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1. Rådmannens innledning
Arbeidet med budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 startet med utarbeidelse av et 
budsjettdrøftingsnotat.  Målsettingen med notatet var å gi administrasjonen og politikerne 
mulighet til å gjøre prioriteringer i forhold til den kommunale tjenesteproduksjonen. Nota-
tet sammenligner Alta kommunes prioriteringer med andre kommuner, vår kostra-gruppe 
og landet. Forhold som er utredet er bl.a. følgende:

• Demografisk utvikling

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Kommunens økonomiske situasjon

• Styringsdata

• Innspill fra tjenesteområdene og rådmannens vurderinger

I år har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. De sentrale fø-
ringene som ligger i budsjettdokumentet har sin forankring i 8 utvalgte målsettinger i 
samfunnsplanen. Samfunnsplanen er kommunens øverste strategiske dokument, hvor 
kommunestyret har gitt retning for hvordan samfunnet skal utvikle seg og dermed hvilken 
retning kommunen som organisasjon må ta i sitt arbeid.

Kommuneplanens samfunnsdel har en horisont på 12 år og inneholder 21 mål og 74 tiltak 
fordelt på 4 temaområder. Det er derfor ikke mulig at alt kan ha fokus hvert år. Rådmannen 
har derfor innenfor hvert tema valgt å fokusere på 2 særskilte mål og strategier for 2017.  
Tjenesteområdene har prioritert tiltak innenfor disse. I økonomiplanperioden vil det bli 
gjennomført prosesser som med stor sannsynlighet vil føre til at andre fokusområder vil bli 
prioritert.

Gjennom å bearbeide fokusområder for 2017 som et ledd i budsjettprosessen, vil grunnla-
get både for budsjett og virksomhetsplan være lagt for 2017. Målsettingen er at tjeneste-
områdene skal kunne ha tilnærmet ferdige virksomhetsplaner/arbeidsplaner for 2017 når 
budsjettet behandles av kommunestyret i desember. Dette er en ny måte å jobbe på, og 
siden dette er første gang, så må vi ta med oss årets erfaringer for å optimalisere fremtidi-
ge prioriteringer. Rådmannen er imidlertid klar på at arbeidsformen er fremtidsrettet, og 
vil sikre oss mer helhetlig og gjennomgående styring og prioriteringer.

Økt fokus på helhet og samhandling vil utfordre den tradisjonelle silotenkningen, og vil 
medføre behov for endringer i arbeidsprosesser og rutiner. Rådmannen vil også for 2017 
ha et særskilt fokus på å hente ut samordningsgevinster, og ikke minst ta i bruk nye digitale 
løsninger.

De ansattes kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av 
god kvalitet til brukere og innbyggere. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige 
strategiske virkemidler for å kunne satse på innovasjon og teknologi. Arbeidsgiverpolitik-
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ken skal sikre at ledere og ansatte har den nødvendige kompetanse for å kunne realisere 
kommunens mål. Alta kommune har iverksatt et stort lederutviklingsprogram som vil pågå 
hele 2017. Det forventes at denne opplæringen av alle våre ledere gir effekt i form av lave-
re sykefravær, bedre arbeidsmiljø og bedre ledelse. 

Reformer - samfunnsutvikling

I 2017 vil Stortinget ta endelig stilling til kommuneformen, og hvilke kommuner som blir 
slått sammen. Alta kommune har vært i prosess med Loppa og Kvænangen. I tillegg skal 
det gjennomføres en regionreform, samt fastlegges hvor mange fylkesmenn det skal være 
i Norge.

Uansett utfall av disse reformene har Alta kommune hatt og har ei positiv utvikling, 
både i forhold til befolkningsvekst og næringsutvikling. Det er i dag bare tre kommuner i 
Nord-Norge som i realiteten klarer å vokse gjennom egen reproduksjon – Alta, Tromsø og 
Bodø. Dette er et svært godt utgangspunkt for planlegging av videre vekst. Forskning viser 
at i tillegg til et variert næringsliv, kunnskapsbedrifter og utdanningsinstitusjoner, må det 
skapes urbane kvaliteter som kultur, møteplasser og aktiviteter for å få tilflytting, bolyst og 
vekst. Verken penger eller kompetanse er tilstrekkelig for å oppnå gode samfunnsmessige 
resultater. Den viktigste faktoren som skaper sosial kapital er et allsidig frivillig organisa-
sjonsliv. På dette området er Alta samfunnet i front, og noe kommunen må underbygge 
gjennom kommunale prioriteringer. Det er viktig at ikke inngangsbilletten for deltakelse i 
aktiviteter blir for høy, slik at innbyggere med lav inntekt blir ekskludert fra å delta i idretts- 
og kulturlivet. 

Utfordringer og muligheter

Alta kommune har over tid klart å unngå merforbruk, og har ikke noe akkumulert under-
skudd å slite med. Men vi har for øyeblikket en økonomi i hårfin balanse. Netto driftsresul-
tat har vært for svakt over tid, og vi har derfor ikke klart å bygge opp noen fondsreserver 
av betydning. I forhold til vedtatte økonomiske handlingsregler er vi et stykke unna å opp-
nå målsettingene.

Heller ikke i kommende økonomiplanperiode har rådmannen klart å nå alle målsettingene. 
Men vi vil ha en økonomiplan med et positivt netto driftsresultat. Alta kommune har for 
øyeblikket store strukturelle utfordringer. Vi har for mange små virksomheter, som med-
fører at kommunen på mange områder har smådriftsutfordringer. Som en kommune med 
over 20 000 innbyggere burde vi ha flere stordriftsfordeler. Samtidig er det ikke mulig å 
dekke fremtidige behov ved f.eks. å drifte et nytt sykehjem på toppen av det vi allerede 
drifter i dag. Det samme gjelder innen skole og bistand. Alternativkostnaden til det å bygge 
nytt og større, vil bli betydelig høyere og vil ikke være økonomisk bærekraftig i et lengere 
perspektiv. På kort sikt vil det imidlertid økonomisk være lite å hente i en ny struktur, i og 
med at kapitalkostnadene vil øke betydelig.

Arbeidet med å endre på disse strukturene er nå startet opp. Nytt Omsorgssenter vil kunne 
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tas i bruk i 2019/2020, som medfører at 4 små sykehjem kan legges ned. Det gjør at vi kan 
øke kapasiteten betydelig, samtidig som driftsrammene til institusjonsdrift kan holdes un-
der kontroll.

Innenfor skole foreslår rådmannen strukturendringer i 2017 og i økonomiplanperioden. 
Kåfjord- og Leirbotn skoler foreslås lagt ned fra høsten 2017. I tillegg foreslår rådmannen 
at det etableres en ny 4-parallellers skole plassert i sentrumsområdet, som erstatning for 
Komsa, Bossekop og Aronnes skoler. Her må utredningsarbeidet starte opp tidlig i 2017. I 
tillegg bør det ses på strukturen på østsiden av Alta.

Innen bistand pågår det for tiden et planleggingsarbeid av arealet på Marienlund. Dette 
vil rådmannen komme nærmere tilbake til tidlig i 2017. Foreløpig er dette prosjektet ikke 
innarbeidet i økonomiplanen.

I økonomiplanperioden vil investeringsbudsjettet øke betraktelig, og har som konsekvens 
at kapitalkostnadene blir tyngende i slutten av perioden, før vi får effekt av de strukturelle 
grepene. For å få et positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden har rådmannen 
derfor foreslått å øke eiendomsskatten på verker og bruk til 7 promille fra 2017. Dette vil gi 
rundt 10 mill i økte inntekter. Det er videre forutsatt at retakseringen fra 2019 vil gi betyde-
lige økninger i eiendomsskatteinntektene.

I rådmannens forslag til budsjett for 2017 et det tatt hensyn til demografiske endringer, 
samt andre bundne forutsetninger i gjeldende økonomiplan. 

Alta 27. oktober 2016

Bjørn-Atle Hansen
rådmann 
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2.  Kommunestyrets budsjettvedtak

1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2017 basert på økonomiplanforutsetningene, 
vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 263 512 000

2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene:

Rammeoversikt 2016 2017
108-Politisk virksomhet 7 325 8 072
109-Reserver 33 693 3 092
110-Fellestjenestene 77 378 75 854
116-Samfunnsutvikling 14 666 14 523
210-Oppvekst og kultur 510 521 564 665
300-Helse og sosial 420 012 452 608
440-Næringsfonds 775 775
600-Drift og utbygging 138 526 140 186
610-Selvkostområdet -9 094 -9 869
730-Revisjonen 3 157 3 236
740-Havnevesen 1 663 1 663
750-Kirkelig fellesråd 8 496 8 707
Sum bevilgning tjenesteområder 1 207 118 1 263 512

3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbud-
sjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides 
ved budsjettregulering.

4. Det avsettes netto 92,8 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,935 millio-
ner til avsetning av renter til kraft og næringsfond og andre fond, og 17,327 millioner 
til bufferfond.

5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering.

6. Det avsettes 79,4 millioner kroner til bufferfond i planperioden.

7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2017 fastsettes til  
638,736 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 
22,064 millioner kroner, ekstraordinære avdrag 50 millioner og selvkostinvesteringer 
47,09 millioner kroner.

8. Alta kommunes skattøre for 2017 skal være lovens maksimumssatser.

9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer 
benyttes for skatteåret 2017: 

 ͳ Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 
til 5,5 ‰. 

 ͳ I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰. 

 ͳ Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak xxx/2016 i kom-
munestyret den 21.11.2016, videreføres. 

 ͳ Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. 
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 ͳ I medhold av eiendomsskatt eloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt sti ft ingar eller 
insti tusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» 

 ͳ I medhold av eiendomsskatt eloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, 
når de helt eller delvis brukes som bolig, eller ti l kommunestyret endrer eller opp-
hever fritaket. 

10. Avgift er vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsett es slik i følge 
selvkostberegningene: 

11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 
15 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 

12. Foreldrebetaling i barnehagene fastsett es ti l statens maksimalsatser.  

13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,5 % og fastsett es ti l kr 2851 per måned.

14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik:
 Små barn: Kr 190.948   pr. helti dsplass
 Store barn: Kr    91.088  pr. helti dsplass

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

16. For alle andre avgift er/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,5 % dersom det 
ikke er fatt et annet vedtak i løpet av 2.halvår 2016.

17. Kommunestyret delegerer ti l Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra 
sektor 109 Reserver ti l de øvrige sektorer.

