helse og sosial disponerer vel 90 

% av budsjettmidlene innen området pleie og omsorg. 

 

Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg er lave og utgjør en lav andel av kommunens samlede 

netto driftsutgifter. Hovedårsaken er at Alta fortsatt har en ung befolkning og at tjenestene er 

F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, konsern 32,7 34,5 28 23,7 31,7 30,3 30,7 27,5
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over, konsern 143688 118527 80350 92332 105881 104983 109804 148356

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk 

ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern 755064 664208 619225 581415 641337 669847 660916 548995
Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass, 

konsern 537275 1E+06 893400 1183823 892910 1043610 977884 1131890
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dimensjonert i forhold til dette.  Veksten i pleie og omsorgsutgiftene de siste 10 årene har vesentlig 

kommet på brukere under 67 år. Halvparten av pleie og omsorgsutgiftene i Alta relaterer seg til 

brukere under 67 år. Indikatoren netto driftsutgifter pr. innbygger over 67 år må sees i den 

sammenheng. Lønnsutgiftene pr. årsverk er lave i Alta. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker 

av hjemmetjenester er høye i Alta. Dette kommer av at Alta har flere voksne psykisk 

utviklingshemmede med omfattende tjenester enn i gjennomsnittskommunen, og der betydelige 

overføringer til kommunene ligger i rammetilskuddet. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i 

institusjon er høye i Alta og henger sammen med dagens sykehjems struktur, og organisering med 

mange sykehjem med forholdsvis små avdelinger jfr. RO-rapporten 2011. Her vil de kommende års 

investeringer i nytt omsorgssenter være det viktigste grepet for å drive mer kostnadseffektivt.  

Status for helse 

Kostra-tallene for kommunehelse omfatter også tjenester som gis fra tjenesteområdet oppvekst og k 

kultur. Dette gjelder vesentlig forebyggende helsearbeid, herunder helsesøstertjenesten.  

 

 

Netto driftsutgifter til kommunehelse og forebyggende helsearbeid er relativt høye i Alta. Alta har 

forholdsvis mange leger og fysioterapeuter, men likevel oppleves tidvis liten ledighet på 

pasientlistene og lang ventetid hos fysioterapeuter. Dette kan skyldes at kommunale leger behandler 

flere pasienter lokalt enn i kommuner med sykehus, organisering med Altamodellen og relativt små 

pasientlister hos legene. Dette har vært nødvendig ut fra rekrutterings- og stabiliseringshensyn. 

Tiltaket har virket ved at legedekningen er mer stabil enn for to-tre år siden, og må derfor 

videreføres. 

Status for NAV  

 

E1. Konsern - Kommunehelse - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten, konsern 2301 2069 2049 1797 2228 1912 2160 2886
Netto driftsutgifter i prosent av samlede 

netto driftsutgifter, konsern 3,8 4,1 4,2 4,1 4,3 4 4,3 5,2
Netto driftsutgifter til forebyggende 

arbeid, helse pr. innbygger, konsern 175 158 208 162 157 153 150 361
Netto driftsutg til diagnose, behandling 

og rehabilitering pr. innbygger, konsern 1722 1512 1517 1183 1565 1286 1511 2167

G1. Konsern - Sosialtjenesten - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 

prosent av samlede netto driftsutgifter, 

konsern 2,6 3,7 3,2 2,9 4,8 4,2 3,6 3,5
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 

innbygger 20-66 år, konsern 2473 3069 2653 2105 4135 3242 2981 3217

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 

20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 4,2 4,6 3,8 2,7 4,3 : 3,8 5,5
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Netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år til økonomisk sosialhjelp ligger noe høyt i forhold til 

sammenligningskommunene.  Alta har høy andel sosialhjelpsmottakere. Dette har sammenheng med 

høye boutgifter i Alta og at mange med trygd som hovedinntekt må ha supplerende sosialhjelp. 

Tettere oppfølging av enkeltpersoner, med spesiell fokus på inntektsmulighet og boligsituasjonen, er 

nå iverksatt og forventes å gi uttelling.  

Sentrale utfordringer 

Med bakgrunn i analyse av nøkkeltallene og vedtatt kommunedelplan er det definert følgende 

sentrale utfordringer for tjenesteområdet: 

 Eldreomsorgen jfr. sykehjemsutredninga 

 Alta Omsorgssenter  

 Altamodellen – styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 

 Funksjonshemmede 

 Psykiatri og rus 

 Forebygging 

 Kompetanse, kvalitet, rekruttering 

 Velferdsteknologi 

 

Sykehjemsutredninga  

Sykehjemsutredninga la frem ulike scenarier til fremtidig satsing innenfor heldøgns botilbud (HDO) i 

eldreomsorgen i Alta. Et sentralt punkt i utredninga var fastsetting av dekningsgraden for HDO-

plasser (antall HDO-plasser i forhold til innbyggere over 80 år).  Samlet dekningsgrad er fastsatt til 33, 

herav 23 på institusjonsplasser og 10 på omsorgsboliger. Alta har tradisjonelt hatt en høy 

institusjonsdekning. Men veksten i antall eldre de siste 10 årene har endret bildet noe. Dekningen er 

per i dag hhv. 25 og 4, samlet 29.  Med den forventa veksten i antallet eldre fremover vil 

institusjonsdekningen være nede på måltallet 23 allerede i 2015. Kapasiteten innen HDO-plasser 

oppleves som svært anstrengt. Korttidsplasser fylles i lange perioder opp med pasienter som venter 

på langtidsplass, og ønsket fleksibilitet og dynamikk i tjenesten er truet. Dette medfører at pasienter 

som er i behov av rehabilitering ikke får et godt nok tilbud, og kan ende opp med et større 

hjelpebehov enn nødvendig. Videre vil mangel på regelmessig avlastning gjøre at pårørende med 

store omsorgsoppgaver blir så slitne at behovet for langtids sykehjemsplass blir fremskyndet. 

Gjenåpningen korttidsavdelingen på Ekornsvingen sommeren 2014 har bedret situasjonen på kort 

sikt.  

Alta Omsorgssenter 

Planpremissene som skal danne grunnlaget for den videre planleggingen av nytt omsorgssenter ble 

vedtatt av kommunestyret 10.02.2014. Målet er å få best mulig effektivitet i tjenestene og å få en 
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hensiktsmessig utnyttelse av tomta bak Helsesenteret. Prosjektet sees derfor i sammenheng med 

den planlagte utbygging og ombygging av dagens Helsesenter.   

I første byggetrinn skal det bygges 108 sykehjemsplasser. Dette vil dekke kommunens behov for 

sykehjemsplasser frem mot 2025, og i tillegg vil det være nok til å erstatte tre av de nåværende små 

sykehjemmene i kommunen: Ekornsvingen, Kåfjord og Bossekop. Korttidsavdelingen ved 

Helsesenterets sykehjem flyttes også over til det nye Omsorgssenteret, samt at det bygges 60 

heldøgns bemannede omsorgsboliger, slik at behovet for dette er sikret frem mot 2025. 

I andre byggetrinn (ferdig 2025) bygges ytterligere 54 sykehjemsplasser, som i følge prognosene 

trengs for å dekke behovet frem mot 2030. 

I tillegg til sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg, vil det nye Omsorgssenteret ha tilbud 

som dagsenter for eldre, helsestasjon, allrom med kafe/kantine, velværeavdeling, fysio-og ergoterapi 

og eget legesenter. Disse tilbudene blir viktige bidrag for å tilrettelegge for en meningsfull hverdag 

for beboere og brukere av senteret.  

 

Altamodellen – styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest -Finnmark og Alta 

Alta kommune har gjennom Alta helsesenter og Altamodellen gjennomført viktige elementer av 

samhandlingsreformen allerede for flere 10-år siden. Dette gjelder samarbeid og samlokalisering 

mellom tjenestenivåene, og tjenester som sykestua, fødestua, spesialistpoliklinikken og DPS. 

Prosjektet ”Utredning av spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnmark og Alta” som var et samarbeid 

mellom Helse Nord, Helse Finnmark og Alta kommune ble startet på nyåret 2013.  Sluttrapporten av 

10.03.14, la føringer for Helse Nords vedtak i juni 2014, og prosjektet legger klare føringer for 

fremtidig spesialisthelsetjeneste i Alta. Prosjektet vil medføre økt aktivitet og behov for utbygginger 

og ombygginger ved helsesenteret. Planlegging og bruk av tomteområdet bak helsesenteret må ha et 

langsiktig perspektiv og også sees i sammenheng med den vedtatte utbyggingen av nytt 

omsorgssenter. 

Funksjonshemmede 

Alta kommune forventer en sterk vekst i antallet funksjonshemmede brukere med behov for bolig 

med heldøgns tjenester de nærmeste årene. Dette skyldes både at vi har særlig mange ungdommer 

innenfor denne gruppen, samt at mange voksne hjemmeboende brukere har gamle foreldre som ikke 

makter å ivareta dem hjemme lengre. Både dagens og den fremtidige boligstrukturen er vurdert, og 

følgende prioriteringer er gjort:  

 Utbygging av 8 boenheter ved Midtbakkveien 24 (UBA- boligstiftelsen), planlagt ferdig 

sommeren 2014 

 Utbygging av 7 boenheter i Åsveien (UBA- boligstiftelsen), ferdigstilles høsten 2015  

  Utvikling av området Marienlund 36-46 med tunløsninger (UBA) 

Det er også behov for en bedre tilrettelagt avlastningsenhet for hjemmeboende, og dette tenkes løst 

ved bruk av området Marienlund 36-46. Videre er det behov for nye lokaler til dag og arbeidssenter, 
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og planpremissene for nytt senter er vedtatt av kommunestyret i juni 2014. Dagens bygg er gammelt 

og umoderne, har for dårlig kapasitet i forhold økningen i antallet brukere og har små muligheter for 

å gi et differensiert tilbud. Dagens lokaler ligger på tomta til fremtidige helse- og omsorgsutbygginger 

ved helsesenteret, og må flyttes. Det er igangsatt et skisseprosjekt for det nye senteret, som altså blir 

en viktig brikke for å få til strukturelle endringer innenfor virksomheten 

Psykiatri og rus 

Psykiatri- og rustjenesten har de siste årene opplevd at antallet brukere øker, at brukerne blir stadig 

yngre og at de har mer omfattende og varige behov. Samtidig ser vi at nedbyggingen av 

institusjonsplasser i spesialisthelsetjenesten medfører økt trykk på kommunen om å gi stadig mer 

omfattende tjenester. Intensjonene i samhandlingsreformen om at flere tjenester skal gis i 

kommunene gjelder også for denne gruppen. Dette har gitt kommunen betydelige ressursmessige 

utfordringer (bolig, personell, økonomi) uten at det er tilført midler på dette området. 

Psykiatri og rusplanen ble vedtatt i 2014 og har særlig fokus på forebygging, tilbudet til barn og unge, 

økende problematikk innenfor dobbeltdiagnose (ROP-lidelser), tilrettelagte botilbud og samhandling. 

Den konkrete oppfølgingen vil være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer de 

kommende årene.  

Forebygging  

Det skal være fokus på forebygging og tidlig innsats innenfor alle helse- og omsorgstjenester.  Dette 

for å hindre varige og omfattende behov. Viktige elementer her er satsing på aktiv fritid, 

støttekontakter, gode avlastningstilbud, dagsenter, helsestasjon for eldre, gode hjemmetjenester og 

utvikle ulike fagteam (diabetes, kols, kreft, demens med mer).  

Kompetanse, kvalitet, rekruttering 

Samhandlingsreformen har gitt kommunen nye krav til kompetanse i forhold til mottak av personer 

med mer kompliserte og sammensatte behov. Helse og sosialtjenesten har i 2011 utarbeidet en 

strategisk kompetanseplan som brukes som grunnlag for kompetansebygging av våre ansatte. 

Kommunen har fått tildelt betydelige midler til dette gjennom Kompetanseløftet 2015. Kommunen 

har videre en stilling (tilskudds finansiert) knyttet til utviklingstjenesten for sykehjem i Finnmark som 

skal bidra til kompetanseheving i sykehjemmene. Fremover vil det være fokus på demensomsorgen. 

Kommunen har deltatt i et nasjonalt program om etisk refleksjon. Dette videreføres. Kommunen er 

også pilot i Finnmark i utvikling av et kurs i sikker legemiddelhåndtering. Helse og sosial har etablert 

et kvalitetsutvalg som har halvårige møter med fokus på avvik og avvikshåndtering i tjenesten. Alta 

har avtale med Senter for omsorgsforskning Nord om å være omsorgsforskningskommune.  

Velferdsteknologi 

Alta kommune har siden 1990-tallet vært langt fremme når det gjelder utprøving og satsing på 

teknologiske løsninger innenfor helse og omsorg. Vi tror at teknologi kan være et nyttig supplement i 

tjenestene og bidra til økt trygghet ved å bo lengre hjemme, til å heve kvaliteten og erstatte noe av 

personalinnsatsen. Alta blir brukt som pilotkommune og referansekommune i forbindelse med 

elektronisk samhandling. Høsten 2013 startet Alta som første kommune i Norge å ta i bruk helhetlig 

velferdsteknologi (trygghetsalarm) direkte koblet med den elektroniske pasientjournalen. Vi har som 
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målsetning å ta i bruk flere typer sensorer, koblet opp via samme teknologiske løsning som de nye 

trygghetsalarmene, og med direkte dokumentasjon i pasientjournalen. Dette gjelder både 

medisinske sensorer og GPS-teknologi. Alta kommune vil fortsatt være aktiv som pilotkommune og 

gjennom prosjekter for Velferdsteknologi i samarbeid med andre kommuner. 

Driftsbudsjettet 
Tjenesteområdet for helse og sosial har et samlet budsjett på 386,319 mill. kr. i 2015. Det totale 

driftsbudsjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik: 

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 336 293 338 904 351 862 362 862 347 083 340 483

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 69 854 53 712 57 278 57 278 55 244 55 244

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 83 468 82 670 96 738 96 738 96 738 96 738

4 Overføringer 47 291 41 403 28 394 28 394 28 170 25 270

5 Finansutgifter 2 817 291 831 831 831 831

6 Salgsinntekter -35 697 -35 693 -37 860 -37 860 -35 369 -35 369 

7 Refusjoner -106 227 -93 288 -110 924 -110 924 -110 700 -110 700 

9 Finansinntekter -1 099 

300 300 - HELSE- OG SOSIAL 396 700 387 999 386 319 397 319 381 997 372 497

 

Økonomien i HS er krevende og veksten i aktiviteten er større enn i de øvrige tjenesteområder. 

Tidligere utskriving av pasienter og nedlegging av langtidsplasser i spesialisthelsetjenesten har vært 

krevende for flere av kommunens tjenester, særlig sykestua, hjemmetjenesten, kapasiteten innenfor 

HDO-plasser (korttids- og rehab.avdelinga) og ikke minst innenfor psykisk helsevern og rus. I 

hovedsak gjelder dette rettighetsbaserte tjenester til enkeltpersoner med omfattende hjelpebehov. 

Kommunen har ikke hatt økonomi til å dekke opp for de økte behovene, og ubalansen mellom 

budsjett og regnskap innenfor helse og sosial har de siste årene vært økende. Dette er svært 

bekymringsfullt.  

I budsjettet for 2015 har man tatt utgangspunkt i tilnærmet reelt driftsnivå i 2014. Dette betyr en 

vesentlig styrking av basisbudsjettet for helse og sosial, og dermed et langt bedre styringsinstrument 

for de ulike virksomhetene. 

Selv med den oppjusterte rammen for helse og sosial vil budsjettet for 2015 være stramt. Budsjettet 

gir ikke rom for nye uforutsette utgifter, selv om tjenesten over tid har opplevd at risikoen for dette 

er stor. Virksomhetene må utøve en meget streng budsjettdisiplin.  

De langsiktige tiltakene innen helse og sosial er beskrevet i kommunedelplanen. Hovedelementene i 

planen er strukturelle endringer innen institusjons- og boligomsorgen jfr. avsnittet om utfordringer 

over. Videre er viktige strategier fokus på forebygging, tidlig innsats, kompetanse, kvalitet og 

velferdsteknologi. Jfr. budsjettkommentarene under ”Sentrale utfordringer”.  
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Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår styrket i 2015-2018.  

 Dobbeltrom (kommuneprop 2015): 0,104 mill. kr. 