18. Rådmannen gis fullmakt ti l å detaljere budsjett ene ytt erligere innenfor rammen ti l 
hvert tjenesteområde.

19. Kommunestyret gir for øvrig sin ti lslutning ti l de endringer som er beskrevet i de tek-
niske vedlegg ti l drift sbudsjett et.

20. I henhold ti l plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommunepla-
nens samfunnsdel i henhold ti l budsjett dokumentets kapitt el 4.  

21. Låneopptak.
Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjett et for 2017 delegere ti l rådman-
nen å foreta ordinære låneopptak på 417,850 mill.kr.  Dett e inkluderer opptak av lån 
ti l videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr.

22. Kommunestyret gir for øvrig sin ti lslutning ti l det fremlagte investeringsbudsjett  med 
rådmannens merknader.
Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettf  orutsetninger legges ti l grunn i øko-
nomiplanen med handlingsdel 2017-2020:

23. Frie inntekter (rammeti lskudd/skatt er) innarbeides basert på en befolkningsvekst 
ti lsvarende SSB sin befolkningsframskriving.  Det gir en vekst på ca 1 % fram ti l 1.7.18 
og  0,82 % fra 1.7.18 ti l 1.7.19.   Befolkningsveksten for hele landet forutsett es å bli 
fallende fra 1,2 % 16-17, 1,1% 17-18 og 1,0% 18-19.  Prognosen forutsier at vi får en 

 Årlig økning 2017
Vann 5,00%
Avløp 5,00%
Slam 0,00%
Renovasjon 0,00%
Feiing 8,00% 
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sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene fra 67 år og oppover, og en 
svakere vekst enn landet i de øvrige aldersklasser.

24. Eiendomsskatt forutsettes å øke med 40 millioner fra 2019 til 2020.  Forøvrig forutset-
tes uendret nominell skatt, noe som gir fall i inntekt i faste priser. 

25. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen.

26. På grunn av store investeringer vil kommunale avgifter til vann og avløp fortsette å 
øke mer enn lønns og prisstigning i årene 2017-2020.  Feiing øker mer ell prisstigninga 
pga økte driftsutgifter.

27. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med 18,41 % for KLP, 11,15 % for Statens 
pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP.  Premieavvik i forhold til for-
ventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskost-
nader.

28. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtil-
tak i hele kommunens drift.  Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom 
for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling.

29. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende forutsetninger: Lån med 
flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,8 
%, KLP 1,8 %, Husbanken 1,5 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som 
er på det enkelte lån. 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.

30. Investeringene i perioden 2017-2020 beløper seg til totalt 2 312 millioner kroner.  
Herav utlån 160 millioner kroner, avdrag 135,6 millioner kroner, selvkostinvesteringer 
128 millioner kroner.

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

32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2017 priser.
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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.

Monica Nielsen (Ap) er kommunens ordfører.

Kommunestyret (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ.  
Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov  
eller delegeringsvedtak.

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 avgjørel-
sesmyndigheten 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. Hoved-
utvalgene har også underliggende råd og utvalg.

Delegasjon til formannskap, utvalg og råd er gitt i kommunens delegasjonsreglement ved-
tatt av kommunestyret 11.mars 2013 i sak 15/13. Sist revidert 24.4.15.
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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 har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådman-
nens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjons 
reglement.

Rådmannens ledergruppe består av 4 kommunalledere og assisterende rådmann. Disse har 
rådmannens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i rådman-
nens administrative delegasjon.

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 gjel-
der personell, økonomi og fag. 

Avdelingene ledes av avdelingsledere, også disse plassert i nivå 2 i modellen. Ansvarsfor-
hold og myndighet for kommunens virksomhetsledere og avdelingsledere er beskrevet og 
definert i kommunens overordnede  
stillingsbeskrivelser.

Rådmannens Lederteam
Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Kommunalleder Oppvekst og kulturtjenestene Rikke Raknes,

Kommunalleder Helse og sosialtjenestene John Helland, Kommunalleder Drift og utbyggingstjenestene Bengt Fjellheim,
Kommunalleder Samfunnsutvikling Oddvar Konst,, Assisterende Rådmann Målfrid Kristoffersen

Fellestjenestene
Lønn og regnskap, Servicesenteret, Tjenesten for IKT, Personal,
Budsjett og innkjøp, Kommuneadvokatene, Skatt og innfordring,

Tilsynsfører, Kantine rådhus

Fagstaber
Samfunnsutvikling

Rådmannsnivået

Virksomhetsnivået

Drift og utbyggingstjenestenOppvekst og kulturtjenesten Helse og sosialtjenesten

Brann og redning
Beredskapsavd.
Forebyggende avd.

Kommunale bygg
Avd. for bygningsdrift

Renhold
Kommunalteknikk

Parkeringsavd.
Driftsavd.

Miljø, Park og Idrett
Avd. for Park og idrett

Oppmåling og byggesak

Rafsbotn skole
Saga skole
Sandfallet ungdomsskole
Tverrelvdalen skole
Talvik skole
Øvre-Alta skole
Alta voksenopplæring
Barn og ungevirksomheten

Helsesøstertjenesten
Barneverntjenesten
PP-tjenesten
Flyktningetjenesten

Kulturvirksomheten
Alta kulturskole
Alta bibliotek
Alta kultursal
Huset

Nordlysbadet

Hjemmetjenester
Sone øst
Sone vest
Sone ytre vest
Helsesenteret sykehjem
Vertshuset

Sykehjem
Elvebakken sykehjem
Ekornsvingen sykehjem
Kåfjord sykehjem
Vikartjenesten
Botiltakene

Bistand
Kongleveien
Midtbakkveien
Åsveien
Botiltakene
DOAS
Miljøarbeidertjenesten
Psykiatri/Rus
Habiliteringstjenesten

Helse
Legetjenestene
Sykestua
Fødestua
Rehabilitering

NAV Alta

Aronnes barnehage
Breidablikk barnehage
Gakori barnehage
Kronstad barnehage
Midtbakken barnehage
Oterfaret barnehage
Rafsbotn barnehage
Saga barnehage
Sentrum barnehage
Talvik barnehage
Tverrelvdalen barnehage
Alta ungdomsskole
Aronnes skole
Bossekop skole
Elvebakken skole
Gakori skole
Kaiskuru Nærmiljøsenter

Kaiskuru barnehage
Komsa skole
Kvalfjord skole
Kåfjord skole
Leirbotn oppvekstsenter

Organisasjonskart 2017
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Eierstyring

Alta kommune har opprettet egne selskaper og er interessent i selskaper sammen med 
andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre 
tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og næ-
ringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av  
kommunestyret. 

Alta kommune s eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 2010 og revidert i okto-
ber 2014.  
Eierskapsmeldingen viser forskjellen mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi 
det enkelte selskap her og størrelsen på Alta kommunes eierskap i selskapet.

Kommunale foretak (KF):

• Alta Havn KF

Interkommunale selskaper (IKS)

• Aurora kino IKS

• Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS

• IKA Finnmark IKS  - arkiv

• Vefas IKS - renovasjon

• Kusek IKS - kontrollutvalg

• Vefik IKS - revisjon
For detaljert selskapsoversikt vises det til eierskapsmeldingen.
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4. Kommuneplanens handlingsdel 
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel; Alta vil 2015-2027

Plandokumentet er bygd opp i to hoveddeler; en beskrivende del av status, utviklingstrekk 
og fokusområder i planprosessen, samt en politikkdel med samfunnsdelens mål og strate-
gier fordelt på planens satsingsområder:

1. Kunnskap og kompetanse

2. Næringsutvikling og nyskaping

3. Trivsel og livskvalitet

4. Attraktivt regionsenter i utvikling 

I tillegg er kommuneøkonomi, organisasjon og kommuneplanens handlingsdel behandlet 
og omtalt i et eget kapittel i samfunnsdelen.

Samfunnsdelen inneholder ikke tiltak, men mål og strategier som skal utdypes og konkreti-
seres i kommunedelplaner eller temaplaner på ulike tjenesteområder. Tiltak utvikles og gis 
økonomi i handlingsdelene til kommunedel- og temaplaner. 

Samkjørt med kommunens årlige budsjettprosess vil alle tiltak tas inn og prioriteres i kom-
mune-planens handlingsdel, som i Alta er et eget kapittel i økonomiplanen, og påfølgende 
virksomhetsplan. 

Som det fremgår av figuren er det to kretsløp vi som organisasjon følger:

a) Et 4 årig kretsløp som omhandler de retningsgivende planene for kommunen 
som kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Behov for 
slike planer og revidering av disse avklares i kommunal planstrategi som hvert 
nytt kommunestyre skal får forelagt seg tidlig i sin kommunestyreperiode og som 
sier noe om hva som skal gjøres i kommende kommunestyreperiode. Kommunal 
Planstrategi for Alta kommune perioden 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyre 
21. april 2016.

b) Et 1 årig kretsløp med budsjett, økonomiplan og hvor virksomhetsplanen for hele 
organisasjonen er en sentral del hvert år. 
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4.1 Kunnskap og kompetanse

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål og strategier for  
planperioden: 

MÅL STRATEGI
1. Alta vil være en ledende 

kunnskapsby i nord og et 
knutepunkt for kompetan-
se i Finnmark.

a. Arbeide for Alta som kompetanseknutepunktet i Finnmark 
gjennom samarbeid, nettverk og markedsføring.

b. Øke kommunens innsats og arbeid for forskning og utvikling 
(FoU) lokalt.

c. Sikre en kunnskapsbasert forvaltning av natur og miljø, land-
bruk, verdensarv og kulturminner, samt arbeide for 
 formidling av og kunnskap om naturmangfold, miljø- og  
klimapåvirkning og kulturminner i Alta.

2. Alta kommune vil være en 
kompetent og endringsvil-
lig organisasjon, samt en 
foretrukket arbeidsgiver.

a. Gjennom arbeidsgiverpolitikken, sikre kommunen nødvendig 
og god kompetanse, samt et godt arbeidsmiljø.

b. Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av 
kommunens organisasjon, tjenestetilbud og  
informasjonsarbeid.

3. Alta vil være en attraktiv 
universitetsby og skole-
senter. Alta vil at UiT NAU i 
Alta og Alta videregående 
skole skal være gode  
kunnskaps- og 
kompetanse produsenter.

a. Arbeide for positiv utvikling av studietilbud og kvalitet ved 
institusjonene. 

b. Være et bindeledd og kontaktpunkt for institusjonene om 
viktige saker for Alta og regionen.

c. Være en god vertskapsby for fagmiljøer, elever og studenter 
gjennom gode læringsfasiliteter, godt boligtilbud og  
attraktive fritidstilbud.