 Gjenåpning av  Ekornsvingen: 1,5 mill. kr. 

 Virksomhetsleder sykehjem: 0,735 mill. kr. 

 1 stilling HS adm: 1,015 mill. kr. 

 Midtbakkveien: 4,5 mill. kr. 

 Åsveien: 2,6 mill. kr. i 2015, 3,6 mill. kr. i 2016 

 Elim: 1,2 mill. kr. 

 Marienlund: 2,6 mill. i 2017 

 Aleris: 4,3 mill. kr. 

 Hjemmetjeneste øst: 4 mill. kr. 

 Furuly sykehjem: 1,6 mill. kr. 

 Styrke psykiatri og rus: 2 mill. kr. i 2015, 4 mill. i 2016 og 
2017. 

 Rustilskudd fjernes fra økonomiplanen: 1,066 mill. kr.  

 Økt ramme til sosialhjelp: 3,9 mill. kr. 

 Nødnett legevaktsentral: 1,6 mill.kr.  

 
 
 

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår å kutte helt eller delvis i 2015-2018. 

 Kutt i vikarutgifter tjenesteområdet: 6,8 mill. kr. 

 Kutt i kjøp av varer og tjenester: 1,8 mill. kr. 

 Samhandlingsreformen (kommuneprop 2015): 17,755 mill. kr. 

 Øremerket rustilskudd (kommuneprop 2015): 1,066 mill. 
kr. 

 

For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden vises det til vedlegg. 

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

Helse og sosial har ansvar for fokusområde 8 i kommuneplanens handlingsdel som er samhandling og 

tilrettelegging. Herunder er følgende virksomhetsmål definert: 

 Videreutvikle Altamodellen jamfør utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark i 

regi av Helse Nord RHF 

 Øke tilfanget av sosiale boliger med 20 boliger i snitt per år i perioden Kompetanseheving og 

økt kvalitet innenfor arbeidet med bostedsløse 

 Redusert bruk av spesialisthelsetjenester som følge av sekundærforebygging og styrket 

behandling i kommunehelsetjenesten 

 Økt kommunal kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket  
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12. Tjenesteområde for drift og utbygging  
Tjenesteområdet dekker tjenester levert av virksomhetene Kommunalteknikk (vei/gatelys/parkering, 

vann, avløp og renovasjon), Miljø, park og idrett, Kommunale Bygg, Brann og redning, Oppmåling og 

byggesak, og Renhold.  

Tjenesteområdets oppgaver og ansvarsområder skal driftes i samsvar med kommunens målsettinger, 

virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak. Vi skal være bevisst på at tjenesteområdet er en 

leverandør av tjenester som befolkningen er helt avhengig av.  Tjenesteområdet drifter veier, 

vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, parkeringsavgiftssystemer, trafikksikkerhet, miljøtiltak, 

parkanlegg, lekeplasser, drift av kommunale bygg, brannforebygging, brannslukking, feiertjenester, 

byggesak- og oppmålingstjenester.  

Omdømmebygging, og brukeren i fokus, er derfor viktig. Drift og utbygging skal være synlige, bidra til 

et godt omdømme, og fornøyde tjenestemottakere gjennom blant annet relevant informasjon om 

sentrale og lokale bestemmelser på kommunens hjemmeside.  

For å lykkes med vår utadrettede virksomhet må også arbeidsmiljøet på drift og utbygging være godt. 

Tjenesteområdet skal fremstå som en attraktiv og god arbeidsplass. 

 

Status for kommunalteknikk 

 

 

Tabellen viser at gebyrene for vann og avløp stort sett ligger på nivå med sammenlignede kommuner 

og kostragruppe 13. Renovasjonsgebyrene ligger jevnt over.  Kaupangrapporten (2013) viser til at 

VAR gebyrene ligger under landet for øvrig.   

Når gebyrnivået vurderes er det viktig å se bak tallene i form av standard på tjenestene, kommunens 

geografi og demografi, med svært mange spredte og små men teknisk avanserte anlegg.  

Hvis vi sammenligner oss med de samme kommunene i forhold til samferdsel, ligger vi langt under på 

driftsutgifter i kr pr innbygger når det gjelder samferdsel totalt. Dvs at vi bruker lite penger på 

kommunale veier pr km. Men likevel så ligger vi veldig lavt på andelen av kommunale veier som er 

uten fast dekke, bare 9,9 % av våre kommunale veier er uten fast dekke. Andre kommuner ligger på 

rundt 20 %, og noen helt oppe i 40 %. I tillegg til lave veikostander, ligger vi også veldig lavt på 

kostnader i kr til gatebelysning pr lyspunkt til kommunal vei. Men i motsetning til forbruk på lyspunkt 

på kommunal vei, bruker vi mer enn de andre vi sammenligner oss med på lyspunkt pr km fylkes-

/riksvei som kommunen betaler for.   

I. Avfall og renovasjon, avløp, vann - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2934 2769 2700 1884 2898 2269 2593 3194
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 3168 2846 3204 3946 1452 2912 3563 2911

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2596 3046 2174 2823 1297 2144 3210 2295
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Vi har hatt stort fokus på trafikksikkerhetstiltak i kommunen og det vises på tabellene til de 

sammenlignbare kommunene. Ettersom innbyggertallet i kommunen har økt, og transportbehovet 

blir presset, har vi hatt fokus på å få en økende andel kollektivreisende til jobb gjennom 

sykkelbyprosjektet. Vi har i stor grad tilrettelagt med utvidet gang- og sykkelveier pr innbygger i 

kommunen, sett i forhold til andre kommuner. Vi har også hatt et samarbeidsprosjekt med 

næringslivet der det er etablert mange sykkelparkeringer i sentrum til ansatte i de fleste firmaer. 

Parkeringssystem i kommunen er veldig bra. Vi har mange parkeringsplasser å drifte, og de fleste av 

dem er oppgradert i de siste årene gjennom et felles prosjekt «offentlig uterom». Det skal se fint ut 

på sentrum selv om det bare er en parkeringsplass. Så på den måten kan vi si at parkeringskronene 

fra innbyggerne kommer tilbake til dem i form av gang- og sykkelveier, gatelysoppgradering og et 

penere offentlig uterom. Vi legger også godt til rette for at funksjonshemmede skal kunne ha gode 

parkeringsmuligheter, og det vises i statistikken. 

 

Status for miljø, park og idrett  

Virksomheten tilrettelegger stedfestet informasjon om naturens mangfold, naturtyper og arter i 

kommunen.  

Motorferdsel på barmark er fortsatt et økende problem. Gjennom virksomhetens forvaltning av 

motorferdselloven, er det vårt ansvar og demme opp for denne utviklingen. 

Park og idrettsavdelingen har ansvar for skiløyper, lysløyper, turløyper og stier. Avdelingen har 

ansvar for uteareal ved barnehager og skoler og andre kommunale bygg.  

 

Status for Kommunale Bygg  

Kommunale Bygg har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av Alta kommunes bygg. 

Virksomheten har 30 stillingshjemler fordelt på administrasjon, prosjekt, drift og vedlikehold. 

Byggene våre skal holdes i forskriftsmessig stand slik at tjenesteområdene oppvekst, helse og 

administrasjonen kan drive sine virksomheter på en trygg og sikker måte. 

 

Tabellen viser at vi bruker over gjennomsnittet, til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger i 

forhold til andre sammenlignbare kommuner. Hvis vi korrigerer for avskrivninger, noe som fremdeles er 

usikkert om andre kommuner har korrigert for, ligger vi på nivå med sammenlignbare kommuner og lavere enn 

anbefalt normtall.    

4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning per innbygger, 

konsern 5984 4835 2865 2873 4521 3960 4272 4693
Netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning, i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 10 9,5 5,9 6,6 8,8 8,4 8,5 8,4
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Hvis vi ser på brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger ligger vi lavt i forhold 

til våre sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Vi ligger på 789 kr per innbygger mot gjennomsnitt i 

kostragr. 13 som ligger på ca  3700 kr per innbygger og landet u/Oslo ligger på ca 3800 kr per innbygger. 

 

Status for brann og redning 

Forebyggende brannvern har som oppgave å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i 

kommunen, gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter. 

Beredskap er vår egen innsatsstyrke ved brann, samt ved andre akutte ulykker der det er bestemt 

med grunnlag i vår risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Årsgebyrer for feiing ligger under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, det samme gjelder 

også for forebyggende brannvern. 

På beredskap, funksjon 339, er kostnadene omtrent på gjennomsnittet med de øvrige kommunene, 

men her som på forebyggende styres vi av ”lov om brannvern”, samt tilhørende forskrifter hvordan 

brannvernet skal bemannes. 

Her er det i utgangspunktet vanskelig å sammenligne med andre da bemanningen på forebyggende, 

beredskap og selvkost nødvendigvis ikke er likt. 

 

Status for oppmåling og byggesak  

 

P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 

rapporteringsåret +1) 296 419 342 459 381 364 397 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. 

innbygger, konsern 80 34 84 73 81 38 53 70
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. 

innbygger, konsern 926 904 1470 630 677 629 656 764

J1. Konsern - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå 2
Sør-

Varanger Harstad Steinkjer Os Rana Kostragr. 13

Landet u/ 

Oslo Alta

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til bygge-, 

delesaksbeh. og seksjonering per 

innbygger., konsern 44 0 0 -53 0 0 15 59
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling 

per innbygger., konsern 126 185 176 17 45 80 89 180
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker med 12 ukers frist 

(kalenderdager) 31 .. 22 16 40 .. .. 96
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker med 3 ukers frist 

(kalenderdager) 6 .. 20 18 19 .. .. 64
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Tabellen viser at gebyrene for behandling av byggesaker, delingssaker og seksjoneringssaker ligger i 

det øvre sjikt i forhold til de kommuner man sammenligner seg med. Dette kan skyldes at vi i Alta har 

hatt mange store byggesaker som utløser større gebyrer enn mindre saker. Etter flere år med fokus 

på saksbehandlingstid i byggesaker ligger vi fortsatt høyt i 2013, men dette skyldes lav bemanning 

gjennom flere år (fra 2011 – 2013), noe som har medført at vi har opparbeidet oss stor restanse på 

saker som må tas unna før vi kan se forbedring, dvs. reduksjon i saksbehandlingstid.  

Vi har ca 400 saker inn til behandling hvert år, men det er vanskelig og sammenligne med andre 

kommuner hvor mange saker de har inn. Vi bruker over gjennomsnitt på brutto driftsutgifter til 

bygge-, delesaksbeh., og seksjonering i kroner pr mottatt søknad.   

Når det gjelder kart og oppmålingssaker har vi høyere kostnader enn de kommuner vi blir 

sammenlignet med. En årsak kan være at Alta kommune er i stadig utvikling og at vi av den grunn må 

bruke mye ressurser til ny kartlegging/oppdatering av kartbasene. 

 

Status for renhold 

Renholdsvirksomheten har ansvar for renhold av de samme arealene som Kommunale Bygg drifter.  

Med en ressurs på 48 hjemler er ansvarsområdet 2400 kvm pr renholder. Renhold av kommunale 

bygg foregår etter NS-INSTA 800, dvs. at det er en Norsk Standard som angir et system for å fastsette 

og bedømme renholdskvalitet.  Medarbeiderne er delvis baseorganisert og delvis spredt rundt i 

byggene. Saga skole og Alta rådhus rengjøres av et privat selskap, rengjøringsbyrået ISS, etter samme 

standard. Administrasjonen vil i 2015 fortsette med omprioritering av ressurser for effektivisering av 

drift og opprettholdelse av samme standard tross mindre ressurs, og at vi tar ned 2,3 stillinger. 

Våre utfordringer er gamle bygg med behov for utskifting av gulvmateriale for å lette renholdet. 

Budsjettet er også en utfordring, det skal fortsatt kuttes, og dette vil igjen føre til økt belastning på 

våre renholdere. I tillegg må vi fokusere på økt brukermedvirkning og god dialog med brukerne. 

 

Sentrale utfordringer  

Med bakgrunn i tjenesteområdets analyser av kostratall og de politiske føringer, har vi definert 

følgende sentrale utfordringer for tjenesteområdet Drift og utbygging: 

 Forurensing og forsøpling 

 Geodata 

 Byggesaksbehandling 

 Planlagt vedlikehold på bygg 

 Drikkevann 

 Avløpsnett 

 Trafikksikkerhet 

 Brann 

 

Forurensing og forsøpling 
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Forurensing og forsøpling i Alta kommune er viktig å følge opp. Det blir i tiden fremover viktig å holde 

fokus på saker som vi har begynt på, slik at vi kan statuere konkrete eksempler. Det blir også viktig å 

følge opp den nye «plan for offentlig uterom». Planen er tenkt som et styringsverktøy for 

opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom og skal redegjøre for de tilbud, kvalitet og 

standard befolkningen kan forvente å få i tilrettelagte naturområder, nærmiljøer og på Alta Sentrum. 

Overtakelse av nye parkområder (10 000 m2), med dertil hørende pryd bed og forlengelse av gågata i 

Alta sentrum, vil bli en ny og spennende utfordring.     

  

Geodata 

Geodata er en viktig tjeneste både internt og eksternt i Alta kommune. Kostnader knyttet til 

eksisterende og nye systemer øker år etter år. Det vil bli utarbeidet en plan i 2015 som tar for seg 

ansvarsfordeling både økonomisk og driftsmessig i kommunen. 

 

Byggesaksbehandling 

I perioden 2011 -2013 var det store utfordringer med å ta unna byggesøknader innen gitte tidsfrister. 

Det er nå på bedringens vei og målsetningen fra 2014 om å komme à jour med saksbehandlingen og 

samtidig å begynne med pålagte tilsynsoppgaver vil også gjelde for 2015. Det er også en forventing 

fremover om at det legges mer trykk på oppfølgingen av ulovlige byggesaker.     

 

Planlagt vedlikehold på bygg 

Planlagt vedlikehold på bygg er en viktig oppgave i Alta samfunnet. Kommuneadministrasjonen må 

synliggjøre vedlikeholdsbehovet og konsekvensene av et fremtidig vedlikeholdsetterslep. Arbeidet 

med å ta i bruk det eksisterende FDV systemet vil fortsette, og en involvering av brukerne i kommune 

vil bli viktig. 

 

Drikkevann 

Innen kommunalteknikken har det i de senere år skjedd en betydelig utvikling. Kvaliteten innen 

vannforsyningstjenesten er bygd ut trinn for trinn. Flesteparten av kommunens vannverk leverer i 

dag vann av høy kvalitet.  

 

Avløpsnett 

Avløpsrenseanlegg er bygd ut for Alta by. Det har innen en kort tidsperiode vært en utvikling fra 

ingen avløpsrensing til Altafjorden til nå at omtrent hele byen har avløpsrensing innenfor 

rensekravene.  

 

Trafikksikkerhet 
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Samferdselsområdet har hatt fokus på Alta som sykkelby og trafikksikkerhet. Dette har resultert i 

utbygginger av gang/sykkel veger og nå i det siste også en heving av kvalitet og omfang av gatelys. Vi 

er likevel langt i fra ferdigutviklet eller utbygd på dette området. Mange utfordringer gjenstår, noe 

som gjenspeiles gjennom tjenestenes overordna plandokumenter. Dette dreier seg om 

grunnleggende samfunnsviktige tjenester som kan bli samfunnskritisk dersom en ikke har fokus på 

tjenestene 

 

Brann 

Brann og redning, og da spesielt beredskapsavdelingen, har fått en fin utvikling gjennom den nye 

brannordningen som ble vedtatt i Kommunestyret i 2010. Opptrappingen har skjedd i form av 

rullende materiell (stigebil, brannbil og tankbil) og en oppgradering av tjenesten fra 

deltidsmannskaper til en full kasernert tjeneste. Utfordringen fremover vil være garasjeringen av nytt 

utstyr/rullende materiell. I tillegg vil arbeidet med å ombygge/bygge ny brannstasjon slik at påpekte 

forskriftskrav - skitten og ren sone, ventilasjon, inneklima, kontorplasser, soveplasser og ikke minst 

nytt brannøvingsfelt, blir oppfylt.  I løpet av 2015 vil Alta brannvesen være bli full kasernert, dvs. vi vil 

ha døgnkontinuerlig vaktordning med 4 ansatte på jobb til enhver tid.      