4. Alta vil at barnehagene skal 
være gode arenaer for læ-
ring, forebygging og allsidig 
aktivitet. 

a. Arbeide for god barnehagedekning, godt pedagogisk innhold 
og ansatte med barnehagefaglig kompetanse.

b. Arbeide for økt fleksibilitet i barnehagenes organisering og 
åpningstider.

c. Sikre gode og forutsigbare rammevilkår for de private 
 barnehagene.

5. Alta vil ha en grunnskole 
som gir alle elever best 
mulig utgangspunkt for 
videre læring og arbeid. Al-
taskolen skal kjennetegnes 
av godt læringsmiljø, kvali-
fiserte lærere og resultater 
over landsgjennomsnittet.

a. Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk 
bærekraft, gode fagmiljøer, godt pedagogisk innhold og  
nærhet til bosted.

b. Arbeide for godt læringsmiljø og god kompetanse hos 
 lærerne.

c. Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og 
unge.

6. Alta vil ha gode tilbud i sa-
misk og kvensk/finsk språk, 
samt være et foretrukket 
sted for bruk og utvikling 
av samisk og kvensk/norsk-
finsk kunnskap og kompe-
tanse.

a. Sikre språkopplæring og kvalifiserte lærere i samisk i  
barnehage og skole, samt kvensk innenfor dagens  
finskundervisning i skolen.

b. Videreutvikle Alta samiske språksenter-Áltá sámi 
giellaguovddáš.

c. Arbeide for institusjonsbygging i Alta for kunnskapsutvikling 
om samiske og kvenske forhold.

d. Samarbeide med Sametinget, andre institusjoner og lokale 
organisasjoner om styrket bruk av samisk språk, kunnskap og 
kompetanse.
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4.2 Næringsutvikling og nyskaping

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål og strategier for  
planperioden:  
 

MÅL STRATEGI

7. Alta vil ha økt verdiskaping 
og sysselsetting for alle, i et 
mangfold av næringer.

a. Arbeide for et målrettet offentlig virkemiddelapparat  
gjennom samarbeid med næringslivsaktører.

b. Arbeide for, og markedsføre, Alta som investerings- og  
etableringskommune.

c. Arbeide for økt lokal verdiskaping og markedsadgang i Altas 
tradisjonsnæringer og nye næringer, herunder sikre flere  
arbeidsplasser i distrikts-Alta.

d. Sikre god tilgang på næringsarealer, samt sikre forutsigbarhet 
og medbestemmelse for primærnæringene i arealplan-proses-
ser.

e. Verdsette lokalt eierskap og arbeide for reinvestering lokalt.

f. Legge til grunn et bærekraftig nivå på sjømatproduksjonen i 
Altafjorden og verne om nasjonal laksefjord og Altalaksen som 
villaksstamme.

g. Arbeide for tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med 
nedsatt arbeids-/funksjonsevne.

8. Alta vil ha en sterk entre-
prenørskapskultur og gode 
betingelser for lærlinger, grün-
dere og nyskaping.

a. Arbeide for tilrettelegging for lærlinger, gründere og bedriftse-
tablering, blant annet gjennom «Ungt Entreprenørskap» og i 
samarbeid med næringslivet.

b. Arbeide for nyskaping i kommunen og offentlig sektor, samt 
samfunns-entreprenørskap i frivillig sektor i hele kommunen.

9. Alta vil ha en anerkjent posi-
sjon i Nordområdene og for-
bindelser internasjonalt.

a. Arbeide for Altas posisjon i Nordområdene som en anerkjent 
kommune, trafikknutepunkt og kompetanseknutepunkt.

b. Arbeide for økt samarbeid med vennskapsbyene og andre 
utenlandske aktører, samt markedsføring av Alta  
internasjonalt.

c. Arbeide for økt kunnskap og bevissthet om internasjonale 
forhold i Alta, samt for etablering av et engelskspråklig  
skoletilbud.

10. Alta vil ha et aktivt eierskap 
i kommunens selskaper for 
å sikre god forvaltning av de 
samlede verdier.

a. Følge opp og videreutvikle kommunens eierskapsmelding.
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4.3 Trivsel og livskvalitet

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål og strategier 
for planperioden: 

MÅL STRATEGI

11. Alta vil være et åpent og 
inkluderende samfunn der vi 
tar vare på hverandre og har 
de beste oppvekstsvilkårene 
for barn og unge.

a. Arbeide for møteplasser og aktiviteter som samler  
befolkningen og bidrar til tilhørighet og fellesskap i et  
mangfoldig Alta.

b. Arbeide for et universelt utformet Alta og gode tilbud til  
personer med nedsatt funksjonsevne.

c. Støtte og bidra til gode vilkår for frivillig innsats, lag og  
foreninger.

d. Bekjempe mobbing og rasisme, og engasjere bredt mot  
rusmisbruk, vold og kriminalitet.

e. Prioritere lavterskel fritidstilbud for en god oppvekst,  
uavhengig av økonomi.

12. Alta vil kjennetegnes av god 
folkehelse og aktiviteter som 
fremmer helse i hele 
befolkningen i et forebyg-
gende perspektiv.

a. Arbeide for økt kunnskap om helsefarer, og gode muligheter 
for sunne valg og fysisk aktivitet uavhengig av økonomi.

b. Fremme folkehelse som tema, og fokusere på helse- 
fremmende aktiviteter, i kommunens virksomheter og  
planlegging.

c. Arbeide for aktivt friluftsliv for alle, skogens betydning og vern 
om viktig grønnstruktur.

d. Arbeide for nærmiljøanlegg ved alle skoler, og videreutvikle 
turløyper, ski- og lysløyper samt friluftsområder som  
lavterskelarenaer for fysisk aktivitet.

e. Arbeide for Alta som sykkelby, og prioritere gående og  
syklister i utbygginger.

f. Samarbeide med næringsliv og frivillig sektor om aktiviteter 
som fremmer folkehelsa.

13. Alta vil ha gode og effektive 
helse- og omsorgstjenester 
av høy kvalitet.

a. Arbeide for en framtidsrettet struktur på tjenestene gjennom 
effektiv ressursutnyttelse, attraktive arbeidsplasser og  
nødvendig kompetanse.

b. Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for 
høy kvalitet på tjenestene gjennom blant annet økt grad av 
bruker-medvirkning, individuell tilpasning og koordinerte  
tjenester ved behov.

c. Arbeide for best, og flest mulige, spesialist-helsetjenester i 
Alta, samt rask og sikker pasient-transport.

d. Sikre god beredskap for håndtering av kriser og katastrofer.

e. Arbeide for bruk av velferdsteknologi for utvikling av nye og 
effektive omsorgstjenester av god kvalitet, og som bidrar til 
økt trygghet og selvhjulpenhet.

14. Alta vil ha boliger for alle 
i gode boområder, og at 
boforholdene skal fremme 
velferd og samfunnsdelta-
kelse.

a. Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress 
på boligmarkedet, arbeide for flere utleieboliger samt legge til 
rette for god boligforsyning i distriktene.

b. Bruke kommunens utbyggingsavtaler som virkemiddel i 
 gjeldende boligpolitikk.

c. Arbeide for helsefremmende og trafikksikre boligområder med 
barnevennlige kvaliteter og god byggeskikk.
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4.4 Attraktivt regionsenter i utvikling

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål og strategier  
for planperioden:

MÅL

Alta vil ha det slik

STRATEGI

Alta vil gjøre det slik

15. Alta vil oppfattes som aktiv, 
framtidsrettet og inklude-
rende.

a. Arbeide for Altas attraksjonskraft og «vi-følelse» i regionen.
b. Arbeide for innbyggerne i Alta sin stolthet overfor hverandre, 

Alta kommune, bedrifter og lokalsamfunn i hele kommunen.

c. Ta rollen som pådriver for utvikling i Finnmark, og arbeide 
konstruktivt for samarbeidsløsninger samt om endringer i 
kommunestruktur.

16. Alta vil ha et mangfoldig og 
aktivt kultur- og idrettsliv, 
med aktivitet året rundt i 
hele kommunen.

a. Arbeide for gode arenaer og møteplasser for kultur og idrett, 
samt aktiv bruk av disse i samarbeid med frivillig sektor og 
universitetet.

b. Arbeide for at flere kan realisere sin kunst, kultur eller idrett 
som yrke eller bedrift.

c. Arbeide for god og tilgjengelig informasjon om  
kulturaktiviteter året rundt.

17. Alta er Nordlysbyen og vil 
være en attraktiv og opple-
velsesfylt reiselivsdestina-
sjon. 

a. Arbeide for helhetlig og koordinert markedsføring av Alta som 
Nordlysbyen, med tilhørende aktiviteter og opplevelser fra 
hele kommunen.

b. Arbeide for formidling og utvikling av samisk og kvensk kultur 
til styrke av Alta som by, kommune og reisemål.

c. Ta vare på og markedsføre kulturminner og verdensarven i 
kommunen, samt videreutvikle kompetanse og formidling 
knyttet til dette.

18. Alta vil være en bærekraftig 
og attraktiv kommune og 
by som ivaretar utbyggings-
behov, landbruksverdier, 
folkehelse og infrastruktur.

a. Planlegge for 1 % årlig vekst og prioritere fortetting og  
effektiv arealutnytting i utvalgte områder, med høyest  
utnytting i og ved sentrum.

b. Bevare Altas grønne preg og verne om viktig furuskog,  
grønnstruktur og kjerneområdet for landbruk (dyrka og dyrk-
bar mark).

c. Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele  
kommunen.

19. Alta vil ha styrket sentrum 
med urbane kvaliteter som 
bidrar til økt aktivitet og  
bolyst.

a. Forsterke Alta sentrum som boligområde med varierte  
leilighetstyper, god byggeskikk og attraktive uterom.

b. Arbeide for styrket handel i Alta gjennom konsentrering av 
detaljvarehandel i sentrum og tilrettelegging for festivaler og 
arrangementer.

c. Prioritere sentrumsområder ved lokalisering av offentlige kon-
torarbeidsplasser og institusjoner.

d. Videreutvikle Bossekop og Elvebakken som bydelssentrum, 
samt naturlige sentrum i distriktet, med bl.a. økt bokvalitet, 
gode uterom og fokus på stedenes historie.
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20. Alta vil være et knute-
punkt for kommunikasjon i 
Vest-Finnmark.

a. Arbeide for Vest-Finnmark som felles bo- og arbeidsmarkeds-
region med gode kommunikasjoner, bl.a. mellom Alta og Ham-
merfest.

b. Arbeide for styrking av Alta som samferdsels- og  
godsknutepunkt.

c. Styrke kollektivtransporten og gjøre det mer attraktivt å reise 
kollektivt. Arbeide særlig for dagpendling internt i  
kommunen.

d. Arbeide for null drepte og hardt skadde i trafikken.

e. Styrke digital infrastruktur i kommunen og regionen.