 

Driftsbudsjettet 
Tjenesteområdet drift og utbygging har et samlet budsjett på 132,930 mill. kr. i 2015.  

Det totale driftsbudsjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik: 

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 78 001 71 839 73 708 73 646 73 646 73 646

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 52 453 45 184 44 269 43 888 43 888 43 888

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 564 1 385 2 456 2 456 2 456 2 456

4 Overføringer 14 471 11 156 11 693 11 623 11 623 11 623

5 Finansutgifter 45 371 37 609 40 487 40 487 40 487 40 487

6 Salgsinntekter -30 390 -28 480 -28 887 -28 887 -28 887 -28 887 

7 Refusjoner -35 971 -10 271 -10 796 -10 726 -10 726 -10 726 

8 Overføringer -33 

9 Finansinntekter -120 

600 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 125 346 128 422 132 930 132 487 132 487 132 487
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RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 10 644 11 659 11 939 11 939 11 939 11 939

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 19 906 20 370 21 701 21 701 21 701 21 701

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 25 560 26 285 27 858 27 858 27 858 27 858

5 Finansutgifter 9 758 9 751 11 277 12 570 13 474 14 511

6 Salgsinntekter -66 625 -70 570 -75 446 -77 700 -79 961 -82 393 

7 Refusjoner -511 -300 -300 -300 -300 -300 

9 Finansinntekter -3 473 -2 774 -1 729 -1 821 -829 -1 038 

610 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 742 -5 579 -4 700 -5 753 -6 118 -7 722 

 

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår styrket i 2015-2018.  

 110 sentral: 1 mill. kr. 

 Ny brannordning: 1,5 mill. kr. 

 Offentlige uterom: 0,575 mill. kr. 

 Ung jobb miljø, park og idrett 0,3 mill. kr. 
 

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2015-2018 

Nedenfor gis en oversikt over områder rådmannen foreslår å kutte helt eller delvis i 2015-2018. 

 Kutt i vikarutgifter  tjenesteområdet: 14 tusen kr. 

 Kutt i kjøp av varer og tjenester: 1,9 mill. kr. 

 2,3 renholdsstillinger kuttes: 1 mill. kr. 

 Stilling forebyggende brann holdes vakant: 0,5 mill. kr. 

 Nærmiljøtilskudd kuttes: 0,1 mill. kr. 

 Dykkertjeneste tas ut: 60 tusen kr. 
 

For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden vises det til vedlegg. 

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

Tjenesteområdet Drift og Utbygging har fokusområde 3, Alta som miljøforbilde, under hovedmålet 

Miljø og bærekraftig utvikling. Herunder er følgende virksomhetsmål definert: 

 Videreføre tilretteleggingen for økt bruk av sykkel i Alta samfunnet 

 Redusere forurensningen fra kommunale avløp til Altafjorden iht. Fylkesmannens sine 

krav 

 Reduksjon av avløpsbelastningen fra private avløpsanlegg med 20 % innen 2015 

 Unngå spredning av masser fra forurenset grunn iht. sentrale krav 

 Videreføre og igangsette arbeidet med miljøfyrtårn i 2013   
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13. Investeringsbudsjett 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 2015-2018

K001 IKT-utstyr  

Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 

Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum K001 IKT-utstyr 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

K005 Diverse mindre investeringer  

Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 200 200 200 800

Sum K005 Diverse mindre investe... 200 200 200 200 800

K341 Økonomisystemer - oppgradering/u...  

Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 

Prosjektleder: Gunvor Isaksen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 300 300 600

Sum K341 Økonomisystemer - oppg... 300 300 0 0 600

K456 Nytt telefonisystem  

Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 

Prosjektleder: Bjørn Conrad Berg

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 1 500 1 500 3 200

Sum K456 Nytt telefonisystem 200 1 500 1 500 0 3 200

K585 Infrastruktur IKT  

Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 

Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 700 1 600 3 000 3 000 10 300

Sum K585 Infrastruktur IKT 2 700 1 600 3 000 3 000 10 300

K586 Saksbehandlings og rekrutterings...  

Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 

Prosjektleder: Bjørn Conrad Berg

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500

Sum K586 Saksbehandl ings  og rek... 500 0 0 0 500

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Prosjektei... 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 6 900 6 600 7 700 6 200 27 400

Sum finansutgifter (05100-05999)

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros... 6 900 6 600 7 700 6 200 27 400

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 

Budsjett

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 
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Finansmemo 

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen  

K001 IKT-utstyr Ansvarlig: Målfrid KristoffersenProsjektleder: Kjell Magne Gabrielsen  

2015: 

Videreutvikling av Servicedesk 

Utvidelse av datakraft og lagring 

Styrking av 2 lokasjons katastrofeløsning - Fase 2 

Oppgradering av trådløsnettet. 

Virtualisering av desktop (Session/VDI) – Fase 1 

Internkontroll 

2016-2018: 

Investeringsbudsjettet for IKT benyttes til investeringer i sentral infrastruktur for hele Alta kommune. 

K005 Diverse mindre investeringer Ansvarlig: Bjørn-Atle HansenProsjektleder:   

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

K341 Økonomisystemer - oppgradering/utvikling Ansvarlig: Bjørn-Atle HansenProsjektleder: Gunvor Isaksen  

Unit4 har lansert en helt ny plattform for Agresso. Denne versjonen ble innført i 2011/2012 og Agresso vil nå bli Milestone (M4). 

Alta kommune har ikke prioritert denne oppgraderingen så langt, på grunn av innføring av andre store prosjekter; Elektronisk handel, innføring 

av elektronisk fakturamottak, og A-meldingen. Dette har vært et krav fra staten. 

Oppgraderingen må gjennomføres, og vi er nå ved en skilleveg hvor dette må prioriteres for at systemene skal fungere optimalt. Oppgraderingen 

vil skje i løpet av 2015/2016, og er tvingende nødvendig.  

K456 Nytt telefonisystem Ansvarlig: Målfrid KristoffersenProsjektleder: Bjørn Conrad Berg  

Lisenser for å integrere mobiltelefoner i sentralbordløsningen. Bakgrunn: Alta kommunes behov for en fremtidsrettet og helhetlig 

telefoniløsning. 

K585 Infrastruktur IKT Ansvarlig: Målfrid KristoffersenProsjektleder: Kjell Magne Gabrielsen  

Konsolidering av IKT infrastruktur fra sentral IKT, helse og oppvekst. 

Videreføring av arbeidet med kryptering av kommunikasjonslinjer som overfører personsensitive date 

K586 Saksbehandlings og rekrutteringsprogram Ansvarlig: Målfrid KristoffersenProsjektleder: Bjørn Conrad Berg  
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

K015 Grunnerverv  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000
Sum alle inntekter -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 11 200 5 000 5 000 5 000 26 200

Sum K015 Grunnerverv 8 700 2 500 2 500 2 500 16 200

K158 Tilrettelegging nye boligfelt  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 650 550 1 200

Sum K158 Ti l rettelegging nye bo... 650 550 0 0 1 200

K231 Industriområde  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 9 000

Sum K231 Industriområde 3 000 3 000 3 000 0 9 000

K357 Gakorimyra Sør Boligfelt  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -10 000 -19 500 -29 500
Sum alle inntekter 0 -10 000 -19 500 0 -29 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 22 000 22 000

Sum K357 Gakorimyra  Sør Bol igfel t 22 000 -10 000 -19 500 0 -7 500

K391 Sentrumstiltak  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sum K391 Sentrumsti l tak 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

K429 Avlastningsvei  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K429 Avlastningsvei 2 000 0 0 0 2 000

116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjekteier Oddvar Konst 

Budsjett
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K448 Områdeplaner / reguleringsplaner  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sum K448 Områdeplaner / reguler... 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

K574 Skogheim  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 2 000 4 000

Sum K574 Skogheim 0 1 000 1 000 2 000 4 000

K599 Utvidelse rullebanen  

Ansvarlig: Oddvar Konst 

Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 20 500 20 500

Sum K599 Utvidelse rul lebanen 20 500 0 0 0 20 500

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjek... 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -2 500 -12 500 -22 000 -2 500 -39 500
Sum alle inntekter -2 500 -12 500 -22 000 -2 500 -39 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 63 350 13 550 13 000 11 000 100 900

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING - P... 60 850 1 050 -9 000 8 500 61 400

 

116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjekteier Oddvar Konst  

K015 Grunnerverv Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Som følge av vedtatt kommuneplanens arealdel står Alta kommune ovenfor betydelig investeringer i grunn. Det ble ervervet grunn for 

betydelige summer i 2012 (Gakorimyra Sør, 50 % av Skogheim mm). Av den grunn er det satt av ekstra også i 2013 med 15 MNOK.  

For 2013 var det planlagt erverv av grunn i bl.a Tverrelvdalen, for boligfelt Kvitberget. Grunnerverv videreføres med 5 MNOK pr år i 

resten av økonomiplanperioden. De resterende 50% av grunnervervskostnad for Skogheim er avtalt utbetalt når reg.plan vedtas og senest i 
2015.  

For 2015 vil det bli gjennomført grunnerverv med tanke på realisering av Kvenviknes Industriområde, hvor kommunen igangsetter 

detaljregulering med formål sjørettet industri. 

 

K158 Tilrettelegging nye boligfelt Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Samlebevilgning for arbeid med mindre felt og fortetting 

2015 2016 

Tølleffs vei 150 100 

Kreta sør 150 100 

Ressebakken200 150 
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Kvitberget 100 150 

m.fl 100 100 

Total 650 550 

 

K231 Industriområde Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

I vedtatt Kommuneplanens Arealdel ligger flere nye industriområder. Både Skillemo og Kvenviknes er områder som kommer, mens det 
fortsatt kan påløpe mindre beløp på Møllens for å få avsluttet den. Det er derfor hvert år i økonomiplanperioden er det avsatt 1 MNOK. 

 

K357 Gakorimyra Sør Boligfelt Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Området er regulert til eneboliger og et felt for konsentrerte enheter. Grunnerverv er gjennomført og rettslig behandling avsluttet. Alta 

kommune har adgang til området og opparbeiding skjer høsten 2014 og 2015. 
 

K391 Sentrumstiltak Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Hallgeir Strifeldt  

Alta Sentrum trenger jevnlig oppgradering. Etter at Nordlysplassen og kirkeparken er ferdig vil flere av parkeringsplassene gjennomgår en 

oppgradering. Det er derfor avsatt årlig 2 MNOK i økonomiplanperioden 
 

K429 Avlastningsvei Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Hallgeir Strifeldt  

Statens Vegvesen innehar prosjektledelsen, og planleggingen er igangsatt. Når dette prosjektet føres opp i økonomiplanen som et 

investeringsprosjekt finansiert med lån, så forutsettes det at prosjektet vil ende opp med å danne premissene for nye veier som Alta 
kommune delvis blir eier av. 

 

K448 Områdeplaner / reguleringsplaner Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Hallgeir Strifeldt  

Med vedtatt kommuneplan må både områdeplaner og flere reguleringsplaner igangsettes. Kommunal Planstrategi for 2012 – 2015 

erbestemmende for prioritering og fremdrift.  

Områdeplan for Bukta er til offentlig ettersyn og forventes vedtatt i 2015, områdeplan for Bossekop er startet opp våren 2014. 

Områdeplan for Lille Komsa vil bli startet opp høst 2014. 

Reguleringsplaner som inngår er blant annet Skogheim i Saga og Tøllefs vei i Øvre Alta. Kommuneplanens Samfunnsdel forventes 

sluttført i 2014. Planarbeidet med egne planer krever ressurser, og det er av den grunn avsatt ytterligere 500.000,- til kjøp av tjenester for å 
dekke opp tap av ressurser. Områdeplan for Bukta videreføres og må derfor finansieres også i 2015. 

 

K574 Skogheim Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Arbeidet med reguleringsplanen for Skogheim, er i kommunal planstrategi utsatt til 2016. 

 

K599 Utvidelse rullebanen Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

K-SAK 21/14. Første del av prosjektet er i gang. Utfylling av 450 000 – 500 000 m3 pågår. Anbudssum er 18,5 mill og blir delvis 

fakturert i 2014 og 2015. 

Dersom videre oppfylling skal iverksettes kreves det ytterligere behandling i Kstyret. 
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2015 2016 2017 2017 2015-2018

101 Ridehall  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000

Sum 101 Ridehal l 3 000 0 0 0 3 000

102 Lån Nordlyskatedralen  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 0 93 000 93 000

Sum 102 Lån Nordlyskatedra len 0 0 93 000 0 93 000

103 Tiltaksbasen  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 0 5 000 5 000

Sum 103 Ti l taksbasen 0 0 0 5 000 5 000

109 Gjerder i barnehager  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 1 000 2 000

Sum 109 Gjerder i  barnehager 1 000 1 000 0 0 2 000

K221 Verdensarvsentret - Stornaustet  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500

Sum K221 Verdensarvsentret - St... 3 500 0 0 0 3 500

K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler ...  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Bengt Rune Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000

Sum K393 Utbedr bygnmess ige avv... 500 500 500 500 2 000

K450 Gakori barnehage - Oppfylle mynd...  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K450 Gakori  barnehage - Opp... 2 000 0 0 0 2 000

Budsjett

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 
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2015 2016 2017 2017 2015-2018

Budsjett

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 

K455 Barneavlastning  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Risten Hætta

700-859 Refusjoner 0 -6 000 -6 000
Sum alle inntekter 0 -6 000 0 0 -6 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 25 000 12 500 37 500

Sum K455 Barneavlastning 25 000 6 500 0 0 31 500

K575 Sandfallet ungdomsskole - spesia...  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 24 000 11 700 35 700

Sum K575 Sandfa l let ungdomsskol ... 24 000 11 700 0 0 35 700

K576 AUSK - RERNOVERING ØSTFLØYA  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 6 000 21 500 27 500

Sum K576 AUSK - RERNOVERING ØST... 6 000 21 500 0 0 27 500

K577 Utredning investering vedtatt sk...  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Risten Hætta

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 10 000 100 000 140 000 250 000

Sum K577 Utredning investering ... 10 000 100 000 140 000 0 250 000

K581 Kåfjord Kirke  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000

Sum K581 Kåfjord Ki rke 2 000 0 0 0 2 000

K589 Finnmarkshallen utvidelse  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Risten Hætta

700-859 Refusjoner -19 000 -14 500 -33 500
Sum alle inntekter -19 000 -14 500 0 0 -33 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 64 500 46 000 110 500

Sum K589 Finnmarkshal len utvidelse 45 500 31 500 0 0 77 000
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2015 2016 2017 2017 2015-2018

Budsjett

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 

K590 Kaiskuru gymsal-utvidelse  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 000 15 000 20 000

Sum K590 Kaiskuru gymsal -utvidelse 5 000 15 000 0 0 20 000

K591 Rulleskiløype Kaiskuru  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 800 1 800

Sum K591 Rul leski løype Kaiskuru 1 800 0 0 0 1 800

K594 AUSK spilleflate basseng  

Ansvarlig: Mads Stian Hansen 

Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 9 500 9 500

Sum K594 AUSK spi l leflate basseng 9 500 0 0 0 9 500

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosje... 

700-859 Refusjoner -19 000 -20 500 -39 500
Sum alle inntekter -19 000 -20 500 0 0 -39 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 157 800 208 200 233 500 5 500 605 000

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR - ... 138 800 187 700 233 500 5 500 565 500

 

 

Finansmemo 

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen  

101 Ridehall Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Tiltaket er opprettet ved kommunestyrets budsjettbehandling desember 2012 og gjennomføres i privat regi. 

Tiltaket flyttes til 2015 i kommunestyrets budsjettvedtak desember 2013 

102 Lån Nordlyskatedralen Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Alta kommune overtar ansvaret for å betjene et lån stort 93 millioner kroner 1.1.2017 

103 Tiltaksbasen Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Dagens lokaler for tiltaksbasen er ikke tilfredsstillende og i et skisseprosjekt er det synligjort at ombygging av eksisterende 

sykehjem i Ekornsvingen vil kunne gi gode og fremtidsrettede arealer for ny tiltaksbase. Ombyggingen påbegynnes etter at Alta omsorgssenter 

ferdigstilles og beboere på Ekornsvingen sykehjem er overført dit. 
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109 Gjerder i barnehager Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Omfatter oppgradering og utskifting gjerder rundt eksisterende barnehager 

K221 Verdensarvsentret - Stornaustet Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Katrine Røkenes Nilsen  

Stornaustet ved Alta museum var opprinnelig med i byggeprosjektet ved utvidelsen av hovedbygget. Totale kostnader av hovdebygget gjorde 

at Stornaustet måtte tas ut av prosjektet. Stornaustet er planlagt skal inneholde ekstra utstillingssal, lager og undervisningsrom. Prosjektet 

utredes med hensikt å påbegynne innredningsarbeidet våren 2015 

K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler barnehager Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Bengt Rune Strifeldt  

Her vises det til HMS plan for oppvekst og kultursektoren , jfr HOK sak 75-12.  

Virksomhet for Bygg og eiendom i samarbeide med oppvekst prioriterer nødvendige tiltak for lukking av avvik fra tilsyn utført av 

kommunelegen v/miljøretta helsevern 

K450 Gakori barnehage - Oppfylle myndighetskrav Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Katrine Røkenes Nilsen  

Gakori barnehage er en 3-avdelingsbarnehage med et areal på 389 m2 og er oppført i 1982. Bygget er svært slitt og det er behov for en 

generell oppgradering for å oppnå en tilfredstillende standard i forhold til dagens myndighetskrav både i forhold til barn og ansatte.  

Bevilgning er i hht kostnadsoverslag utarbeidet i forbindelse med tilstandsvurdering/rapport datert 14.11.2012 

K455 Barneavlastning Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Risten Hætta  

Dagens barneavlastning (Follums vei) og Tiltaksbasen (Sandfallet) er eldre bygg som ikke gir et forsvarlig tilbud til barn og unge, 

bygningsmassen har vesentlige mangler, og det må bygge nytt. 

Kommunestyret vedtok å iverksette et forprosjekt for bygging av en ny avlastningsenhet med 24 plasser, jfr k-sak 98/12.  

Det er besluttet å utlyse konkurranse for nytt skisseprosekt for Barneavlastning med nybygg nordvest for Sandfallveien 28. Tiltaksbasen er tenkt 

å beholdes i sine nåværende lokaler frem til Ekornsvingen er ferdig ombygd.  

Bygging av ny barneavlastning er planlagt å igangsettes våren 2015.  

I med at prosjektet for bygging av permanente lokaler for Tiltaksbasen er lengere frem i tid enn den Nye barneavlastning, har man valgt å ha 

prosjektet «Ny barneavlastning» som et selvstendig prosjekt og med eget prosjektnummer.  

K575 Sandfallet ungdomsskole - spesialrom m.m. Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Trine Østmo  

Etter endt skisseprosjekt er rådgivergruppa engasjert for å detaljprosjektere valgt løsning. Det forventes byggestart våren 2015. Forventet 

ferdig til skoleåret 2016/2017 

Prosjektet skal ivareta rom for naturfag, mat&helse, kunst&håndverk. 

K576 AUSK - RERNOVERING ØSTFLØYA Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Trine Østmo  

Rådgivergruppe er engasjert for å kostnadsberegne renoveringen av østfløya. Detaljprosjektering igangsettes høsten 2015, med forventet 

byggestart våren 2016. 

Prosjektet skal ivareta rom for naturfag, mat&helse, kunst&håndverk, 4 hjemmeareal samt base for elever med behov for ekstra bistand. 

K577 Utredning investering vedtatt skolestruktur Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Risten Hætta  

Prosjektet omfatter utredning, planlegging og utbygging av Aronnes skole, Kaiskuru skole og Komsa skole i hht samsvar med kommunestyrets 
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vedtak i K-sak 51/14 ''''Skolestruktur i Alta kommune'''' 

Generelt: 

• Alle skoler planlegges som en 1 parallellers 1 – 7 skole 

• Ved ombygging/oppgradering dimensjoneres klasserommene ut fra dagens kapasitet 

• Ved nybygg dimensjoneres klasserommene for inntil 30 elever 

Aronnes skole 

1. Bygge ut eksisterende skole til en fullverdig 1 – 7 skole med klasserom, lærerrom, spesialrom og øvrige fasiliteter som trenges 

2. Bygge ut eksisterende skole til en fullverdig 1 - 7 hvor Aronnes barnehage benyttes til skoleformål. (Må avklares hvilke aktiviteter som kan 

flyttes hit) 

3. Rive eksisterende skole og bygge ny (Barnehagen beholdes som i dag) 

Kaiskuru skole 

1. Bygge ut eksisterende skole til en fullverdig 1 – 7 skole og hvor eksisterende barnehage tas i bruk til skoleformål. Eksisterende gymsal 
beholdes som i dag. Ny 7 avdelingsbarnehage planlegges (Her må beliggenhet og tomt avklares da dette kan ha innvirkning på 

kostnadsoverslaget) 

2. Som alternativ 1 med tillegg for at eksisterende gymsal bygges ut til en idrettshall 

3. Bygge ut eksisterende skole til en fullverdig 1 – 7 skole og hvor eksisterende barnehage og gymsal beholdes som i dag. 

4. Som alternativ 3 men med tillegg for at eksisterende gymsal utvides til en idrettshall 

Komsa skole 

1. Oppgradere nødvendig areal til en fullverdig 1 – 7 skole. Eventuelle overskuddsareal står ubenyttet 

2. Planlegge ny fullverdig 1 – 7 skole på ny tomt ved siden av eksisterende skole. (Eksisterende bygningsmasse og tomt avvikles ved salg) 

Ressursfordelingsmodell 

Det utredes overgang til ny klassebasert ressursfordelingsmodell i stedet for nåværende elevbaserte. 

Felles for all utredning er at det den skal bestilles eksternt. 

K581 Kåfjord Kirke Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Bevilgning til Fellesrådet for generell renovering av bygningen. Omfatter bla.a nødvendige reparasjoner og renovering av tårn og spir samt 

innvendige arbeider. 

K589 Finnmarkshallen utvidelse Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Risten Hætta  

Prosjekt Finnmarkshallen omfatter riving av eksisterende servicefasiliteter, utvidelse for nye servicefasiliteter, utvidelse med spilleflate for 

håndball, garderober og lagringsplasser. Det er blitt utarbeidet et skisseprosjekt med kostnadsoverslag utfra de behovene som brukerne har 

skissert. 

Status og fremdrift:  

Foreliggende skisseprosjekt er sendt ut for forhåndsuttalelse til Departementet for utløsning av tilskudd til anlegget for idrett og fysisk aktivitet.  
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Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for innhenting av rådgivere er under utarbeidelse og forventes å sendes ut i løpet av oktober 2014. Bygging 

er planlagt å igangsettes våren 2015. 

K590 Kaiskuru gymsal-utvidelse Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Trine Østmo  

Prosjektet skal utvide eksisterende gymsal for å kunne fungere som flerbrukshall. Rådgivergruppe forventes kontrahert våren 2015. Utvidelsen 

må sees i sammenheng med løsninger kommunestyret vedtar for utvidelse av skoledelen og eventuelt barnehagen ved Kaiskuru 

nærmiljøsenter 

Vedtak vedr økonomiplan 2015-2018: 

Kommunestyret ber om at utvidelse av spilleflate i Kaiskuru igangsettes i 2015 

Investeringen flyttes til 2015 og 2016 

Tiltaket legges inn med 5 mill i 2015 og 15 mill i 2016 

K591 Rulleskiløype Kaiskuru Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:   

Prosjektet utføres i to faser hvor fase en, som omfatter opparbeiding av treningsflate og rulleskiløype, utføres sommeren 2014 og fase 2, som 

omfatter topplag og asfalt, utføres sommeren 2015 

K594 AUSK spilleflate basseng Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder: Trine Østmo  

Prosjektet skal etablere en flerbrukshall inne i gamlebassenget ved AUSK. De gamle garderobene i tilknytning til svømmehallen blir bygget om 

til kampsportrom og lager. Byggestart er satt til oktober 2014. Forventet ferdigstillelse er satt til juni 2015. 
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

K320 Diverse mindre prosj helse  

Ansvarlig: John Helland 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000

Sum K320 Diverse mindre pros j h... 500 500 500 500 2 000

K458 Alta Helsesenter  

Ansvarlig: John Helland 

Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 10 000 48 000 58 000

Sum K458 Alta  Helsesenter 10 000 0 48 000 0 58 000

K465 Omsorgssenter  

Ansvarlig: John Helland 

Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

700-859 Refusjoner 0 -130 000 -130 000
Sum alle inntekter 0 0 -130 000 0 -130 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 23 000 150 000 276 000 449 000

Sum K465 Omsorgssenter 23 000 150 000 146 000 0 319 000

K555 Alta Helsesenter bunnledninger  

Ansvarlig: John Helland 

Prosjektleder: Bengt Rune Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500

Sum K555 Alta  Helsesenter bunnl ... 3 500 0 0 0 3 500

K583 Utvidelse Dag og arbeidssenteret  

Ansvarlig: John Helland 

Prosjektleder: Risten Hætta

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 0 80 000 80 000

Sum K583 Utvidelse Dag og arbei ... 0 0 80 000 0 80 000

* Se utfyllende kommentar under

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekt... 

700-859 Refusjoner 0 -130 000 -130 000
Sum alle inntekter 0 0 -130 000 0 -130 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 37 000 150 500 404 500 500 592 500

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - 37 000 150 500 274 500 500 462 500

* K583: Endres ved budsjettregulering i 

2015 etter vedtak i kommunestyre PS 

102/14. Lån og momskompensasjon 

budsjettreguleres tilsvarende. 400 79 600 80 000

Budsjett

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: John Helland 
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300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: John Helland  

K320 Diverse mindre prosj helse Ansvarlig: John HellandProsjektleder:   

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og vernerunder fremmes det alltid behov for mindre investeringer som er av en størrelse 
som driftsbudsjettet ikke dekker. Eksempler på dette er institusjonssenger, større inventar og utstyr, mindre bygningsmessige forhold, 

konsulenthjelp mv. 

 

K458 Alta Helsesenter Ansvarlig: John HellandProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Helse Nord og Finnmarkssykehuset har vedtatt å utvide spesialisthelsetilbudet i Alta og Vest-Finnmark. Prosjektet har fått navnet Alta 

Nærsykehus, og medfører at flere funksjoner som i dag er i eksisterende bygningsmasse overføres til de nye arealer som bygges. Videre er 

det inngått en intensjonsavtale mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset om frigivelse av arealer i eksisterende bygg til 
Finnmarksykehuset. Dette medfører et behov for ombygging av kommunens lokaler i helsesenteret, blant annet legevakta, sykestua, 

fødestua og sykehjemmet.  

Omfanget og innholdet er ikke konkretisert, men vil fremgå av premissene i pågående OU-prosess. Det er derfor vanskelig å konkretisere 
prosjektet nærmere nå. Budsjettet er kun et anslag på kommunens investeringsutgifter. 

 

K465 Omsorgssenter Ansvarlig: John HellandProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Planpremissene for Alta omsorgssenter ble vedtatt i k-sak 6/14. Det skal bygges 162 sykehjemsplasser og 60 bemannede omsorgsboliger. 

I tillegg kommer bl.a. fellesarealer, dagsenter og helsestasjon for eldre, rehabiliteringsavdelingen, legekontor og lokaler til 

hjemmetjenesten.  

I 2015 skal omsorgssenteret planlegges og prosjekteres. Arbeidet starter med en prekvalifisering av arkitekt og landskapsarkitekt for en 

begrenset plan- og designerkonkurranse. Resultatet fra plan- og designerkonkurransen vil foreligge medio 2015 og vil danne grunnlag for 
den videre prosjektering og utbygging som forventes igangsatt medio 2016. 

 

K555 Alta Helsesenter bunnledninger Ansvarlig: John HellandProsjektleder: Bengt Rune Strifeldt  

K sak 44/13 

Bevilget 2,8 millioner + mva = 3,5 millioner 

 

K583 Utvidelse Dag og arbeidssenteret Ansvarlig: John HellandProsjektleder: Risten Hætta  

Nytt Dag- og arbeidssenter er under utredning for å plasseres på kommunal tomt i Skaialuft med utgangspunkt i vedtatte planpremisser. 

Overordnet skisseprosjekt vil være ferdig ved årsskiftet 201/2015.  

Det er ikke avsatt midler til videre arbeid med prosjektet for 2015 og 2016 
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

111 Utskifting takdekke kommunale bygg  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Rigmor Endresen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 9 000

Sum 111 Utski fting takdekke kom... 3 000 3 000 3 000 0 9 000

112 Ventilasjonsanlegg  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Rigmor Endresen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum 112 Venti las jonsanlegg 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

114 Forurenset grunn Stengelsmoen  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 012 1 012

Sum 114 Forurenset grunn Stenge... 1 012 0 0 0 1 012

115 Kontorrigg Rådhuset  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000

Sum 115 Kontorrigg Rådhuset 3 000 0 0 0 3 000

K018 Utredning  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Bengt Fjellheim

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 800 800

Sum K018 Utredning 800 0 0 0 800

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 400 400 400 400 1 600

Sum K026 Lekeplasser/nærmi l jøan... 400 400 400 400 1 600

K029 Kjøp av maskiner  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Magne Opgård

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 900 3 000 750 7 650

Sum K029 Kjøp av maskiner 3 900 3 000 750 0 7 650

Budsjett

600 - DRIFT OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

Budsjett

600 - DRIFT OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim

K033 Asfaltering av kommunale veger  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Magne Opgård

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 260 2 260 2 260 2 260 9 040

Sum K033 Asfa l tering av kommuna... 2 260 2 260 2 260 2 260 9 040

K034 Trafikksikkerhetstiltak  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Tom Frode Hansen

700-859 Refusjoner -300 -300 -300 -300 -1 200

940-947 Bruk av disposisjonsfond -300 -300 -300 -300 -1 200
Sum alle inntekter -600 -600 -600 -600 -2 400

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 600 600 600 600 2 400

Sum K034 Trafikks ikkerhetsti l tak 0 0 0 0 0

K401 Altaelva forbygninger  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Jon-Håvard Haukland

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 425 425

Sum K401 Altaelva  forbygninger 425 0 0 0 425

K409 Gatelys oppgradering  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Tom Frode Hansen

940-947 Bruk av disposisjonsfond -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -5 000
Sum alle inntekter -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -5 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000

Sum K409 Gatelys  oppgradering 0 0 0 0 0

K422 Bygningsmessige HMS tiltak  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Arne Hågensen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 1 500

Sum K422 Bygningsmess ige HMS ti ... 500 500 500 0 1 500

K423 Oppgradering P plasser  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen

940-947 Bruk av disposisjonsfond -310 -310 -310 -310 -1 240
Sum alle inntekter -310 -310 -310 -310 -1 240

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 310 310 310 310 1 240

Sum K423 Oppgradering P plasser 0 0 0 0 0

K424 Oppgradering offentlig uterom  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 145 1 145 1 145 1 145 4 580

Sum K424 Oppgradering offentl ig... 1 145 1 145 1 145 1 145 4 580
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

Budsjett

600 - DRIFT OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim

K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og...  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 200 200 500 1 500 3 400

Sum K425 Utski ftingsplan Kjøret... 1 200 200 500 1 500 3 400

K441 Opprusting skiferveier  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 570 570

Sum K441 Opprusting ski ferveier 570 0 0 0 570

K460 Tankbil brann  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Knut Suhr

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500

Sum K460 Tankbi l  brann 3 500 0 0 0 3 500

K462 Brannbil  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Knut Suhr

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 0 3 500 3 500

Sum K462 Brannbi l 0 3 500 0 0 3 500

K571 Tilrettelegging for kollektivtra...  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Tom Frode Hansen

700-859 Refusjoner -2 000 -2 000
Sum alle inntekter -2 000 0 0 0 -2 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 399 1 399

Sum finansutgifter (05100-05999) 881 881

Sum K571 Ti l rettelegging for ko... 280 0 0 0 280

K578 Riving bygg i Talvik  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Risten Hætta

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 25 25

Sum K578 Riving bygg i  Ta lvik 25 0 0 0 25

K580 Opprusting bruer  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 1 000

Sum K580 Opprusting bruer 500 500 0 0 1 000

K587 Opprusting Eibyløypa  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 123 123

Sum K587 Opprusting Eibyløypa 123 0 0 0 123
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

Budsjett

600 - DRIFT OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim

K598 G/S vei Skaialuft  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Jan-Erik Eilertsen

940-947 Bruk av disposisjonsfond -2 260 -4 000 -4 000 -10 260
Sum alle inntekter -2 260 -4 000 -4 000 0 -10 260