21. Alta vil at aktivitetene våre 
skal skje innenfor naturens 
bæreevne, i et rent og trivelig 
miljø, og med god beredskap 
for klimaendringer og uøn-
skete hendelser.

a. Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt gjennom 
 energibesparing og økt bruk av fornybar energi.

b. Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og  
trivelige omgivelser der alle tar ansvar.

c. Sikre aktiv beredskap og god krisehåndtering.

4.5 Økonomiske handlingsregler 

Alta kommune har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens sam-
funnsdel. Disse skal gi føringer for kommunens økonomi og virksomhetsplanlegging. Føl-
gende handlingsregler er vedtatt:

1) Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.

2) Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.

3) Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.

4) Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av 
totale investeringskostnader. 

4.6 Rådmannens prioriteringer for 2017

Rådmannens prioriteringer for 2017 må ha sitt utspring i kommuneplanens samfunnsdel 
og planstrategien. Samtidig må prioriteringene som kommer ut av dette være de samme i 
budsjett og virksomhetsplan.

Rådmannens virksomhetsplan er overordnet, og tjenesteområdene sine arbeidsplaner har 
sitt utspring fra denne. Tjenesteområdenes årlige arbeidsplaner er adskillig mer omfangs-
rik, detaljert og konkret i forhold til bl.a. ansvar og oppfølging og viser det totale spekter av 
oppgaver som organisasjonen utfører.

Kommuneplanens samfunnsdel har en horisont på 12 år og inneholder 21 mål og 74 tiltak 
fordelt på 4 temaområder. Det sier seg selv at alt dette ikke kan ha fokus hvert år.

Rådmannen ønsker derfor å fokusere på 2 særskilte mål og strategier for 2017 innenfor 
hvert tema, som tjenesteområdene også må vurdere tiltak innenfor. 

Rådmannens forslag har vært på intern høring i tjenesteområdene, og det er kommet for-
slag til endringer som er vurdert i rådmannens ledermøte.

Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette følgende mål og strategier som fokusområder 
for 2017;
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Kunnskap og kompetanse

Alta innehar et bredt spekter av kompetanser som bidrar til velferd og verdiskapning.  
Læring foregår kontinuerlig og starter tidlig. Det mangfold av kompetanser 
(humankapitalen) altasamfunnet representerer, vil være vår viktigste strategiske ressurs 
framover. Gjennom å dyrke og videreutvikle kompetansene i kommunen, legger Alta de 
beste forutsetninger for å høste vekst, velferd og verdiskapning i kunnskapssamfunnet – 
som vektlegges mer og mer nasjonalt.

MÅL STRATEGI
1. Alta vil være en ledende 

kunnskapsby i nord og et 
knutepunkt for kompetan-
se i Finnmark.

a. Arbeide for Alta som kompetanseknutepunktet i  
Finnmark gjennom samarbeid, nettverk og  
markedsføring.

b. Øke kommunens innsats og arbeid for forskning 
og utvikling (FoU) lokalt.

c. Sikre en kunnskapsbasert forvaltning av natur og miljø, 
landbruk, verdensarv og kulturminner, samt arbeide 
for formidling av og kunnskap om naturmangfold, mil-
jø- og klimapåvirkning og kulturminner i Alta.

5. Alta vil ha en grunnskole 
som gir alle elever best 
mulig utgangspunkt for 
videre læring og arbeid. Al-
taskolen skal kjennetegnes 
av godt læringsmiljø, kva li-
fi serte lærere og resultater 
over landsgjennomsnittet.

a. Legge en skolestruktur til grunn som balanserer  
økonomisk bærekraft, gode fagmiljøer, godt  
pedagogisk innhold og nærhet til bosted.

b. Arbeide for godt læringsmiljø og god kompetanse hos 
lærerne.

c. Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn 
og unge.

Det har kommet innspill om at kommunen som organisasjon bør ha større fokus under 
dette tema, og at barnehagene må synliggjøres.

Rådmannens vurdering er at kommunen som organisasjon også faller inn under mål nr.1, 
og at de prosesser som er og skal iverksettes kan synliggjøres her. Videre er kommunens 
barnehager meget godt drevet og viser gode resultater, mens grunnskolen har større utfor-
dringer og da særlig med tanke på nivået på avgangsklassene i 

10. klasse. Dette bør derfor ha særskilt fokus i 2017. 

 
Næringsutvikling og nyskaping

Næringslivet står tradisjonelt sterkt i Alta. Den sterke entreprenørskapskulturen og en ung 
befolkning er kommunens beste utgangspunkt for videre vekst og nyskaping. Samtidig vil 
det framover være viktig å satse også utover kommunegrensene i takt med regionens ut-
vikling. Alta må posisjonere seg i Nordområdeutviklingen og gjøre seg relevant regionalt og 
nasjonalt. Kommunens høye kompetanse innenfor ulike bransjer vil være gull verdt i en tid 
med sterk konkurranse og krav til kompetanse og effektivitet.
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MÅL STRATEGI

7. Alta vil ha økt verdiskaping 
og sysselsetting for alle, i 
et mangfold av næringer.

c. Arbeide for økt lokal verdiskaping og markedsadgang i Altas 
tradisjonsnæringer og nye næringer, herunder sikre flere  
arbeidsplasser i distrikts-Alta.

d. Sikre god tilgang på næringsarealer, samt sikre forutsigbarhet 
og medbestemmelse for primærnæringene i arealplan- 
prosesser.

f. Legge til grunn et bærekraftig nivå på sjømatproduksjonen i 
Altafjorden og verne om nasjonal laksefjord og Altalaksen som 
villaksstamme.

9. Alta vil ha en anerkjent 
posisjon i Nordområdene 
og forbindelser inter- 
nasjonalt.

a. Arbeide for Altas posisjon i Nordområdene som en anerkjent 
kommune, trafikknutepunkt og kompetanseknutepunkt.

MÅL STRATEGI

11. Alta vil være et åpent og 
inkluderende samfunn der 
vi tar vare på hverandre og 
har de beste oppveksts-
vilkårene for barn og unge.

a. Arbeide for møteplasser og aktiviteter som samler  
befolkningen og bidrar til tilhørighet og fellesskap i et  
mangfoldig Alta.

b. Arbeide for et universelt utformet Alta og gode tilbud til perso-
ner med nedsatt funksjonsevne.

c. Støtte og bidra til gode vilkår for frivillig innsats, lag og  
foreninger.

d. Bekjempe mobbing og rasisme, og engasjere bredt mot  
rusmisbruk, vold og kriminalitet.

e. Prioritere lavterskel fritidstilbud for en god oppvekst,  
uavhengig av økonomi.

Under dette tema har det kommet innspill om at strategien knyttet mot vennskapsbyer og  
utenlandske aktører bør være med. Rådmannens    vurdering er at dette ikke er et særskilt 
fokusområde for 2017, og at foreliggende mål 9 og strategi er dekkende.  

 
Trivsel og livskvalitet

Bolyst, grønne omgivelser, godt klima og høy trivselsfaktor er kvaliteter ved Alta som man-
ge framhever, og som utvilsomt bidrar til at flere og flere velger å bosette seg i kommunen. 
Mangfold i tilbud og aktiviteter bidrar også til den høye bolysten i Alta. For et samfunn i 
vekst, er det viktig å holde på mangfoldet og arbeide for at alle skal kunne kjenne trivsel og 
stolthet av å bo i Alta, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne.  
Tilrettelegging for en god oppvekst i Alta blir fortsatt en av kommunens hovedoppgaver, 



20

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

13. Alta vil ha gode og effektive 
helse- og omsorgstjenester 
av høy kvalitet.

a. Arbeide for en framtidsrettet struktur på tjenestene gjennom 
effektiv ressursutnyttelse, attraktive arbeidsplasser og  
nødvendig kompetanse.

b. Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for 
høy kvalitet på tjenestene gjennom blant annet økt grad av 
bruker-medvirkning, individuell tilpasning og koordinerte 
 tjenester ved behov.

e. Arbeide for bruk av velferdsteknologi for utvikling av nye og 
effektive omsorgstjenester av god kvalitet, og som bidrar til 
økt trygghet og selvhjulpenhet.

Det har kommet innspill knyttet til at både folkehelse og boligforsyning bør være fokusom-
råder i 2017. 

Rådmannens vurdering av dette er at begge disse områdene er ivaretatt på en god måte og 
at nødvendige prosesser er iverksatt. Dette trenger derfor ikke å ha særskilt fokus i 2017. 

Målene inne dette tema synliggjør bl.a. et fokus på barn og unge hvor kommunes barne-
vernsprosjekt kommer inn sammen med fortsatt styrking av kommunens forebyggende 
arbeid. Videre er arbeidet med OU-prosessen på helse og sosial i forbindelse med nytt om-
sorgssenter av stor betydning for hvilken kvalitet vi klarer å få på våre tjenester i fremtiden.  

Attraktivt regionsenter i utvikling

Alta kommune vil bygge attraktivitet for regionen gjennom et godt samarbeid med naboer, 
mangfoldig kulturliv gjennom hele året, idretts- og kulturarrangementer for et bredt publi-
kum og opplevelser for innbyggere og turister – vinter som sommer. Nordlysbyen Alta blir 
attraktiv som regionsenter blant annet ved å sikre gode kommunikasjonsløsninger og 
infrastruktur. Videre ønsker vi at våre aktiviteter skal skje innenfor naturens  
bæreevne i rene og trivelige miljø.

MÅL

Alta vil ha det slik

STRATEGI

Alta vil gjøre det slik

19. Alta vil ha styrket sentrum 
med urbane kvaliteter som 
bidrar til økt aktivitet og  
bolyst.

a. Forsterke Alta sentrum som boligområde med varierte  
leilighetstyper, god byggeskikk og attraktive uterom.

b. Arbeide for styrket handel i Alta gjennom konsentrering av 
detaljvarehandel i sentrum og tilrettelegging for festivaler og 
arrangementer.

c. Prioritere sentrumsområder ved lokalisering av offentlige kon-
torarbeidsplasser og institusjoner.

d. Videreutvikle Bossekop og Elvebakken som bydelssentrum, 
samt naturlige sentrum i distriktet, med bl.a. økt bokvalitet, 
gode uterom og fokus på stedenes historie.