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 825 5 000 5 000 12 825

Sum K598 G/S vei  Ska ia luft 565 1 000 1 000 0 2 565

K900 Byggeledelse til fordeling  

Ansvarlig: Bengt Fjellheim 

Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

700-859 Refusjoner -4 170 -4 170 -4 170 -4 170 -16 680
Sum alle inntekter -4 170 -4 170 -4 170 -4 170 -16 680

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 170 4 170 4 170 4 170 16 680

Sum K900 Byggeledelse ti l  forde... 0 0 0 0 0

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosj... 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom 0

700-859 Refusjoner -6 470 -4 470 -4 470 -4 470 -19 880

940-947 Bruk av disposisjonsfond -4 120 -5 860 -5 860 -1 860 -17 700
Sum alle inntekter -10 590 -10 330 -10 330 -6 330 -37 580

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 35 914 28 835 22 885 14 635 102 269

Sum finansutgifter (05100-05999) 881 881

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -... 26 205 18 505 12 555 8 305 65 570

 

Finansmemo 

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim  

111 Utskifting takdekke kommunale bygg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Rigmor Endresen  

Planlagt vedlikehold av taktekke på kommunale bygg med levetid over 30 år. Totalt 9 mill. kr. som fordeles med 3 mill. kr. i 2015-17 

 

112 Ventilasjonsanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Rigmor Endresen  

Utskifting av eldre ventilasjonsanlegg. En del av det planlagte vedlikeholdet. Totalt 12 mill. kr som hvert år fordeles med 3 mill. kr i 2015-18 

 

114 Forurenset grunn Stengelsmoen Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

K sak 81/14 
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50% husholdningsavfall (selvkost) 

50% næringsavfall (ikke selvkost) 

 

115 Kontorrigg Rådhuset Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

K sak 83/14 

 

K018 Utredning Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Bengt Fjellheim  

Budsjett på 0,8 mill. kr benyttes til utredningsarbeid som en vurdering av hvorvidt prosjekter skal realiseres eller ikke. I tillegg benyttes midlene 

for å finansiere investeringer i geodata 

 

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad  

Oppbygging/ utvikling av nærmiljøanlegg/ lekeplass på de områder der det fortsatt ikke er bygd ut felt iht. reguleringsplaner. Videre prioriteres 

nyinvestering i lekeapparater på våre eksisterende lekeplasser. Endelige prioriteringer skjer iht. kommunens tiltaksdel for HMS plan, 

avdelingens arbeidsplan for 2015 og den nye planen for offentlig uterom i Alta kommune 2015-2018 

 

K029 Kjøp av maskiner Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Magne Opgård  

Bevilgningen for 2015 gjelder kjøp av ny veghøvel som er en helt nødvendig maskin for kommunens vegdrift. Bevilgning 2016 gjelder ny lastebil 

med plog. Bevilgning 2017 gjelder utstyr til maskinparken. 

 

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

Årlige asfalteringer i samsvar med asfalteringsprogram og vedtak i hovedutvalget for drift- og utbygging. Det er viktig at vi opprettholder et 

høyt nivå på asfaltering da dette reduserer ordinært vedlikeholdsbehov 

 

K034 Trafikksikkerhetstiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  

Trafikksikkerhet. Har vært bruk til TS-prosjekter kommunen har søkt fylkeskommunale midler på. Brukes i dag til ulike mindre TS tiltak 

 

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

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

arealdel. 
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Går som planlagt og finansieres videre. 

 

K409 Gatelys oppgradering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  

K sak 109/09 Oppgradering gatelys 1,0 mill (innkjøp / bytting av gammelt materiell) 

HNDM sak 62/13 1 mill årlig fra parkeringsfond til 2017. Blir videre ført også i 2018 

 

K422 Bygningsmessige HMS tiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Arne Hågensen  

Bygningsmessige HMS-tiltak kartlegges i vernerunder og målinger. Disse gjennomgås og settes i prioritert rekkefølge for gjennomføring innafor 

de økonomiske og bemanningsmessige ressursene som disponeres. 

 

K423 Oppgradering P plasser Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen  

K sak 62/10 - 1 million fra P fondet hvert år i 4 år fra 2011 

Nedjustert til 0,5 millioner per år i K sak 15/11. Årlig bevilges 0,31 mill. kr i perioden 2015-2018. 

Oppgradering av P2 kommer til utførelse i 2015.  

 

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

K sak 82/14 1,145 mill mill. kr. hvert år i perioden 2015-2018. 

 

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

K sak 82/14 

 

K441 Opprusting skiferveier Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen  

Det avsettes 3 millioner i perioden 2011-2014 PS 98/10 

Pæskaveien fram til Pæska sag er oppgradert med nye stikkrenner, utbedrede grøfter, nytt rekkverk og asfaltdekke. Resterende arbeider kommer 

til utførelse når skifernæringa har klargjort for videre arbeide. 570.000,- overføres til 2015. 

 

K460 Tankbil brann Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Knut Suhr  
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Jfr K-sak 3/12, Store og raske endringer i høyhusbebyggelse, fortetting og nye industriområder utløser krav om Tankbil, 3,5 mill i 2014 

 

K462 Brannbil Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Knut Suhr  

Jfr K-sak 3/12, Utskifting av brannbil, dagens bil er en Scania 2000-modell, 3,5 mill i 2016. 

 

K571 Tilrettelegging for kollektivtransport Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  

Utbedring av busslommer Skoleveien og foran gamle kino. 

 

K578 Riving bygg i Talvik Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Risten Hætta  

Kumenejefjøset i Talvik og gamle SFO ved Gakori skole skal saneres, men er tidligere utsatt på grunn av manglende bevilgning til formålet 

 

K580 Opprusting bruer Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

Det er utarbeidet en egen prioriteringsliste på hvordan oppgradering bruer skal forgå i perioden 2015 og 2016. 

 

K587 Opprusting Eibyløypa Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad  

K sak 48/13 Eibyløypa overtas av Alta kommune fra og med 1.januar 2014. Løypa er overtatt av kommunen det er i 2015 avsatt 0,37 mill. kr. til 

opprustning. Fordelingen mellom 2014 og 2015 endres i desember 2014. 123 tusen avsettes til å dekke kostnader i 2015 

 

K598 G/S vei Skaialuft Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan-Erik Eilertsen  

HNDM 62/13 er en egen sak der en ny gang og sykkelsti prioriteres. Det settes av 12,5 mill. kr i perioden 2015-2017. 

 

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

Totalvolumet på egen prosjekt-/og byggeledelse til fordeling er oppjustert i forhold til nye stillinger, lønnsvekst. Prosjekt-/og byggeledelse VVA 

også inngår også. 

Kostnadene i dette prosjektet bæres 100% av de byggeprosjekter som prosjekt-/og byggeledelsen jobber med. 

 

 



103 
 

 

2015 2016 2017 2018 2015-2018

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 27 000 27 000 27 000 27 000 108 000

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Pro... 27 000 27 000 27 000 27 000 108 000

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

Budsjett

 

610 – SELVKOSTOMRÅDET – Prosjekteier: Bengt Fjellheim  

Innenfor selvkost viser vi ikke det enkelte prosjekt  

Kommunestyret bevilger en samlet ramme på 27 millioner per pr til selvkostinvesteringer. Hovedutvalget for næring, drift og miljø 

fordeler bevilgningen mellom enkeltprosjekter. 
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2015 2016 2017 2018 2015-2018

K207 START-Lån - utlån  

Ansvarlig: Økonomiavdelinga 

Prosjektleder: Anne Karin Myreng

910-919 Bruk av lån -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000

920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -19 205 -21 523 -23 904 -24 720 -89 352
Sum alle inntekter -59 205 -61 523 -63 904 -64 720 -249 352

Sum finansutgifter (05100-05999) 59 205 61 523 63 904 64 720 249 352

Sum K207 START-Lån - utlån 0 0 0 0 0

K281 Engangstilskudd KLP  

Ansvarlig: Økonomiavdelinga 

Prosjektleder: Økonomiavdelinga

940-947 Bruk av disposisjonsfond -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -14 000
Sum alle inntekter -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -14 000

Sum finansutgifter (05100-05999) 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000

Sum K281 Engangsti l skudd KLP 0 0 0 0 0

K800 FINANSIERING AV INVESTERINGSPORE...  

Ansvarlig:  

Prosjektleder: 

700-859 Refusjoner -45 978 -77 971 -114 111 -4 711 -242 771

910-919 Bruk av lån -233 881 -313 384 -432 144 -51 294 -1 030 703

948-948 Bruk av ubundne investeringsfond -16 896 -16 896
Sum alle inntekter -296 755 -391 355 -546 255 -56 005 -1 290 370

Sum finansutgifter (05100-05999) 0

Sum K800 FINANSIERING AV INVEST... -296 755 -391 355 -546 255 -56 005 -1 290 370

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekt... 

700-859 Refusjoner -45 978 -77 971 -114 111 -4 711 -242 771

910-919 Bruk av lån -273 881 -353 384 -472 144 -91 294 -1 190 703

920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v. -19 205 -21 523 -23 904 -24 720 -89 352

940-947 Bruk av disposisjonsfond -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -14 000

948-948 Bruk av ubundne investeringsfond -16 896 -16 896
Sum alle inntekter -359 460 -456 378 -613 659 -124 225 -1 553 722

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 0

Sum finansutgifter (05100-05999) 62 705 65 023 67 404 68 220 263 352

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - Pr... -296 755 -391 355 -546 255 -56 005 -1 290 370

Budsjett

900 - RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Budsjett og innkjøp

 

Finansmemo 

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Budsjett og innkjøp 

K207 START-Lån - utlån Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Anne Karin Myreng  
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Det tas opp 40 mill årlig i lån til videreutlån. Mottatte og betalte avdrag på disse lån føres også i kapitalregnskapet. 

 

K281 Engangstilskudd KLP Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Økonomiavdelinga  

Det er satt av midler til årlig pliktig tilskudd. 

Etter at vi flyttet fra DnB til KLP anslås det framtidige egenkapitaltilskuddet å bli ca. 3,5 millioner åerlig, og det kan ikke lånefinansieres 

Det budsjetteres med finansiering fra drift via fondsavsetning 

 

K800 FINANSIERING AV INVESTERINGSPOREFØLJEN Ansvarlig: Prosjektleder:   

Etter nye regler for investeringsregnskapet er finansieringen i all hovedsak felles finansiering av kommunens samlede investeringer. All felles 

finansiering samles i et fellesprosjekt. 

Endringer 2013: 

K sak 44/13 Bunnledning helsesenteret: 2,8 mill i lån og 0,7 mill i driftsmidler (momskomp) 
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14. Vedlegg 
Kommunestyrets vedtak fordelt på netto ramme:  

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 6 100 5 847 6 108 5 319 5 492 5 319

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 172 952 1 438 924 1 438 924

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 406 510 489 489 489 489

4 Overføringer 554 379 462 392 462 392

5 Finansutgifter 6

7 Refusjoner -223 -169 -99 -169 -99 

8 Overføringer -184 -184 -184 

9 Finansinntekter -85 -95 

108 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 923 7 599 8 328 6 841 7 528 6 841

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn -17 683 29 213 17 548 22 587 26 232 30 101

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 332 1 505 1 548 1 548 1 548 1 548

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 854 0 0 0 0

4 Overføringer 6 261 11 176 1 479 1 479 1 479 1 479

5 Finansutgifter 375 375 3 500 3 500 3 500 3 500

6 Salgsinntekter -2 

7 Refusjoner -361 -62 -63 -63 -63 -63 

9 Finansinntekter -69 

109 109 - RESERVER -8 294 42 207 24 012 29 051 32 696 36 565

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 46 215 49 458 54 942 55 367 54 867 54 867

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 15 604 18 476 20 219 20 219 19 219 19 219

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 517 603 636 636 636 636

4 Overføringer 5 955 4 658 5 028 5 163 5 163 5 163

5 Finansutgifter 5 946 2 923 3 161 3 161 3 161 3 161

6 Salgsinntekter -2 917 -3 241 -3 540 -3 540 -3 540 -3 540 

7 Refusjoner -10 876 -7 567 -8 312 -8 072 -8 072 -8 072 

8 Overføringer -5 276 -1 561 -1 608 -1 608 -1 608 -1 608 

9 Finansinntekter -498 

110 110 - FELLES STØTTE 54 671 63 749 70 526 71 326 69 826 69 826
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RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 11 480 11 849 12 277 11 416 11 416 11 416

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 335 2 031 1 703 1 670 1 670 1 670

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 211 217 217 217 217

4 Overføringer 2 630 3 419 3 314 3 314 3 314 3 514

5 Finansutgifter 2 126

6 Salgsinntekter -835 -1 040 -1 071 -1 071 -1 071 -1 071 

7 Refusjoner -5 175 -2 269 -2 334 -1 834 -1 834 -1 834 

9 Finansinntekter -1 352 

116 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 12 213 14 201 14 106 13 712 13 712 13 912

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 437 046 436 918 448 254 439 737 439 737 439 697

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 65 163 66 777 73 991 73 991 73 991 73 917

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 102 314 100 258 107 154 108 454 108 454 108 374

4 Overføringer 36 679 21 378 18 135 17 835 17 835 17 835

5 Finansutgifter 5 086 2 121 2 158 2 158 2 158 2 158

6 Salgsinntekter -35 331 -45 652 -44 582 -44 582 -44 582 -44 582 

7 Refusjoner -90 148 -78 170 -81 234 -81 234 -81 234 -81 234 

8 Overføringer -13 963 -6 500 -12 295 -12 295 -12 295 -12 295 

9 Finansinntekter -2 240 

210 210 - OPPVEKST OG KULTUR 504 607 497 130 511 581 504 064 504 064 503 870

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 336 293 338 904 352 862 362 862 347 083 340 483

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 69 854 53 712 57 278 57 278 55 244 55 244

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 83 468 82 670 96 738 96 738 96 738 96 738

4 Overføringer 47 291 41 403 28 394 28 394 28 170 25 270

5 Finansutgifter 2 817 291 831 831 831 831

6 Salgsinntekter -35 697 -35 693 -37 860 -37 860 -35 369 -35 369 

7 Refusjoner -106 227 -93 288 -110 924 -110 924 -110 700 -110 700 

9 Finansinntekter -1 099 

300 300 - HELSE- OG SOSIAL 396 700 387 999 387 319 397 319 381 997 372 497

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 409

4 Overføringer 1 040 2 322 2 392 2 392 2 392 2 392

5 Finansutgifter 12 200 467 467 467 467 467

6 Salgsinntekter -294 

7 Refusjoner -1 460 

8 Overføringer -255 -200 -200 -200 -200 -200 

9 Finansinntekter -10 935 -1 884 -1 884 -1 884 -1 884 -1 884 

440 440 - NÆRINGSFONDS 705 705 775 775 775 775
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RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 78 001 71 839 73 773 73 646 73 646 73 646

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 52 453 45 184 44 269 43 888 43 888 43 888

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 564 1 385 2 456 2 456 2 456 2 456

4 Overføringer 14 471 11 156 11 693 11 623 11 623 11 623

5 Finansutgifter 45 371 37 609 40 487 40 487 40 487 40 487

6 Salgsinntekter -30 390 -28 480 -29 187 -28 887 -28 887 -28 887 

7 Refusjoner -35 971 -10 271 -10 796 -10 726 -10 726 -10 726 

8 Overføringer -33 

9 Finansinntekter -120 

600 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 125 346 128 422 132 695 132 487 132 487 132 487

RAMME Hovedpost

Regnskap 

2013

Oppr 

budsjett 

2014

Oppr 

budsjett 

2015

Oppr 

budsjett 

2016

Oppr 

budsjett 

2017

Oppr 

budsjett 

2018

0 Lønn 10 644 11 659 11 939 11 939 11 939 11 939

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 19 906 20 370 21 701 21 701 21 701 21 701

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 25 560 26 285 27 858 27 858 27 858 27 858

5 Finansutgifter 9 758 9 751 11 277 12 570 13 474 14 511

6 Salgsinntekter -66 625 -70 570 -75 446 -77 700 -79 961 -82 393 

7 Refusjoner -511 -300 -300 -300 -300 -300 

9 Finansinntekter -3 473 -2 774 -1 729 -1 821 -829 -1 038 

610 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 742 -5 579 -4 700 -5 753 -6 118 -7 722 

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 695 2 873 3 112 3 112 3 112 3 112