21. Alta vil at aktivitetene våre 
skal skje innenfor naturens 
bæreevne, i et rent og tri-
velig miljø, og med god be-
redskap for klimaendringer 
og uønskete hendelser.

a. Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt gjennom  
energibesparing og økt bruk av fornybar energi.

b. Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og  
trivelige omgivelser der alle tar ansvar.

c. Sikre aktiv beredskap og god krisehåndtering.

Under dette tema er fokusområdene knyttet til bolyst og bærekraft. Alta har et meget va-
riert tilbud til egne innbyggere og tilreisende gjester. «Kulturkalenderen» er fylt opp med 
relativt store begivenheter hele året. Dette betinger både attraktive uterom, gode sen-
trumsområder og variert handelstilbud for å kunne være attraktiv for aktiviteter og skape 
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bolyst. Samtidig må også vi i Alta ha et bevist forhold til det «fotavtrykket» vi etterlater 
oss, god plass og storslått natur er et gode, men forplikter også til ansvarlighet i forhold til 
bærekraft. 

Oppsummert

Gjennom å bearbeide fokusområder for 2017 som et ledd i budsjettprosessen vil grunnla-
get både for budsjett og virksomhetsplan være lagt for 2017. Målsetningen er at tjeneste-
områdene skal kunne ha tilnærmet ferdige virksomhetsplan/arbeidsplaner for 2017 når 
budsjettet behandles av kommunestyret i desember. Dette er en ny måte å jobbe på, og 
det er ikke sikkert vi har klart å optimalisere dette ennå. Rådmannen er imidlertid klar på 
at arbeidsformen er riktig. Dette vil på en lettere måte sikre at den «røde tråden» følges 
og at retning i overordnede styringsdokumenter kommer til gjennomføring i budsjett og 
handlingsplaner.
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5. Alta som samfunn
5.1 Befolknings framskrivning, demografi og integrering

Per 1. januar 2016 teller Altas befolkning 20097 innbyggere.  Netto tilvekst i løpet av året 
var 199 innbyggere.  Veksten er 123 innbyggere flere enn i 2014.  En befolkningsvekst på 
kun 1,00 % 

Befolkningsveksten tok seg opp i 2. halvår 2015, men ligger fortsatt under den lange tren-
den (98,9 % vekst de siste 50 år, tilsvarende 1,38 % i gjennomsnittlig årlig vekst).

 

Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for få år siden hadde vi en befolk-
ningsvekst som var markert sterkere enn landets befolkningsvekst.  De siste par årene har 
imidlertid landet som helhet vokst vesentlig mer enn tidligere.  Økt innvandring er en viktig 
forklaring for dette.  Alta har ikke klart å realisere tilsvarende tilflytting. 

Statistikk for de siste 35 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er 
fødselsoverskuddet som har vært motoren i Altas befolkningsutvikling.  Fødselsoverskud-
det tok seg opp fra 2014, men er med unntak av 2014 fortsatt det svakeste året siden 
2004.  Vi er avhengig av god netto tilflytting hvis vi skal oppnå den befolkningsveksten vi 
ønsker.
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Befolkningspyramiden for Alta kommune viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgrup-
pen 25-39 år.  Det kan bidra til at barnekullene vil fortsette å være lave i årene framover.  
Det blir derfor viktigere enn før å legge til rette for tilflytting, hvis vi skal ha ambisjoner om 
høyere befolkningsvekst enn landet.  Vi ser også av pyramiden at årskullene 0-14 år er fal-
lende, og at det særlig er fall i antall gutter.

Hvis vi ser på fordelingen mellom de ulike aldersgruppene og utviklingen de siste 5 årene, 
så ser vi:

For aldersgruppene 0 år, 1 - 5 år og 6 – 12 år har det vært en nedgang siden 2012. Alders-
gruppen 13 – 15 år viser tilnærmet stagnasjon. Mens det er en svak økning i gruppen 16 
– 19 år. 

Befolkningsveksten er størst for aldersgruppen 67-79 år. Her er det en vekst på 24,2 % fra 
2012 til 2016, en økning på 328 personer. For aldersgruppen 80 – 89 år er den prosentmes-
sige veksten er på 17,5 % fra 2012 til 2016, en økning på 79 personer. 

Innvandrere utgjorde i 2015 8,3 % av befolkningen i Alta. For Norge så var tallet 12,2 %. 
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Tabellen over viser fordelingen fordelt etter 8 verdensregioner, til sammen 1779 personer. 
Alta kommune er i dag mer internasjonal enn noen gang og statistikken siden år 2000 
forteller om en firedobling av antallet innvandrere bosatt i Alta. Trolig vil utviklingen vi har 
opplevd de seinere år også fortsette. For Alta som samfunn er det viktig å bygge kultur for 
at alle skal kunne følge seg velkommen, uavhengig av bakgrunn.  

5.2 Befolkningsprognose

Fremskrevet folkemengde for kommunen frem mot 2040 viser at folketallet etter progno-
sene for middels nasjonal vekst vil øke med 3396 inn-byggere, til 23 485 personer. SSB 
forventer en årlig vekst på mellom 0,4 % og 0,8 % fram mot 2040.  Dette er vesentlig lavere 
enn vi tidligere har realisert, og vesentlig lavere enn vi har lagt til grunn i gjeldende økono-
miplan. 

Framskrevet folkemengde for årene 2016 – 2020 – 2030 – 2040 viser hvordan sammenset-
ningen i befolkningen vil endre seg.  Det er for aldersgruppene 20 og oppover at veksten 
kommer.

Alderssammensetningen i befolkningen bør gi føringer for hvordan prioriteringene mellom 
kommunens tjenesteproduksjon skal være.
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5.3 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 tje-
nesteproduksjon. 

I fremtiden vil konkurransen om arbeidskraft bli større, og attraktivitet som bo- og etable-
ringssted vil være et åpenbart konkurransefortrinn for å tiltrekkes nødvendig og kompetent 
arbeidskraft. 

Altas gode utvikling de siste 20 – 30 år må ikke tas for gitt, både kommunen, investorer og 
utviklingsaktører har funnet fleksible løsninger for prosjekter. Videre vekst er med andre 
ord avhengig av fortsatt proaktivt utviklingsarbeid fra kommunens side der nye investerin-
ger og nye prosjekter vil være med på å generere utvikling. Dette krever både framsynthet, 
mot og ressurser.



26

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

6. Økonomiske rammer og forutsetninger
Budsjettprosessen

Alta kommune har en administrativt styrt budsjettprosess ved at rådmannen hvert år utar-
beider forslag til budsjett- og økonomiplan med handlingsdel. Prosessen startet i mars med 
evaluering av fjorårets budsjettprosess. Budsjettprosessen for inneværende år ble vedtatt i 
økonomiutvalget 30.3. 

I august og september ble det gjennomført budsjettdrøftinger i hovedutvalg, økonomiut-
valg og i kommunestyret. Kommunens omstillingsbehov var beregnet til 48 millioner kro-
ner. Beregningen var utarbeidet på basis av de føringer som lå i vedtatt økonomiplan for 
2016-2019, kommuneproposisjonen 2017, vedtak i kommunestyret så langt i 2016 og be-
hovet for nye tiltak. Prognosene for skatt og rammetilskudd etter kommuneproposisjonen 
2017, ga Alta kommune ca. 11 millioner i økt skatt og rammetilskudd i forhold til det som 
lå i vedtatt økonomiplan. 

Politisk medvirkning før rådmannens endelige forslag:

• Evaluering av fjorårets budsjettprosess, fremdriftsplan for 2016 behandlet og 
vedtatt i økonomiutvalget i mars.

• Orientering om kommuneproposisjonen i økonomiutvalget i mai.

• Budsjettdrøftinger i hovedutvalg, økonomiutvalg og kommunestyre i august og 
september. Til grunn for saken var det utarbeidet et budsjettdrøftingsnotat.

• Det er avholdt to møter med de tillitsvalgte. 

• Budsjettbehandling i alle utvalg i november og desember. Endelig vedtak i  
kommunestyret 14.12.

Det forslaget som nå fremmes er ferdig detaljert fra rådmannens side.  

Økonomiske rammer og forutsetninger

Kort om de store linjer i driftsbudsjettet:

I økonomiplanen er driftsbudsjettet for perioden 2017-2020 lagt frem i faste 2017-priser.  
Det er innarbeidet en årlig realvekst i frie inntekter basert på forventet befolkningsvekst.  
Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2017-priser.

Deflatoren (lønns- og prisvekst) for kommunesektoren er satt til 2,5 prosent i 2017. Det er 
satt av midler under lønnsreserven og pensjonsreserven til dekning av forventet lønnsvekst 
på 2,7 %.  Kjøp av varer og tjenester er som hovedregel prisjustert med forventet prisvekst 
på 2,1 %.  Inntektssiden er i hovedsak justert opp med deflator 2,5 %.

Det forutsettes uendrede rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden.  Lån 
med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 
1,8 %, KLP 1,8 % Husbanken 1,5 %.  Lån med rentebinding videreføres med den rente som 
er på det enkelte lån.  For NYE låneopptak legges det til grunn 2 % rente på ordinære låne-
opptak og 2,6% på lån til videreutlån.

 Se detaljer i vedlegg i dokumentets siste kapittel.  

I 2017 blir de frie inntektene til kommunesektoren anslått til om lag 356,9 mrd. kroner. 
Veksten på de frie inntektene for kommunene er på 3,6 mrd. kroner.  Alta kommunes 
vekst i frie inntekter er anslått til 43,2 millioner fra prognose 2016 til prognose 2017. 10 
millioner av denne veksten skyldes forslag om økt eiendomsskatt, og 6,6 millioner skyldes 
helårseffekt av barnevernsforsøket.  Uten disse er veksten på 26,6 millioner, eller ca. 2,1 %.  
Dette er lavere enn forventet lønns og prisvekst og skyldes at den ekstra skatteveksten for 
2016 som ble varslet i statsbudsjettet IKKE videreføres i 2017.  
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Volumet i driftsbudsjettet har passert 1,8 milliarder kroner, og budsjettert netto driftsre-
sultat er i underkant av 1 prosent i 2017.  Med en massiv økning i lånegjeld i planperioden 
balanserer kommuneøkonomien fortsatt på en knivsegg.  For å holde netto driftsresultat 
i nærheten av 1 % er det nødvendig å øke eiendomsskatten med ytterligere 30 millioner i 
2020, og da her vi fremdeles i gjennomsnitt over tid svakere netto driftsresultat enn vårt 
eget mål, og anbefalingene om en sunn kommuneøkonomi.

I lys av det lave nivået 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.