730 730 - REVISJONEN 2 695 2 873 3 112 3 112 3 112 3 112

4 Overføringer 232 232 232 232 232 232

5 Finansutgifter 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431

740 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663

4 Overføringer 7 296 7 520 7 897 7 847 7 847 7 847

5 Finansutgifter 26 26 26 26 26 26

750 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 322 7 546 7 923 7 873 7 873 7 873

4 Overføringer 765 900 1 100 1 100 700 700

8 Overføringer -1 117 046 -1 180 780 -1 194 393 -1 202 775 -1 211 085 -1 219 058 

800 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1 116 282 -1 179 880 -1 193 293 -1 201 675 -1 210 385 -1 218 358 

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 83 104 106 106 106 106

4 Overføringer 232

5 Finansutgifter 96 559 103 949 110 809 127 042 154 969 177 841

9 Finansinntekter -24 481 -27 210 -28 410 -32 250 -37 554 -43 825 

900 900 - RENTER OG AVDRAG 72 393 76 843 82 505 94 898 117 521 134 122

5 Finansutgifter

9 Finansinntekter -12 775 

930 930 - TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK -12 775 0 0 0 0 0

5 Finansutgifter 3 048 6 215 10 070 1 835 1 835 1 835

940 940 - FONDS 3 048 6 215 10 070 1 835 1 835 1 835

5 Finansutgifter 6 875

945 945 - DISP.FOND TIL INVESTERING 6 875 0 0 0 0 0

9 Finansinntekter -54 159 -51 793 -56 622 -57 528 -58 586 -59 298 

960 960 - AVSKRIVNINGER -54 159 -51 793 -56 622 -57 528 -58 586 -59 298 

 



109 
 

Økonomisk hovedoversikt drift  

Regnskap 

2013

Oppr bud 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Brukerbetaling -50 024 -53 013 -53 514 -53 514 -51 029 -51 029 

Andre salgs og leieinntekter -121 126 -130 690 -137 170 -139 124 -141 379 -143 811 

Overføringer med krav til motytelse -241 595 -186 514 -208 634 -207 754 -207 600 -207 530 

Rammetilskudd -648 867 -695 653 -701 689 -708 661 -715 339 -721 344 

Andre statlige overføringer -43 025 -31 622 -38 123 -38 123 -38 123 -38 123 

Andre overføringer -792 -435 -448 -448 -448 -448 

Skatt på inntekt og formue -395 797 -413 250 -417 736 -420 795 -423 849 -427 199 

Eiendomsskatt -47 805 -47 881 -50 300 -48 835 -47 413 -46 031 

Andre direkte og indirekte skatter -287 -200 -200 -200 -200 -200 

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 549 318 -1 559 258 -1 607 814 -1 617 454 -1 625 380 -1 635 715 

Lønnsutgifter 821 920 845 198 864 511 862 865 849 503 843 965

Sosiale utgifter 102 809 125 373 129 239 136 047 136 945 139 531

Kjøp av varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 204 320 188 819 200 708 199 788 197 271 196 691

Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 217 381 214 795 238 660 239 960 239 960 239 880

Overføringer 123 404 104 543 80 126 79 771 79 217 76 447

Avskrivninger 54 159 51 793 56 622 57 528 58 586 59 298

Fordelte utgifter -940 -973 -1 002 -1 002 -1 002 -1 002 

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 523 053 1 529 548 1 568 864 1 574 957 1 560 480 1 554 810

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -26 265 -29 710 -38 950 -42 497 -64 900 -80 905 

Renteinntekter og utbytte -24 486 -27 210 -28 410 -32 250 -37 554 -43 825 

Mottatte avdrag på utlån -9 937 

SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER -34 423 -27 210 -28 410 -32 250 -37 554 -43 825 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 391 64 236 67 839 76 516 91 825 102 927

Avdragsutgifter 36 829 39 428 42 844 50 408 63 037 74 786

Utlån 395

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 96 615 103 664 110 683 126 924 154 862 177 713

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 62 192 76 454 82 273 94 674 117 308 133 888

Motpost avskrivninger -54 159 -51793 -56 622 -57 528 -58 586 -59 298 

NETTO DRIFTSRESULTAT -18 232 -5 049 -13 299 -5 351 -6 178 -6 315 

Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk -12 775 

Bruk av disposisjonsfond -301 

Bruk av bundne fond -9 537 -4 658 -3 613 -3 705 -2 713 -2 922 

SUM BRUK AV AVSETNINGER -22 613 -4 658 -3 613 -3 705 -2 713 -2 922 

Overført til investeringsregnskapet 6 875

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr

Avsetninger til disposisjonsfond 9 767 7 062 14 042 5 807 5 807 5 807

Avsetninger til bundne fond 24 203 2 645 2 870 3 249 3 084 3 430

SUM AVSETNINGER 40 845 9 707 16 912 9 056 8 891 9 237

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 0 0 0 0

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2013-2018
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Økonomisk oversikt investering 

Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum LN03-Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 500 -10 320 -17 522

Sum LN04-Andre salgsinntekter 0 0 -701

Sum LN05-Overføringer med krav til motytelse -71 448 -42 571 -28 234

Sum LN09-SUM INNTEKTER -73 948 -52 891 -46 457

Sum LN11-Lønnsutgifter 3 398 2 276 3 372

Sum LN12-Sosiale utgifter 642 404 584

Sum LN13-Kjøp varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 275 046 184 207 76 420

Sum LN14-Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 900 0 2 721

Sum LN15-Overføringer 47 978 32 631 8 586

Sum LN16-Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 1

Sum LN18-SUM UTGIFTER 327 964 219 518 91 684

Sum LN20-Avdragsutgifter 19 205 16 055 15 904

Sum LN21-Utlån 40 000 40 000 45 925

Sum LN22-Kjøp av aksjer og andeler 3 500 27 348 475

Sum LN24-Avsetninger til ubundne investeringsfond 881 608 40 665

Sum LN25-Avsetninger til bundne fond 0 0 21 601

Sum LN27-SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 63 586 84 011 124 570

Sum LN28-FINANSIERINGSBEHOV 317 602 250 638 169 796

Sum LN30-Bruk av lån -273 881 -203 245 -104 856

Sum LN31-Mottatte avdrag på utlån -19 205 -16 055 -56 743

Sum LN34-Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 -6 875

Sum LN35-Bruk av disposisjonsfond -7 620 -4 338 -1 322

Sum LN36-Bruk av ubundne investeringsfond -16 896 -27 000 0

Sum LN39-SUM FINANSIERING -317 602 -250 638 -169 796

RAMME
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Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 

Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum LN01-Skatt på inntekt og formue -417 736 -413 250 -395 797

Sum LN02-Ordinært rammetilskudd -701 689 -695 653 -648 867

Sum LN03-Skatt på eiendom -50 300 -47 881 -47 805

Sum LN04-Andre direkte eller indirekte skatter -200 -200 -288

Sum LN05-Andre generelle statstilskudd -38 123 -31 622 -43 025

Sum LN06-SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 208 048 -1 188 606 -1 135 781

Sum LN07-Renteinntekter og utbytte -28 410 -27 210 -24 486

Sum LN08-Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter 67 839 64 236 59 391

Sum LN09-Avdrag på lån 42 844 39 428 36 829

Sum LN10-NETTO FINANSIERINGSINNTEKT/UTGIFT 82 273 76 454 71 735

Sum LN12-Til ubundne avsetninger 14 042 7 062 9 767

Sum LN13-Til bundne avsetninger 2 870 2 645 24 203

Sum LN14-Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr 0 0 -12 775

Sum LN15-Bruk av ubundne avsetninger 0 0 -301

Sum LN16-Bruk av bundne avsetninger -3 613 -4 658 -9 538

Sum LN17-NETTO AVSETNINGER 13 299 5 049 11 357

Sum LN18-Overført til investeringsbudsjettet 0 0 6 875

Sum LN19-TIL FORDELING DRIFT -1 112 476 -1 107 103 -1 045 815

Sum LN20-SUM FORDELT TIL DRIFT(fra skjema 1B) 1 112 476 1 107 103 1 045 815

RAMME

 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 599 8 008

Sum 109 - RESERVER 20 512 41 932 -8 600

Sum 110 - FELLES STØTTE 71 686 64 875 56 515

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 201 11 439

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR 523 876 503 630 517 993

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 387 999 395 704

Sum 440 - NÆRINGSFONDS 2 392 2 322 -9 833

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 130 388 126 115 117 653

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET -3 413 -2 863 -1 638

Sum 730 - REVISJONEN 3 112 2 873 2 695

Sum 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663

Sum 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 7 546 7 322

Sum 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD 1 100 900 738

Sum 900 - RENTER OG AVDRAG 106 104 315

Sum 960 - AVSKRIVNINGER -56 622 -51 793 -54 159

Sum fordelt til drift 1 112 476 1 107 103 1 045 815

RAMME
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Budsjettskjema 2A –  Investeringsbudsjettet  

Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum LN01-Investeringer i anleggsmidler 331 464 246 866 92 158

Sum LN02-Utlån og forskutteringer 40 000 40 000 45 925

Sum LN03-Avdrag på lån, og renteutgifter 19 205 16 055 15 905

Sum LN04-Avsetninger inkl.dekn.tidl.års udekket 881 608 62 266

Sum LN05-ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 391 550 303 529 216 254

Sum LN07-Bruk av lånemidler -273 881 -203 245 -104 856

Sum LN08-Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 500 -10 320 -17 522

Sum LN10-Mottatte avdrag, renteinntekter -90 653 -58 626 -84 978

Sum LN11-Andre inntekter 0 0 -701

Sum LN12-SUM EKSTERN FINANSIERING -367 034 -272 191 -208 057

Sum LN13-Overført fra driftsbudsjettet 0 0 -6 875

Sum LN14-Bruk av avsetninger inkl.bruk tidl.års udisp. -24 516 -31 338 -1 322

Sum LN15-SUM FINANSIERING -391 550 -303 529 -209 379

RAMME

 

Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet  

Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum 100  100 - FELLES 6 900 7 150 4 577

Sum 116  116 - SAMFUNNSUTVIKLING 63 350 44 840 15 671

Sum 210  210 - OPPVEKST OG KULTUR 157 800 73 320 15 580

Sum 300  300 - HELSE OG SOSIAL 37 000 32 403 4 473

Sum 600  600 - DRIFT OG UTBYGGING 35 914 34 805 19 051

Sum 610  610 - SELVKOST 27 000 27 000 32 331

Sum 900  900 - STARTLÅN M.V. 3 500 27 348 475

Sum investering i anleggsmidler 331 464 246 866 92 158

RAMME

 

Beregning av renter og avdrag - opptak av lån 

Opptak av nye lån 2015-2018 

Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2015-2018. 

 

I årene 2015 til 2018 vil det bli tatt opp totalt 1191 millioner kroner i lån.  Av dette vil 1031 millioner 

kroner gå til ordinære investeringer, mens 160 millioner kr vil være lån til videre utlån (startlån).  

Renteforutsetninger 

Det forutsettes uendrede rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden.  Lån med 

flytende rente videreføres med i all hovedsak 2,25 % rente.  Lån med rentebinding videreføres med 

den rente som er på det enkelte lån.  For NYE låneopptak legges det til grunn 3,5 % rente i 2015, 4 % i 

Gruppe Nye lån 

2015

Nye lån 

2016

Nye lån 

2017

Nye lån 

2018

Opptak 

av lån 

2015-

2018

Ord invest lån 230 516 301 384 448 144 51 294 1 031 338

Lån til videre utlån 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

Totalt alle lån 270 516 341 384 488 144 91 294 1 191 338
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2016 og 5 % i 2017 og 2018.  Lånet på 93 millioner kroner vedr Nordlyskatedralen som kommunen 

overtar ansvaret for 1.1.2017 er budsjettert med dagens rente på 2,25 %.  Til sammen gir disse 

forutsetningene rom for en liten renteøkning på lån ned flytende rente i planperioden.  Det 

forutsettes at lån til investeringer tas opp 1.9 hvert år slik at nye lån gir rentebelastning i 4 måneder.  

Startlån tas opp flere ganger i året.  For beregning av renter og avdrag legges det til grunn låneopptak 

1.7. hvert år. 
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Fastrente 

 

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding 

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 1 506 486 051 per 31.12.14. 62 % av kommunens 

samlede lån er da på bundet rente. 

 

 

Kommentarer  

Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2012 var på 1,363 milliarder kroner.   Dette vil øke til 

2,367 milliarder kroner i 2018, hvilket gir en økning fra 2012 til 2018 med 1003 millioner kroner eller 

73,6 %. 

LÅNE GIVER 1 Rente reg 

tids pkt fast 

rente lån 

Renter 

nov.14

GJELD 

31.12.2014

GJELD 

31.12.2015

GJELD 

31.12.2016

GJELD 

31.12.2017

GJELD 

31.12.2018

8317      KLP 22.06.2022 3,94 % 216 037 443 208 181 443 200 325 443 192 469 443 184 613 443

9900   KOMM. BANKEN 12.12.2016 4,46 % 82 690 560 78 931 880 75 173 200 71 414 520 67 655 840

9900   KOMM. BANKEN 02.10.2017 5,30 % 47 976 620 45 867 740 43 758 860 41 649 980 39 541 100

9900   KOMM. BANKEN 02.10.2017 5,30 % 12 689 950 12 132 150 11 574 350 11 016 550 10 458 750

9900   KOMM. BANKEN 29.12.2019 4,96 % 27 583 300 26 479 960 25 376 620 24 273 280 23 169 940

9900   KOMM. BANKEN 28.12.2021 4,04 % 56 472 320 54 380 760 52 289 200 50 197 640 48 106 080

9900   KOMM. BANKEN 28.06.2022 3,71 % 343 267 350 330 784 910 318 302 470 305 820 030 293 337 590

SUM FASTRENTE ORD LÅN 786 717 544 756 758 844 726 800 144 696 841 444 666 882 744

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN Dato? 3,80 % 17 637 674 17 056 092 16 453 132 15 825 247 15 174 138

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 01.05.2017 5,00 % 2 760 697 2 313 187 1 842 971 1 348 642 829 194

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 01.05.2032 3,08 % 7 990 936 7 640 132 7 278 792 6 905 606 6 521 161

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 01.04.2022 2,88 % 17 006 638 16 345 684 15 666 241 14 965 796 14 245 664

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 17 689 915 17 048 955 16 392 291 15 718 610 15 028 366

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 01.08.2016 3,26 % 17 196 228 16 272 409 15 318 524 14 332 395 13 314 068

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 16 964 498 15 999 249 15 010 177 13 995 813 12 956 343

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 8 997 775 8 628 132 8 249 411 7 860 918 7 462 852

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 9 092 271 8 724 762 8 348 229 7 961 975 7 566 207

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 9 207 784 8 841 539 8 466 306 8 081 380 7 686 974

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 18 661 021 18 042 078 17 407 998 16 757 432 16 090 896

A.  8916   HUSB. VIDERE UTLÅN 18.09.2022 2,48 % 9 390 274 9 083 244 8 768 707 8 445 988 8 115 349

SUM FASTRENE LÅN TIL VIDEREUTLÅN 152 595 711 145 995 463 139 202 779 132 199 802 124 991 212

Sum FASTRENTE 939 313 255 902 754 307 866 002 923 829 041 246 791 873 956

1 363 273 1 416 909
1 506 486

1 714 953

1 984 406

2 385 608 2 366 901
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Renteutgifter 2012-2018 

 

   Kommentarer  

Renteutgiftene utgjorde 46,4 millioner kroner i 2012.  Rentebelastningen vil øke dramatisk fra 2016.  

I 2018 vil rentebelastningen være på 88,9 millioner.  Det er en økning på 42,5 millioner, eller 91,5 %. 

Avdrag lån 2012-2018 

 

 

   Kommentarer  

Nye investeringslån er forutsatt opptatt på høsten hvert år, og gir ikke avdrag det året de tas opp.  

Lån til videreutlån forutsettes å gi halv avdragsbelastning det året de tas opp.    

Totale avdrag pr år øker fra ca. 48 millioner kroner i 2012 til 99,5 million kroner i 2018.  Dette er en 

økning på 51,5 millioner, eller 107,4 %. 
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Rente- og avdragsberegning 2012-2018-Fordelt på ord lån og videre utlån 

Beløp i 1000 kr 

 

Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og lån til 

videre utlån (startlån) i perioden 2012 til 2018.   Avdrag på lån til videre utlån belastes 

investeringsbudsjettet. 