 
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat måler den delen av årets løpende inntekter som ikke brukes til finan-
siering av løpende utgifter.  Enkelt sagt er netto driftsresultat den ressursen kommunen 
netto setter inn på sparekonto.  I planperioden er dette slik:

Negative tall betyr penger ut av sparekonto.  Positive tall betyr penger inn på sparekonto.

Formål 2017 2018 2019 2020
Bruk av selvkostfond avløp -1 628 -1 009 -442 314
Bruk av kraftfond -1 417 -1 417 -1 417 -1 417 
Bruk av bundet fond til frisklivssentralen -500 0 0 0
Bruk av selvkostfond  renovasjon -431 -707 -707 -690 
Bruk av selvkostfond feiing -304 -146 24 92
Bruk av bundet fond RSK -220 -220 -220 -220 
Bruk av fond til næringsutvikling -100 -100 -100 -100 
Bruk av selvkostfond vann -80 68 16 62
Bruk av fond sjumilssteget -6 -6 -6 -6 
Avsette renter til selvkostfond 191 191 194 194
Avsette til selvkostfond slamtømming 379 300 217 131
Avsette renter til kraft og næringsfond 931 931 931 931
Avsette til parkeringsfond 3 050 3 050 3 050 3 050
Avsette driftsmidler til egenkapital KLP 4 085 4 085 4 085 4 085
Avsette til bufferfond 17 331 13 956 21 532 26 617
Sum netto driftsresultat 21 281 18 976 27 157 33 043



28

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

Driftsbudsjettet

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. Utgangs-
punktet 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.

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 

Drift

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Sum LN03-Brukerbetaling -54 691 -53 734 -58 931 -58 931      -58 931      -58 931      

Sum LN04-Andre salgs og leieinntekter -146 603 -141 224 -146 319 -148 788    -151 149    -153 622    

Sum LN05-Overføringer med krav til motytelse -261 454 -233 310 -274 650 -276 230    -276 300    -276 730    

Sum LN06-Rammetilskudd -704 090 -713 536 -760 848 -768 216    -774 777    -780 305    

Sum LN07-Andre statlige overføringer -68 986 -47 276 -59 904 -52 802      -52 802      -52 802      

Sum LN08-Andre overføringer -779 -461 -474 -474           -474           -474           

Sum LN09-Skatt på inntekt og formue -425 139 -444 345 -468 149 -472 222    -476 090    -479 793    

Sum LN10-Eiendomsskatt -49 599 -50 000 -49 688 -48 232      -46 812      -85 427      

Sum LN11-Andre direkte og indirekte skatter -298 -200 -200 -200           -200           -200           

Sum LN12-SUM DRIFTSINNTEKTER -1 711 640 -1 684 086 -1 819 163 -1 826 095 -1 837 535 -1 888 284 
Sum LN14-Lønnsutgifter 915 688 921 375 999 832 984 267      983 982      977 953     

Sum LN15-Sosiale utgifter 103 877 132 433 119 475 132 518      107 843      126 933     

Sum LN16-Kjøp av varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 233 879 207 195 218 049 217 939      223 272      224 567     

Sum LN17-Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 241 718 246 130 275 040 274 940      274 940      274 940     

Sum LN18-Overføringer 111 487 83 843 98 842 94 286        95 406        95 271       

Sum LN19-Avskrivninger 67 748 58 176 59 214 60 264        61 302        62 152       

Sum LN20-Fordelte utgifter -1 002 -1 029 -1 054 -1 054        -1 054        -1 054        

Sum LN21-SUM DRIFTSUTGIFTER 1 673 394 1 648 123 1 769 398 1 763 160   1 745 691   1 760 762  
Sum LN23-BRUTTO DRIFTSRESULTAT -38 246 -35 963 -49 765 -62 935      -91 844      -127 522    

Sum LN25-Renteinntekter og utbytte -18 481 -17 401 -15 670 -16 170      -16 670      -17 170      

Sum LN26-Mottatte avdrag på utlån -18 0 0 -             -             

Sum LN27-SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER -18 499 -17 401 -15 670 -16 170      -16 670      -17 170      
Sum LN29-Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 53 860 55 456 50 763 55 705        62 516        70 778       

Sum LN30-Avdragsutgifter 42 108 46 152 52 605 64 688        80 143        103 023     

Sum LN31-Utlån 0 0 0 -             -             

Sum LN32-SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 95 968 101 608 103 368 120 393      142 659      173 801     
Sum LN34-RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 77 469 84 207 87 698 104 223      125 989      156 631     
Sum LN35-Motpost avskrivninger -67 748 -58 176 -59 214 -60 264      -61 302      -62 152      

Sum LN36-NETTO DRIFTSRESULTAT -28 525 -9 932 -21 281 -18 976      -27 157      -33 043      
Sum LN38-Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0 0 0

Sum LN39-Bruk av disposisjonsfond -2 592 0 0

Sum LN40-Bruk av bundne fond -10 743 -2 994 -5 153 -4 072        -3 359        -2 900        

Sum LN41-Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum LN42-SUM BRUK AV AVSETNINGER -13 335 -2 994 -5 153 -4 072        -3 359        -2 900        
Sum LN44-Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

Sum LN45-Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0 0 0

Sum LN46-Avsetninger til disposisjonsfond 10 225 9 748 24 466 21 091        28 667        33 752       

Sum LN47-Avsetninger til bundne fond 12 948 3 178 1 968 1 957          1 849          2 191         

Sum LN49-SUM AVSETNINGER 23 173 12 926 26 434 23 048        30 516        35 943       
Sum LN51-REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK -18 687 0 0 -             -             -             

RAMME

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2015-2020
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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:

Brukerbetaling i forhold til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. regule-
res i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. 

Overføringer med krav til motytelse

Overføringsinntekter har en budsjettramme på 273 mill. Her er sykelønnsrefusjon budsjet-
tert med 51,1 mill. I tillegg er momskompensasjon drift budsjettert her, med til sammen kr. 
22,2 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 stør-
ste enkelttilskuddet.   

Skatt og rammetilskudd 2017-2020: 

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntek-
tene består av rammetilskudd (60 %) og skatteinntekter (40 %). Dette er inntekter som 
kommunen kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regel-
verk. For 2017 er det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på minus 0,4 % regnet fra 
anslag på regnskap for 2016, og uten eiendomsskatt og barnevernsforsøket.  Årsaken til 
negativ vekst er at de ekstra skatteinntektene som forventes i 2016 ikke videreføres i 2017.  
Med 10 millioner økning i eiendomsskatt og hel års virkning av barnevernsforsøket er real-
veksten i frie inntekter 0,87 %. 

Endringer i inntektssystemet i 2017

Ved fremleggelsen av kommuneproposisjonen for 2017 ble nytt forslag til inntektssystem 
presentert. De viktigste endringene i inntektssystemet fra og med 2017 er:

• Kostnadsnøklene er oppdatert.

• Fra 2017 vil vektingen mellom de ulike sektorene i kostnadsnøkkelen for kommu-
nene bli oppdatert årlig.

• Det er innført et nytt bostedskriterie basert på reiseavstander (strukturkriteriet) 
for å differensiere mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Basistilskud-
det, som i hovedsak skal dekke utgifter til administrasjon blir differensiert avhen-
gig av om kommunen har ufrivillige avstandsulemper eller ikke.

• Nord-Norge- og Namdalstilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge og småkommu-
netilskudd blir stått sammen til to nye tilskudd: distriktstilskudd Nord-Norge og 
distriktstilskudd Sør-Norge. 

• Det blir innført en ny tilskuddsordning som vil omfatte mellomstore kommuner 
som slår seg sammen, og som dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin  
region.

• Veksttilskuddet blir redusert fra 1,5 pst ti 1,4 pst. Gis til kommuner som har hatt 
en gjennomsnittlig årlig vekst på mer enn 1,4 pst. De 3 siste årene. 

Årlig økning 2017
Vann 5,00 %
Avløp 5,00 %
Slam 0,00 %
Renovasjon 0,00 %
Feiing 8,00 %
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I økonomiplanen er sum rammetilskudd, skatt, eiendomsskatt, rentekompensasjon og inte-
greringstilskudd for 2017 beregnet til kr. 1 325 385.  

Skatt og inntektsutjevning 

KS sin alternative prognosemodell er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd 
i økonomiplanperioden. I den alternative modellen er forutsetningene om skatt og folketall 
annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter de siste tre årene, sam-
tidig som SSBs - MMMM alternativ benyttes som anslag for folketall. Modellen er ikke helt 
identisk med Grønt hefte.

SSB sin prognose for befolkningsvekst er lagt til grunn både for landet og for Alta kommune

Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det 
betyr at skattesvake kommuner, som Alta, som har skatteinntekter under landsgjennom-
snittet, blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjen-
nomsnittet. 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. 

Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 
2016. Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt 
beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene gjennom ut-
giftsutjevningen på grunn av ulikheter i behovene i den enkelte kommune.

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tje-
nestetilbud. 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 

ALTA 2012
(faste år 2017-prisnivå i perioden 2017-2020)
1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 452 845         472 690          478 857          485 373          490 893          
Utgiftsutjevningen 21 896           15 414            13 476            10 779            8 366              
Overgangsordning - INGAR -1 145            -2 046             -2 046             -2 046             -2 046             
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 3 007             3 634              3 634              3 634              3 634              
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester 18 211           24 840            25 107            25 373            25 639            
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 157 373         160 937          163 067          164 837          166 318          
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 2 315             
Ekstra skjønn tildelt av KMD 2 650             
Sum rammetilsk uten inntektsutj 657 153       675 469        682 094        687 949        692 803        
Netto inntektsutjevning 82 902           85 378            86 121            86 827            87 502            
Sum rammetilskudd 740 054       760 847        768 215        774 776        780 305        
Rammetilskudd - endring i % 5,3                 2,8                  1,0                  0,9                  0,7                  
Skatt på formue og inntekt 456 286 468 149 472 222 476 090 479 793
Skatteinntekter - endring i % 7,33               2,60                0,87                0,82                0,78                
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 49 688           59 688            58 232            56 812            85 427            
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 1 246 000    1 288 685     1 298 670     1 307 677     1 345 525     
Rentekompensasjon 5 900            6 400             6 400             6 400             6 400             
Integreringstilskudd 30 300         30 300           26 300           26 300           26 300           
Sum Tjenesteområde 800 1 282 200    1 325 385     1 331 370     1 340 377     1 378 225     

PROGNOSE
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blir delt ut igjen til andre kommuner. Vår indeks tilsier at vi for 2017 har ett beregnet ut-
giftsbehov som ligger 1,68 % over landsgjennomsnittet.  Det betyr at Alta kommune er en 
mer kostnadskrevende kommune å drive enn landsgjennomsnittet, og det blir vi kompen-
sert 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 ramme-
tilskuddet 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 
2016. 

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 kri-
teriedata. 

Alta bidrar med trekk i rammetilskuddet på 2 millioner kr. til finansiering av ordningen i 
2017. 

Distriktstilskudd Nord-Norge

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet er fra 2017 slått sammen 
til et tilskudd, distriktstilskudd Nord-Norge. Tilskuddet er ett særskilt regionalpolitisk vir-
kemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bed-
re 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. Folketallet per 1. januar 2016 ligger til grunn. Kommuner i Finnmark 
har en langt høyere sats per innbygger enn de andre kommunene.   

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fan-
get opp i den faste delen av inntektssystemet. Det er fylkesmannen i Finnmark som årlig 
fordeler skjønnsmidlene for kommunene i Finnmark. Alta er ikke tildelt i ordinære skjønns-
midler i 2017. 

Eiendomsskatt

Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eien-
domsskatten. Kommunestyret har vedtatt en skattelegging av verker, bruk og næring med 
5,5 promille og for øvrige eiendommer 2 promille. Skattesatsen var sist vedtatt i 2009. 
Rådmannen foreslår å øke skattesatsen på verk, bruk og næring til 7 promille. En inn-
tektsøkning på 10 millioner fra 2017 er lagt inn i forslaget. 

Finansinntekter

Renteinntektene er redusert i forhold til gjeldende økonomiplan pga. lavt rentenivå. I ny 
planperiode forventes finansinntektene å øke litt i perioden, hovedsakelig på grunn av at 
vi låner ut 40 millioner i startlån hvert år, men også renter på bankinnskudd har svak øk-
ning.  Renteinntekter fra kommunens ordinære likviditet vil videreføres.   I hovedsak består 
finansinntektsposten av renter på kommunens bankinnskudd, samt renter av startlån, og 
næringslån.
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Driftsutgifter
Lønns- og pensjonskostnadene

Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 2,7 prosent for 2017. Dette er også lagt til 
grunn ved beregning av lønnsvekst for 2017. Med utgangspunkt i dette er det avsatt 38 
millioner under ramme 109 reserver til å dekke virkningen av lønnsoppgjør 2017, og hel 
års virkning av de sentrale forhandlingene i kapittel 3 og 5 for 2016 som ikke er avklart i 
detalj når rådmannen legger fram sitt budsjett.  Disse midlene vil bli overført til tjeneste-
områdene etter hvert som de faktiske lønnsøkningene avklares.

Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene for 2017 er budsjettert med 18,41 % 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.  Økte pensjonskostnader må dekkes av den generelle 
økningen i de frie inntektene.  

Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er prisjustert med forventet prisvekst 2,1 %.   
 

Overføringer

Overføringer inneholder poster som mva, overføringer til IKS (kino og museum), kirkelig 
fellesråd, sosialhjelp, næringstilskudd, spillemidler, budsjettreserver med mer. For 2017 er 
denne posten 96,8 millioner. 

Finansutgifter

Posten inneholder kommunens rente og avdragsutgifter, samt utlån, avskrivninger og an-
dre finansutgifter. Kommunens finansforvaltning reguleres gjennom en egen forskrift om 
kommuners finansforvaltning. I tillegg har kommunestyret vedtatt ett eget finansregle-
ment. 

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 1 695 529 867 per 31.12.16. 43 % av 
kommunens samlede lån er da på bundet rente.  Oversikten viser at hvis vi tar opp alle nye 
lån i planperioden til flytende rente, så vil utløp av fastrenteavtaler og avdrag redusere an-
delen fastrentelån til 20 % ved utgangen av 2020.  En rekke fastrenteavtaler utløper i 2022, 
og så har vi en avtale som løper til 2032.  Kombinasjonen av kraftig økende gjeld og lavere 
andel fastrente øker renterisikoen betydelig.  Det er sannsynlig at vi i dette perspektivet 
må inngå noen nye fastrenteavtaler i planperioden for å avdempe renterisikoen.

1 % renteendring mht. den eksisterende lånemassen pr 31.12.2016 som er på flytende 
renten betyr ca. pluss/minus 9,7 mill. kroner i mer-/mindre utgifter for kommunen.  Dette 
avhengig av renteutviklingen.

Det forutsettes uendrede rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden.  Lån 
med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 
1,8 %, KLP 1,8 % Husbanken 1,5 %.  Lån med rentebinding videreføres med den rente som 
er på det enkelte lån.  For NYE låneopptak legges det til grunn 2 % rente. Budsjettert rente 
på lån til videreutlån er 2,6 %.   Til sammen gir disse forutsetningene rom for en liten ren-
teøkning 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 på disse lånene legges det til grunn låne-
opptak 1.7. hvert år.

Renteutgiftene utgjorde 47,1 millioner kroner i 2014.  Rentebelastningen har falt fra 2013 
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ti l 2014, og faller ytt erligere litt  før det øker fra 2018.  Fallet skyldes lavere renter, og at 
dyre fastrenteavtaler går ut.  Rentebelastningen vil øke betydelig i slutt en av planperioden, 
selv om vi legger ti l grunn fortsatt  lave renter.  

Kommunen låner ut startlån innenfor en ramme på 40 millioner kroner per år.  Utlånene er 
fi nansiert fra husbanken.  Selve utlånet, og ti lbakebetaling av dett e, bokføres i investerings-
regnskapet, men våre renteutgift er og renteinntekter på disse lånene bokføres i drift sregn-
skapet, og er med på å forklare størrelse på fi nansutgift ene.

Investeringsbudsjettet

Oversikten viser nett o investeringsprosjekter pr. tjenesteområde i planperioden. Det er kun 
budsjett  for 1. år i økonomiplanen (2017) som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige 
angir budsjett avsetninger. 

Spesifi seringen av de enkelte prosjektene er nærmere spesifi sert i kapitt el 13.

Totalkostnaden i økonomiplanperioden varierer mellom 163 millioner og 580 millioner kr. 
per år i perioden 2017-2020. 73 % av nett o investeringskostnad kommer på de to store 
tjenesteområdene. Investering i ny skolestruktur er lagt inn med 400 mill. kr. i perioden 
2018-2020. Nytt  omsorgssenter har en utgift sramme på 811 mill. kr fordelt i hele planpe-
rioden. Her er det også lagt ti l grunn en betydelig refusjon fra Husbanken på 290 mill. kr. i 
2019. Nett okostnaden er 521 mill. kr. 

Fordelingen per tjenesteområde ser slik ut:

2017 2018 2019 2020 Alle år
Sum budsjett 2017-

2020
Sum 100 - FELLESUTGIFTER 11 698 8 200 4 200 5 200 29 298
Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 76 950 28 800 -21 050 6 300 91 000
Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR 73 732 160 500 200 000 100 000 534 232
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL 156 500 296 500 101 500 20 500 575 000
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 86 737 59 045 4 780 4 160 154 722
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET 47 090 27 000 27 000 27 000 128 090

452 707 580 045 316 430 163 160 1 512 342
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 Budsjettskjema 2A

Finansieringsbehov

Rådmannens forslag til investeringer innebærer investeringer i anleggsmidler på 1,95 mrd. 
kr. i planperioden 2017-2020.

Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd, salgsinntekter, mottatte avdrag på utlån 
eller opptak av lån. Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdrag-
skostnader. Driftskostnadene knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom 
brukerbetalinger. 

Lån

Det er budsjettert med et samlet låneopptak på 380 millioner kroner i 2017. 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 1,291 mrd. kr. 

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

Startlån

Lånerammen for startlån foreslås uendret til kr. 40 millioner i 2017. Startlån er ett virke-
middel 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 investerin-
ger. 

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 sykehjem-
splasser. 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 
2017 er det budsjettert med 89,7 millioner kr. i refusjoner. Dette gjelder i all hovedsak inn-
tektsføring av momskompensasjon, men også utvidelse av Finnmarkshallen der det er lagt 
til grunn 17,5 mill. kr. i refusjonsinntekter i 2017. 

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum LN01-Investeringer i anleggsmidler 526 672 473 809 162 048
Sum LN02-Utlån og forskutteringer 40 000 40 000 37 377
Sum LN03-Avdrag på lån, og renteutgifter 72 064 21 523 18 824
Sum LN04-Avsetninger inkl.dekn.tidl.års udekket 0 0 20 869
Sum LN05-ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 638 736 535 332 239 118
Sum LN07-Bruk av lånemidler -417 850 -336 266 -135 869
Sum LN08-Inntekter fra salg av anleggsmidler -32 000 -12 500 -3 952
Sum LN09-Tilskudd til investeringer 0 0 -5 309
Sum LN10-Mottatte avdrag, renteinntekter -128 941 -176 621 -86 773
Sum LN11-Andre inntekter 0 0 -363
Sum LN12-SUM EKSTERN FINANSIERING -578 791 -525 387 -232 265
Sum LN13-Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0
Sum LN14-Bruk av avsetninger inkl.bruk tidl.års udisp. -59 945 -9 945 -6 854
Sum LN15-SUM FINANSIERING -638 736 -535 332 -239 118
Sum LN16-UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0

RAMME
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Bruk av fond

4,085 million overføres årlig fra drift via fond til betaling av egenkapitaltilskudd KLP.  I til-
legg er det flere prosjekter som finansieres ved bruk av parkeringsfondet. 

Salg av eiendom

Det er budsjettert med salg av kommunal eiendom for 83,5 mill. kr. i planperioden.  I til-
legg til løpende salg av diverse grunnarealer er det budsjettert med salg av tomter fra bo-
ligområdet Gakorimyra sør i  2017 og salg av industriområde ved Skillemo industriområde 
i perioden 2017-2019.  Salg av kommunal eiendom skal bokføres i investeringsregnskapet 
og kan ikke brukes som finansiering i driftsregnskapet.  
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7. Økonomiske handlingsregler for Alta kommune

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomipla-
nen 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. 

Alta kommune har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens sam-
funnsdel. Disse skal gi føringer for kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging.  Føl-
gende handlingsregler er vedtatt:

• Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.

• Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.

• Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.

• Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av 
totale investeringskostnader.

7.1.1 Handlingsregel nr. 1: 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 investerin-
ger, eller er ubrukt.  

I vedtatt budsjett- og økonomiplan ser netto driftsresultat slik ut:

Alta kommune har over tid hatt ett dårligere resultat i forhold til anbefalingene. Dette har 
medført at størrelsen på kommunens reserver (blant annet bufferfondet) ikke er av en 
størrelse som er nødvendig for å møte uforutsette hendelser. Tabellen under viser de siste 
års netto driftsresultat etter regnskapstallene for årene 2009-2015. Øvrige år (2016-2020) 
er beregnet etter budsjettert resultat.