Beregning av minimumsavdrag 

 

 

Ved låneopptak i kommunen kan vi oppta lån med maksimal nedbetalingstid på 42,9 år med basis i 

de anleggsaktiva som vi har i balansen pr. 01.01.2014.   Vær oppmerksom på at lånegarantiene kan 

komme tillegg som mulig framtidig belastning på kommunens økonomi.   

 

 

I 2013 betalte vi 36,5 millioner kroner i avdrag over driftsregnskapet.  Kommunen tar opp lån med 30 

30 års nedbetalingstid, jfr finansreglementet som er vedtatt av kommunestyret.   

Gruppe Rente 

2012

RENTE 

2013

RENTE 

2014

RENTE 

2015

RENTE 

2016

RENTE 

2017

RENTE 

2018

Avdrag 

2012

Avdrag 

2013

Avdrag 

2014

Avdrag 

2015

Avdrag 

2016

Avdrag 

2017

Avdrag 

2018

Ord invest lån 38 099 39 516 38 684 42 412 50 122 64 249 74 447 34 053 36 596 38 945 42 844 50 408 63 037 74 786

Lån til videre utlån 8 337 8 963 10 238 11 427 12 394 13 576 14 480 13 934 15 904 17 292 19 205 21 523 23 904 24 720

Totalt alle lån 46 436 48 478 48 922 53 839 62 516 77 826 88 927 47 986 52 500 56 237 62 049 71 931 86 942 99 506

Tekskt Leve 

tid

AM Bokf.  

01.01.2014

VEKTING  

UTEN 

KORR. AM

Aktiva 5 år 5 11 011        0,07

Aktiva 10 år 10 38 591        0,47

Aktiva 20 år 20 103 675      2,50

Aktiva 40 år 40 77 522        3,74

Aktiva 50 år 50 597 924      36,08

SUM 828 723      42,9

Anleggsmidler                

01.01.2014

Tekst Beregn gr 

lag

Beløp i 

1000 kr

Langsiktig gjeld pr. 31.12 1 416 675   

Minimum årlig avdrag

A) Langsiktig gjeld 1 416 675   

B) Vekting uten korr av anl midler 42,9

C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå 33 061        33 061        

Antatt årlig avdrag (Drift) 38 945        

Avvik minimum og faktisk årlig avdrag -5 884        

Minimums verdi          

01.01.2014
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Minimumsavdrag som kommunen kan betale i forhold til anleggsaktiva er på 33,0 millioner kroner i 

2014.   Beregnet avdrag over driften vil i 2014 bli på ca. 38,9 millioner kroner.    

2015 2016 2017 2018

Egenkapitaltilskudd KLP 3500 3500 3500 3500

Bruk av kraftfond -1417 -1417 -1417 -1417

Avsetning til Parkeringsfond 2307 2307 2307 2307

VANN 225 410 153 -303

AVLØP -1326 -1246 -328 417

RENOVASJON -191 -443 -449 -735

SLAMTØMMING 217 419 522 548

FEIERVESEN -212 -132 -52 35

Sum bruk av selvkostfond -1287 -992 -154 -38

Renter til selvkostfond 126 118 107 128

Til dekning av mulig merforbruk 2014 10000 0 0 0

Renter til kraftfond og næringsfond 1835 1835 1835 1835

SUM Netto driftsresultat 15064 5351 6178 6315

Egenkapitaltilskudd KLP er investering som finansieres av driftsmidler under 
pensjonsreservene .                                                                                                          
Når det brukes midler fra Kraftfondet svkker det netto driftsresuktat.                  
Størrelsen på selvkostfondene skal ned, og det svekker netto driftsresultat, 
samtidig som det bidrar til åp dempe økningen i avgiftene.                         
Selvkostfondene skal tilføres kalkulatoriske renter.                                                   
Det er satt av 10 millioner til dekning av et eventuelt merforbruk i 2014 for å 
unngå å måtte kutte i drifta i 2015 hvis det blir slik.  Disse midlene bør avsettes til 
bufferfond hvis de ikke blir brukt til å dekke underskudd.                                        
Det avsettes renter til kreft og næringsfond.                                                                   
I sum budsjetterer vi med 15 millioner i nettio driftsresultat i 2015
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Selvkostberegninger  

Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2015
Grunnlag Enhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tallgrunnlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Abonnementsgebyrer ordinære stk 7 298 7 349 7 401 7 452 7 504 7 557

Abonnementsgebyrer hybler stk 534 537 541 545 549 553

Tilknytningsgebyrer stk 55 55 55 55 55 55

Vannforbruk 1000m³ 576 580 584 588 592 596

Vannmålere Qn 2,5 stk 311 313 315 318 320 322

Vannmålere Qn 6-10 stk 207 209 210 212 213 215

Vannmålere Dn 50-100 stk 101 101 102 103 104 104

Areal for stipulert forbruk 1000m² 762 767 773 778 784 789

Investeringer 1000kr 7 610 4 960 9 510 7 360 12 050 6 750

Volumvekst % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lønnsvekst % 4,00 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

Prisvekst % 1,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Deflator 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Kalkylerente % 2,63 2,83 2,20 2,50 2,50 3,00

Gebyrstørrelser

Abonnementsgebyr kr 1 345 1 399 1 511 1 586 1 618 1 667

Abonnementsgebyr årlig økning % 0,0 4,0 8,0 5,0 2,0 3,0

Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kubikkpris kr/m³ 5,98 6,22 6,71 7,05 7,19 7,40

Kubikkpris årlig økning % 0,0 4,0 8,0 5,0 2,0 3,0

Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Vannmålergebyr Qn 2,5 kr 313 326 352 369 377 388

Vannmålergebyr Qn 6-10 kr 555 577 623 655 668 688

Vannmålergebyr Dn 50-100 kr 1 381 1 436 1 551 1 629 1 661 1 711

Kostnader

Kapitalkostnader - avskrivning kr 5 271 5 668 5 109 5 398 5 729 6 041

Kapitalkostnader - renter kr 2 372 2 293 1 808 2 137 2 223 2 727

Leasing kr 665 775 1 012 1 012 1 012 1 054

Forvaltning kr 2 112 2 222 2 295 2 371 2 449 2 530

Faste kostnader sum kr 10 420 10 958 10 224 10 918 11 413 12 351

Faste kostnader økning % 13,1 5,2 -6,7 6,8 4,5 8,2

Lønnskostnader drift kr 4 527 4 645 4 798 4 957 5 120 5 289

Driftskostnader kr 6 982 7 164 7 378 7 600 7 828 8 063

Variable kostnader sum kr 11 509 11 809 12 177 12 556 12 948 13 352

Variable kostnader økning % 16,4 2,6 3,1 3,1 3,1 3,1

Kostnader totalt kr 21 929 22 767 22 401 23 475 24 361 25 703

Kostnader totalt økning % 14,8 3,8 -1,6 4,8 3,8 5,5

Inntekter

Abonnementsgebyr kr 10 078 10 469 11 386 12 039 12 366 12 826

Tilknytningsgebyrer kr 622 495 495 495 495 495

Faste inntekter sum kr 10 701 10 964 11 881 12 534 12 861 13 321

Faste inntekter økning % 2,7 2,5 8,4 5,5 2,6 3,6

Forbruksgebyr areal kr 5 555 5 723 6 224 6 581 6 760 7 011

Forbruksgebyr målt kr 2 872 3 605 3 921 4 146 4 258 4 417

Vannmålergebyr kr 356 368 400 423 435 451

Andre inntekter kr 278 200 200 200 200 200

Variable inntekter sum kr 9 061 9 896 10 745 11 350 11 653 12 079

Variable inntekter økning % -7,9 9,2 8,6 5,6 2,7 3,7

Inntekter totalt kr 19 761 20 861 22 626 23 884 24 513 25 400

Inntektsøkning % -2,4 5,6 8,5 5,6 2,6 3,6

Resultat kr -2 168 -1 906 225 410 153 -303

Renter selvkostfond kr 101 23 0 8 15 16

Selvkostfond vann kr 1 764 -119 106 524 691 404
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Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2015
Grunnlag Enhet 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Abonnementsgebyrer ordinære stk 5 991 6 033 6 075 6 118 6 161 6 204

Abonnementsgebyrer hybler stk 454 457 461 464 467 470

Tilknytningsgebyrer stk 50 50 50 50 50 50

Vannforbruk 1000m³ 365 368 370 373 375 378

Areal for stipulert forbruk 1000m² 606 610 615 619 623 628

Investeringer 1000kr 19 390 22 040 17 490 19 640 14 950 20 250

Volumvekst % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lønnsvekst % 4,00 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

Prisvekst % 1,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Deflator 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Kalkylerente % 2,63 2,82 2,20 2,50 2,50 3,00

Gebyrstørrelser

Abonnementsgebyr kr 1 653 1 752 1 857 2 006 2 207 2 427

Abonnementsgebyr årlig økning % 3,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0

Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kubikkpris kr/m³ 7,60 8,05 8,53 9,22 10,14 11,15

Kubikkpris årlig økning % 3,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0

Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Kostnader

Kapitalkostnader - avskrivning 1000kr 4 034 4 857 5 630 6 255 6 982 7 382

Kapitalkostnader - renter 1000kr 2 357 3 268 2 868 3 587 3 868 4 968

Leasing 1000kr 1 187 1 203 1 454 1 454 1 559 1 595

Forvaltning 1000kr 2 032 1 799 1 859 1 920 1 983 2 049

Faste kostnader sum 1000kr 9 609 11 127 11 810 13 216 14 392 15 993

Faste kostnader økning % 8,5 15,8 6,1 11,9 8,9 11,1

Lønnskostnader drift 1000kr 4 848 5 102 5 270 5 444 5 624 5 810

Driftskostnader 1000kr 5 532 5 676 5 846 6 021 6 202 6 388

Variable kostnader sum 1000kr 10 379 10 778 11 116 11 466 11 826 12 198

Variable kostnader økning % 6,5 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1

Kosnader totalt 1000kr 19 989 21 905 22 927 24 682 26 218 28 191

Kostnader totalt økning % 7,4 9,6 4,7 7,7 6,2 7,5

Inntekter

Abonnementsgebyr 1000kr 10 147 10 782 11 498 12 505 13 852 15 344

Tilknytningsgebyrer 1000kr 522 450 450 450 450 450

Faste inntekter sum 1000kr 10 669 11 232 11 948 12 955 14 302 15 794

Faste inntekter økning % 5,0 5,3 6,4 8,4 10,4 10,4

Forbruksgebyr areal 1000kr 5 610 5 636 6 294 6 845 7 582 8 398

Forbruksgebyr målt 1000kr 2 732 3 103 3 159 3 436 3 806 4 215

Andre inntekter 1000kr 364 200 200 200 200 200

Variable inntekter sum 1000kr 8 706 8 939 9 653 10 480 11 587 12 814

Variable inntekter økning % 0,7 2,7 8,0 8,6 10,6 10,6

Inntekter totalt 1000kr 19 375 20 171 21 601 23 435 25 889 28 608

Inntektsøkning % 3,0 4,1 7,1 8,5 10,5 10,5

Resultat 1000kr -614 -1 734 -1 326 -1 246 -328 417

Renter selvkostfond 1000kr 168 168 82 63 45 56

Selvkostfond avløp 1000kr 5 944 4 378 3 134 1 950 1 666 2 140
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Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2015

Grunnlag Enhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Antall abonnenter - 140 l stk 937 944 951 957 964 980

Antall abonnenter - 240 l stk 5 152 5 188 5 224 5 261 5 298 5 388

Antall abonnenter - 360 l stk 1 299 1 308 1 317 1 327 1 336 1 358

Antall abonnenter - fritidsbolig stk 0 0 0 0 0 0

Forbruksvekst % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,70

Lønnsvekst % 4,00 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

Prisvekst % 1,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Deflator % 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rentenivå kapitalkostnader % 2,40 2,55 2,20 2,50 2,50 3,00

Gebyrstørrelser

Renovasjonsgebyr 140 l kr/stk 2 768 2 878 2 994 3 113 3 269 3 432

Renovasjonsgebyr 240 l kr/stk 3 071 3 194 3 322 3 454 3 627 3 809

Renovasjonsgebyr 360 l kr/stk 3 501 3 641 3 786 3 938 4 135 4 341

Renovasjonsgebyr fritidsbolig kr/stk 0 0 0 0 0 0

Renovasjonsgebyr årlig økning % 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Prisøkning fra VEFAS % 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0

Kostnader

Renovasjonskostnader kr 22 334 23 692 25 042 26 469 27 978 30 132

Forvaltning kr 497 478 494 510 527 545

Kapitalkostnader - avskrivning kr 64 64 75 75 75 75

Kapitalkostnader - renter kr 11 9 22 27 26 26

Andre kostnader kr 10 10 10 10 11 12

Kostnader totalt kr 22 915 24 252 25 643 27 092 28 617 30 790

Relativ kostnadsøkning % 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 7,6

Inntekter

Renovasjonsgebyr samlet kr 23 126 24 310 25 453 26 649 28 168 30 055

Andre inntekter kr 0 0 0 0 0 0

Inntekter totalt kr 23 126 24 310 25 453 26 649 28 168 30 055

Relativ inntektsøkning % 4,4 5,1 4,7 4,7 5,7 6,7

Resultat kr 211 58 -191 -443 -449 -735

Renter selvkostfond kr 38 47 40 39 29 18

Selvkostfond renovasjon kr 1 828 1 932 1 782 1 377 957 240

Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2015

Grunnlag Enhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Antall abonnenter - en bolig stk 1 397 1 407 1 417 1 427 1 437 1 447

Antall abonnenter - flere boliger stk 51 52 52 52 53 53

Antall abonnenter - fritidsbolig stk 254 256 257 259 261 263

Antall abonnenter med tillegg stk 0 0 0 0 0 0

Forbruksvekst % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lønnsvekst % 4,00 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

Prisvekst % 1,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Deflator % 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Kalkylerente % 2,63 2,82 2,20 2,50 2,50 3,00

Gebyrstørrelser

Slamgebyr - pr. bolig kr/stk 1 799 2 015 2 256 2 437 2 559 2 635

Slamgebyr årlig økning % 12,0 12,0 12,0 8,0 5,0 3,0

Slamgebyr - pr. fritidsbolig kr/stk 899 1 007 1 128 1 218 1 279 1 318

Kostnader

Tømmekostnader pr. bolig kr/stk 1 609 1 657 1 707 1 758 1 811 1 865

Tømmekostnader tillegg kr/stk 0 0 0 0 0 0

Tømmekostnader totalt kr 3 046 2 715 2 816 2 920 3 029 3 142

Forvaltning kr 457 570 589 609 629 649

Kapitalkostnader kr 0 0 0 0 0 0

Andre kostnader kr 7 100 100 100 100 100

Kostnader totalt kr 3 510 3 385 3 505 3 629 3 758 3 891

Relativ kostnadsøkning % 32,6 -3,6 3,5 3,5 3,5 3,6

Inntekter

Slamgebyr kr 2 818 3 300 3 722 4 048 4 280 4 439

Andre inntekter kr 0 0 0 0 0 0

Inntekter totalt kr 2 818 3 300 3 722 4 048 4 280 4 439

Relativ inntektsøkning % 11,7 17,1 12,8 8,8 5,7 3,7

Resultat kr -692 -85 217 419 522 548

Renter selvkostfond kr 5 -14 -11 -5 7 25

Selvkostfond slamtømming kr -499 -598 -392 22 551 1 123
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Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2015

Grunnlag Enhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Antall feiegebyr stk 6 337 6 381 6 426 6 471 6 516 6 562

Forbruksvekst % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lønnsvekst % 4,00 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

Prisvekst % 1,90 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Deflator % 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Kalkylerente % 2,63 2,83 2,20 2,50 2,50 3,00

Gebyrstørrelser

Feiegebyr kr/stk 317 330 349 370 393 416

Feiegebyr årlig økning % 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Kostnader

Drift lønn kr 1 267 1 811 1 871 1 933 1 997 2 063

Andre driftsutgifter kr 296 304 313 322 332 342

Leasing feierbil kr 76 90 90 90 90 90

Forvaltning kr 227 252 261 269 278 287

Kapitalkostnader - avskrivning kr 21 21 21 13 13 13

Kapitalkostnader - renter kr 4 3 2 2 1 1

Andre kostnader kr 0 0 0 0 0 0

Kostnader totalt kr 1 891 2 482 2 558 2 629 2 711 2 796

Relativ kostnadsøkning % 4,7 31,2 3,1 2,8 3,1 3,1

Inntekter

Feiegebyr kr 2 015 2 104 2 246 2 397 2 559 2 731

Andre inntekter kr 19 100 100 100 100 100

Inntekter totalt kr 2 034 2 204 2 346 2 497 2 659 2 831

Relativ inntektsøkning % -1,1 8,4 6,4 6,5 6,5 6,5

Resultat kr 143 -278 -212 -132 -52 35

Renter selvkostfond kr 23 29 15 13 11 13

Selvkostfond feiing kr 1 027 778 581 463 421 470

 

Gebyr etter Matrikkelloven § 32

Budsjett 2015

Grunnla g Enhe t 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 Ko m m e nta r

Tallunderlag P ro gno s e B uds je t t Buds je tt Buds je tt Buds je tt

Anta ll s aks mengde  inn s tk 130 130 130 130 130

Anta ll s ø kere s tk 140 140 140 140 140

Fo rbruks veks t % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lø nns veks t % 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

P ris veks t % 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

Defla to r % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Vekte t lø nns - o g pris veks t

Rentenivå  kapita lko s tnader % 2,83 2,50 2,50 2,50 3,00 5 årig SWAP  rente  + 0,5

Ge byrs tø rre ls e ri he le  kro ne r

Genere lle  Gebyr kr

Gebyrer fo r a rbe ider e tte r 

Matrikke llo ven jfr

R efus jo n Tinglys ning kr kap 9 i Gebyrregula tive t

B ehandlings gebyr kr

Oppm ålings gebyr kr

Avg.pliktig s a lg kr Mange forskjellige gebyrstørrelser ihht gebyrregulativet

Ko s tna de r

Lø nns utgifte r kr/s tk 4 461 4 608 4 760 4 917 5 080

Lø nn funks jo n 303, Ta tt med to  

s tk s o m jo bber med Geo data  

o gs å

Drifts utgifte r genere lt kr/s tk 639 658 678 698 719

Leas ing bil kr 60 62 64 66 68

Les ing ko nto rmas kiner kr 40 41 42 44 45

Kapita lko s tnader kr

Andre  ko s tnader kr 800 824 849 874 900 Geo datako s tnader 800 tus en. 

Buds je tt Geo data  kun 200 tus en. 

Kutte t 600 tus en i 2014

Ko s tna de r to ta lt kr 6  0 0 0 6  19 3 6  3 9 3 6  5 9 9 6  8 12

Innte kte r

Genere lle  Gebyr kr 568 585 603 621 639

R efus jo n Tinglys ning kr 309 318 328 338 348

B ehandlings gebyr kr 26 27 28 28 29

Oppm ålings gebyr 1 101 1 134 1 168 1 203 1 239

Avg.pliktig s a lg 0 0 0 0 0

Andre  inntekte r kr 0 0 0 0 0

Innte kte r to ta lt kr 2  0 0 4 2  0 6 4 2  12 6 2  19 0 2  2 5 6

R elativ  inntek ts ø kning %

R e s ulta t kr -3  9 9 6 -4  12 9 -4  2 6 7 -4  4 0 9 -4  5 5 6 Overs kudd (+) Unders kudd (-)  
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Gebyr etter PAB § 33-1

Budsjett 2015

Gru n n la g En h e t 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 Ko mme n ta r

Ta llunde rla g P rognose B u d s je tt Budsje tt Budsje tt Budsje tt

Anta ll sa ksme ngde  inn s tk 375 375 375 375 375

Anta ll søke re s tk 300 300 300 300 300

Forbruksve ks t % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Lønnsve ks t % 3,50 3,30 3,30 3,30 3,30

P risve ks t % 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30

De fla tor % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Ve kte t lønns-  og prisve ks t

Re nte nivå  ka pita lkos tna de r% 2,80 2,20 2,50 2,50 3,00 5 å rig S WAP  re nte  + 0,5

Ge b yrs tø rre ls e r i h e le  kro n e r

Ge ne re lle  Ge byr kr 1 250 1 545 1 591 1 639 1 688

Ka rt og e ie ndomsove rs ikte r jfr 8 .1 

i Ge byrre gula tive t

Bygge sake r kr

Tilta kssa ke r jfr 8 .4 i 

Ge byrre gula tive t

De lingssake r kr

Re s te re nde  e r ihht 

Ge byrre gula tive t 8.5 tom 8.8

Mange forskjellige gebyrstørrelser ihht gebyrregulativet

Ko s tn a d e r

Lønnsutgifte r kr/s tk 4 397 4 543 4 692 4 847 5 007

Lønn funksjon 302, He runde r 

komme r også  1 s tk fra  

S e rvic e se ntre t

Driftsutgifte r ge ne re lt kr/s tk 432 445 458 472 486

Le a s ing bil kr 54 56 57 59 61

Le sing kontorma skine r kr 35 36 37 38 39

Ka pita lkos tna de r kr 0 0 0 0 0

Andre  kos tna de r kr

Ko s tn a d e r to ta lt kr 4  9 18 5  0 7 9 5  2 4 5 5  4 17 5  5 9 4

In n te kte r

Ge ne re lle  Ge byr kr 312 321 331 341 351

Bygge sake r kr 2 448 2 521 2 597 2 675 2 755

De lingssake r kr 659 679 699 720 742

Andre  innte kte r kr 0 0 0 0 0

In n te kte r to ta lt kr 3  4 19 3  5 2 2 3  6 2 7 3  7 3 6 3  8 4 8

Re lativ innte ktsøkning %

Re s u lta t kr - 1 4 9 9 - 1 5 5 8 - 1 6 18 - 1 6 8 1 - 1 7 4 6 Ove rskudd (+) Unde rskudd (- )
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Tiltaksoversikt for alle rammeområder i driftsbudsjettet  

Vedtakstype 2 015               2 016               2 017               2 018               

Fremskrevet budsjett 7 599 000        7 599 000        7 599 000        7 599 000        

Prisjustering 108 000           108 000           108 000           108 000           

Videreføring av gjeldende økonomiplan 700 000           (800 000)          (100 000)          (800 000)          

Tekniske justeringer -                  -                  -                  -                  

Rådmannens forslag til nye tiltak (79 000)            (66 000)            (79 000)            (66 000)            

108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 000        6 841 000        7 528 000        6 841 000        

Fremskrevet budsjett 42 307 000       42 307 000       42 307 000       42 307 000       

Prisjustering (36 516 000)      (36 935 000)      (36 037 000)      (32 440 000)      

Videreføring av gjeldende økonomiplan 1 806 000        6 978 000        9 441 000        9 441 000        

Tekniske justeringer -                  -                  -                  -                  

Politiske vedtak (44 000)            (44 000)            (44 000)            (44 000)            

Rådmannens forslag til nye tiltak 16 459 000       16 745 000       17 029 000       17 301 000       

109 - RESERVER 24 012 000       29 051 000       32 696 000       36 565 000       

Fremskrevet budsjett 63 749 000       63 749 000       63 749 000       63 749 000       

Prisjustering 1 496 000        1 496 000        1 496 000        1 496 000        

Tekniske justeringer 3 373 000        3 373 000        3 373 000        3 373 000        

Politiske vedtak 479 000           479 000           479 000           479 000           

Rådmannens forslag til nye tiltak 2 229 000        2 229 000        729 000           729 000           

Kommunestyrets budsjettsaldering (800 000)          -                  -                  -                  

110 - FELLES STØTTE 70 526 000       71 326 000       69 826 000       69 826 000       

Fremskrevet budsjett 14 201 000       14 201 000       14 201 000       14 201 000       

Prisjustering 121 000           121 000           121 000           121 000           

Videreføring av gjeldende økonomiplan -                  (200 000)          (200 000)          (200 000)          

Tekniske justeringer 318 000           318 000           318 000           318 000           

Politiske vedtak (200 000)          (200 000)          (200 000)          -                  

Rådmannens forslag til nye tiltak (334 000)          (528 000)          (528 000)          (528 000)          

116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 000       13 712 000       13 712 000       13 912 000       

Fremskrevet budsjett 497 130 000     497 130 000     497 130 000     497 130 000     

Prisjustering 12 952 000       12 952 000       12 952 000       12 952 000       

Videreføring av gjeldende økonomiplan (1 942 000)       (5 445 000)       (5 445 000)       (5 445 000)       

Tekniske justeringer 516 000           516 000           516 000           516 000           

Politiske vedtak (416 000)          (416 000)          (416 000)          (616 000)          

Rådmannens forslag til nye tiltak 1 541 000        (673 000)          (673 000)          (667 000)          

Kommunestyrets budsjettsaldering 1 800 000        -                  -                  -                  

210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 000     504 064 000     504 064 000     503 870 000     

Fremskrevet budsjett 387 999 000     387 999 000     387 999 000     387 999 000     

Prisjustering 9 474 000        9 474 000        9 474 000        9 474 000        

Videreføring av gjeldende økonomiplan -                  8 000 000        (7 000 000)       (7 000 000)       

Tekniske justeringer (3 735 000)       (3 735 000)       (3 735 000)       (3 735 000)       

Politiske vedtak 1 465 000        1 465 000        1 465 000        1 465 000        

Rådmannens forslag til nye tiltak (8 884 000)       (5 884 000)       (6 206 000)       (15 706 000)      

Kommunestyrets budsjettsaldering 1 000 000        -                  -                  -                  

300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 000     397 319 000     381 997 000     372 497 000     

Fremskrevet budsjett 705 000           705 000           705 000           705 000           

Prisjustering 70 000             70 000             70 000             70 000             

440 - NÆRINGSFONDS 775 000           775 000           775 000           775 000           
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Vedtakstype 2 015               2 016               2 017               2 018               

Fremskrevet budsjett 128 422 000     128 422 000     128 422 000     128 422 000     

Prisjustering 5 092 000        5 092 000        5 092 000        5 092 000        

Videreføring av gjeldende økonomiplan (396 000)          (949 000)          (949 000)          (949 000)          

Tekniske justeringer -                  -                  -                  -                  

Politiske vedtak 891 000           891 000           891 000           891 000           

Rådmannens forslag til nye tiltak (1 079 000)       (969 000)          (969 000)          (969 000)          

Kommunestyrets budsjettsaldering (235 000)          -                  -                  -                  

600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 000     132 487 000     132 487 000     132 487 000     

Fremskrevet budsjett (5 579 000)       (5 579 000)       (5 579 000)       (5 579 000)       

Prisjustering 1 830 000        1 277 000        2 893 000        1 289 000        

Videreføring av gjeldende økonomiplan (951 000)          (1 451 000)       (3 432 000)       (3 432 000)       

Tekniske justeringer -                  -                  -                  -                  

610 - SELVKOSTOMRÅDET (4 700 000)       (5 753 000)       (6 118 000)       (7 722 000)       

Fremskrevet budsjett 2 873 000        2 873 000        2 873 000        2 873 000        

Prisjustering 239 000           239 000           239 000           239 000           

730 - REVISJONEN 3 112 000        3 112 000        3 112 000        3 112 000        

Fremskrevet budsjett 1 663 000        1 663 000        1 663 000        1 663 000        

740 - HAVNEVESEN 1 663 000        1 663 000        1 663 000        1 663 000        

Fremskrevet budsjett 7 546 000        7 546 000        7 546 000        7 546 000        

Prisjustering 327 000           327 000           327 000           327 000           

Videreføring av gjeldende økonomiplan 50 000             -                  -                  -                  

750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 000        7 873 000        7 873 000        7 873 000        

Fremskrevet budsjett (1 179 880 000) (1 179 880 000) (1 179 880 000) (1 179 880 000) 

Prisjustering (1 460 000)       (1 349 000)       (1 241 000)       141 000           

Videreføring av gjeldende økonomiplan (14 927 000)      (26 606 000)      (38 074 000)      (38 074 000)      

Tekniske justeringer (472 000)          (472 000)          (472 000)          (472 000)          

Politiske vedtak -                  -                  -                  -                  

Rådmannens forslag til nye tiltak 3 446 000        6 632 000        9 282 000        (73 000)            

800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD (1 193 293 000) (1 201 675 000) (1 210 385 000) (1 218 358 000) 

Fremskrevet budsjett 76 843 000       76 843 000       76 843 000       76 843 000       

Prisjustering 2 321 000        2 610 000        1 801 000        (3 449 000)       

Videreføring av gjeldende økonomiplan 12 023 000       21 358 000       26 987 000       26 987 000       

Rådmannens forslag til nye tiltak (8 682 000)       (5 913 000)       11 890 000       33 741 000       

900 - RENTER OG AVDRAG 82 505 000       94 898 000       117 521 000     134 122 000     

Rådmannens forslag til nye tiltak 10 000 000       -                  -                  -                  

Kommunestyrets budsjettsaldering (10 000 000)      -                  -                  -                  

930 - TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK -                  -                  -                  -                  

Fremskrevet budsjett 6 215 000        6 215 000        6 215 000        6 215 000        

Videreføring av gjeldende økonomiplan 4 301 000        694 000           21 409 000       21 409 000       

Rådmannens forslag til nye tiltak (8 681 000)       (5 074 000)       (25 789 000)      (25 789 000)      

Kommunestyrets budsjettsaldering 8 235 000        -                  -                  -                  

940 - FONDS 10 070 000       1 835 000        1 835 000        1 835 000        

Fremskrevet budsjett (51 793 000)      (51 793 000)      (51 793 000)      (51 793 000)      

Prisjustering (4 165 000)       (4 156 000)       (4 156 000)       (4 868 000)       

Videreføring av gjeldende økonomiplan (664 000)          (1 579 000)       (2 637 000)       (2 637 000)       

960 - AVSKRIVNINGER (56 622 000)      (57 528 000)      (58 586 000)      (59 298 000)      

-                  -                  -                  -                  



125 
 

Rammeoversikt med endringer 

Rame 2014 2015 2016 2017 2018 Endring 14-15 Endring 15-16 Endring 16-17 Endring 17-18

108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 599 8 328 6 841 7 528 6 841 9,59 % -17,86 % 10,04 % -9,13 %

109 - RESERVER 42 307 24 012 29 051 32 696 36 565 -43,24 % 20,99 % 12,55 % 11,83 %

110 - FELLES STØTTE 63 749 70 526 71 326 69 826 69 826 10,63 % 1,13 % -2,10 % 0,00 %

116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 201 14 106 13 712 13 712 13 912 -0,67 % -2,79 % 0,00 % 1,46 %

210 - OPPVEKST OG KULTUR 497 130 511 581 504 064 504 064 503 870 2,91 % -1,47 % 0,00 % -0,04 %

300 - HELSE- OG SOSIAL 387 999 387 319 397 319 381 997 372 497 -0,18 % 2,58 % -3,86 % -2,49 %

440 - NÆRINGSFONDS 705 775 775 775 775 9,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

600 - DRIFT- OG UTBYGGING 128 422 132 695 132 487 132 487 132 487 3,33 % -0,16 % 0,00 % 0,00 %

610 - SELVKOSTOMRÅDET -5 579 -4 700 -5 753 -6 118 -7 722 -15,76 % 22,40 % 6,34 % 26,22 %

730 - REVISJONEN 2 873 3 112 3 112 3 112 3 112 8,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 546 7 923 7 873 7 873 7 873 5,00 % -0,63 % 0,00 % 0,00 %

Sum bevilgning tjenesteområder 1 148 615 1 157 340 1 162 470 1 149 615 1 141 699 0,76 % 0,44 % -1,11 % -0,69 %

800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1 179 880 -1 193 293 -1 201 675 -1 210 385 -1 218 358 1,14 % 0,70 % 0,72 % 0,66 %

900 - RENTER OG AVDRAG 76 843 82 505 94 898 117 521 134 122 7,37 % 15,02 % 23,84 % 14,13 %

930 - TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK 0 0 0 0

940 - FONDS 6 215 10 070 1 835 1 835 1 835 62,03 % -81,78 % 0,00 % 0,00 %

960 - AVSKRIVNINGER -51 793 -56 622 -57 528 -58 586 -59 298 9,32 % 1,60 % 1,84 % 1,22 %

Finansiering til drift -1 148 615 -1 157 340 -1 162 470 -1 149 615 -1 141 699 0,76 % 0,44 % -1,11 % -0,69 %

 