For å ha et netto driftsresultat på 2 % av sum driftsinntekter så burde Alta kommune hatt 
ett årlig netto driftsresultat på rundt 35 millioner kroner.

 
Budsjettert netto driftsresultat er i snitt  

på 1,36 % i planperioden. Det er ikke tilfredsstillende i forhold  
til handlingsregelen (2 %)

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsresultat 1,67 % 0,59 % 1,17 % 1,04 % 1,48 % 1,75 %
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7.1.2 Handlingsregel nr. 2: Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er frie fond og står ti l kommunestyrets frie disposisjon. Fondene viser 
hvor mye kommunen har satt  av ti l senere års drift s- og investeringsformål og er den delen 
av «reservene» som gir best utt rykk for den økonomiske handlefriheten.

Oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i % av brutt o drift sinntekter for årene 2012-
2015. Nivået i 2015 er kriti sk lavt, kun 1,3 %. Kommunens disposisjonsfond var per 1.1.16 
på 23 millioner kroner, av dett e utgjorde parkeringsfondet 4,5 millioner kroner. For å opp-
fylle handlingsregelen om at disposisjonsfondet skal utgjøre 5 % av brutt o drift sinntekter 
så må disposisjonsfondet være i størrelsesorden 89 millioner kroner. For å klare det så må 

nett o drift sresultat også øke i årene som kommer. Det er helt nødvendig for å sikre et godt 
økonomisk handlingsrom. 

Disposisjonsfondene har de siste fi re årene 
hatt et snitt på 1,70 % av brutto driftsinntekter. Det er langt fra 

tilfredsstillende i forhold til handlingsregelen (5 %). 

7.1.3 Handlingsregel nr. 3: Netto lånegjeld

Nett o lånegjeld i % av brutt o drift sinntekter er et mye brukt nøkkeltall. Sammen med nett o 
drift sresultat er dett e det mest brukte nøkkeltallet i kommunesektoren. 

Slik nett o lånegjeld er defi nert i KOSTRA er pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte låne-
midler fj ernet i defi nisjonen på langsikti g gjeld. I 2015 ti lsvarte nett o lånegjeld i % av brutt o 
drift sinntekter 71,8 %. Nett o lånegjeld vil øke kraftig i planperioden og vil i 2020 være 
på 118 % av brutt o drift sutgift er. 

Handlingsregelen tillater ei netto lånegjeld på 80 % 
av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld vil øke

 langt mer enn det i planperioden. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prognose netto lånegjeld 1 229 134          1 402 650           1 690 040         2 089 735         2 200 391         2 235 476         
Netto lånegjeld i % av 
driftsinntektene 71,8 % 83,3 % 92,7 % 114,0 % 119,3 % 118,6 %
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7.1.4 Handlingsregel nr. 4: Egenkapitalfinansiering av investeringer

 
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 39 % 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 egenkapitalfi-
nansiering.  

Handlingsregelen sier at egenkapitalfinansieringsgraden over  
tid skal være på 30 % av totale investeringskostnader. I perioden 2017-2020  

er denne i snitt på 39 %. Det er meget tilfredsstillende. 

7.2 Andre indikatorer for økonomistyring 

7.2.1 Lånegjeld

Lånegjelda til Alta kommune vil øke fra 1,570 millioner i 2015 til 2,552 mill. i 2020 på grunn 

av gjennomførte og planlagte investeringer og utlån. 

Gjelda per innbygger vil øke fra 61 tusen i 2015 til 106 tusen i 2020.

7.2.2 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 låne-
midler 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 dispo-
nere 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. 

2 016             2 017             2 018             2 019             2 020             
Finansieringsbehov 535 332         583 663         699 899         734 563         234 385         
Egenkapitalfinansiering 199 066         203 669         196 265         504 515         57 027           
Egenkapitalfinansieringsgrad 37,2 % 34,9 % 28,0 % 68,7 % 24,3 %

2016 2017 2018 2019 2020
Netto lånegjeld per 

innbygger 68 882                82 105                 100 618             105 151             106 032             
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Premieavviket slik det bokføres i regnskapet spiller også en stor rolle for kommunens 
drift slikviditet. Kommunen har betalt mer i pensjonspremie enn hva som er utgift sført. Alta 
kommune hadde per 1.1.2016 ikke utgift sførte premieavvik på 104,8 mill. kr. Samti dig så 
har kommunen 74 mill. på premiefond hos KLP. Premiefondet kan ikke brukes ti l annet enn 
pensjon. Premieavviket forventes å øke betydelig i planperioden.

Alta kommune må ha fokus på 
utviklingen i driftslikviditeten i økonomiplanperioden.

7.2.5 KOSTRA 2015 – Alta sammenlignet med andre kommuner 

Viser utgift ene pr. innbygger uavhengig av antall personer i målgruppen.

Alta kommune bruker 58 506 kr. per innbygger ti l drift  av de kommunale tjenestene som 
vises i tabellen. Kun Sør-Varanger bruker mer enn Alta. I likhet med de andre kommunene 
så bruker Alta mest på pleie og omsorg og på grunnskole.

Alta bruker mer enn de fl este sammenlignbare kommunene på grunnskole, barnehage, 
sosiale tjenester, kommunehelse, barnevern og kultur og idrett . 
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7.2.6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter

Nett o drift sresultat i Alta er i 2015 bedre enn i 2013 og 2014, men lavere enn hva hand-
lingsregelen ti lsier (2 %). Os, Rana og Steinkjer har høyere nett o drift sresultat enn Alta. 
Sør-Varanger har et svakere resultat.

7.2.7 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Andelen av disposisjonsfond i Alta er kriti sk lavt, kun 1,3 % i 2015. Handlingsregelen ti lsier 
5 % av brutt o drift sinntekter. Kun Harstad har mindre «på bok» enn Alta. 
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7.2.8 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Nett o lånegjeld har vært ganske stabil i Alta de siste årene. Vi ser at Harstad, Os og Sør-Va-
ranger har høyere nett o lånegjeld enn Alta.

I gjeldende økonomiplan vil nett o lånegjeld øke drasti sk. Årsaken er et ekspansivt investe-
ringsbudsjett  i planperioden.

7.3 Oppsummering av nøkkeltall

Alta kommunes økonomi er anstrengt, ikke fordi vi har lave inntekter, men fordi vi har høy-
ere ambisjoner om kvalitet og volum på tjenesteproduksjonen enn det inntektsrammene 
egentlig ti llater. 

Handlingsreglene som ble vedtatt  av kommunestyret i 2015 er tydelige styringssignaler.

Budsjett ert nett o drift sresultat er i snitt  på kun 0,94 % i planperioden. Det er ikke ti lfreds-
sti llende i forhold ti l ønsket om en sunn kommuneøkonomi og behovet for å bygge opp 
«buff ere».  Et svakt nett o drift sresultat er også medvirkende ti l at våre disposisjonsfond 
ikke bygges opp i stor nok grad ti l å gi oss handlingsrom. I snitt  de 4 siste årene har dispo-
sisjonsfondene vært på kun 1,70 % av brutt o drift sinntekter.  Det er langt unna det hand-
lingsregelen legger opp ti l.

Den største utf ordringen i planperioden er likevel økningen i investeringskostnadene. For 
å ha dekning for veksten i renter og avdrag må inntektene fra eiendomsskatt  økes. Det vil 
ett er rådmannens syn være helt nødvendig for å skape rom for den fi nansielle belastnin-
gen som kommer. 

For å ha en bærekraft ig økonomi med god likviditet og buff ere ti l å kunne fi nansiere ufor-
utsett e kostnader, så må inntektene opp, utgift ene ned, eller en kombinasjon av dett e.

Kontroll og god økonomistyring er grunnlaget for å 
kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne i årene framover. 

Nøkkeltallene viser at kommunen må prioritere å skape et større 
økonomisk handlingsrom i årene som kommer.
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8. Fellestjenesten
 
Fellestjenesten er støttefunksjon for de folkevalgte og for hele organisasjonen. Fellestje-
nesten er også  
kommunens førstelinjetjeneste overfor innbyggerne i Alta kommune.

Sentrale hovedoppgaver er drift av servicesenteret med tjenester som post og arkiv, in-
formasjon, sekretariatsfunksjon for ordfører og politiske utvalg, samt lån og tilskudd. Fel-
lestjenesten har også ansvar for budsjett og innkjøp, personal, lønn og regnskap, skatt og 
innfordring og tjenesten for IKT. I tillegg kommuneadvokatene, kommunens eierstyring, 
tilsynsfører innen barnevernlovgivning og kantinedrift rådhus.

Fellestjenesten har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og 
styringsprosesser og gi driftsstøtte til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utred-
ningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som frem-
mes for politiske organer. Fellestjenesten har ansvar for å følge opp og styre implemente-
ringen av tjenesteovergripende strategier slik som økonomi, arbeidsgiverpolitikk og  
IKT-strategi. 

Status 

Adm, styring og fellesutgifter

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Har-
stad

Sør-Va-
ranger

Landet 
uten Oslo

Kostra- 
gruppe 13 

Prioritet

Netto driftsutgifter til adminis-
trasjon og styring i prosent av 
totale netto driftsutg 
 

6,8 % 6,1 % 6,9 % 7,0 % 7,4 % 6,8 % 8,7 % 8,0 % 7,0 %

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til adminis-
trasjon og styring i kr. pr. innb 
 

4 151 3 858 3 305 4 135 4 078 3 831 5 654 4 607 3 801

Økonomi

Lønnsutgifter til administrasjon 
og styring i kr. pr. innb

2 652 2 396 1 919 1 943 2 331 2 533 2 862 2 822 2 315

 
Utgifter til administrasjon og styring slik det er definert i Kostra gjelder funksjonene:

100 - politisk styring 
110 -kontroll og revisjon 
120 –administrasjon 
121 -forvaltning i eiendomsforvaltningen 
130 – administrasjonslokaler 
180 - diverse fellesutgifter

Administrasjonskostnadene er å finne i alle tjenesteområdene fordelt etter forbruk.

6,1 % av totale netto driftsutgifter ble i 2015 brukt til administrasjon og styring. Alta kom-
mune bruker minst av alle de kommunene vi sammenligner oss med. Funksjon 120 er den 
største posten, her brukte Alta kommune 50,8 mill. kr av et totalt forbruk på 74,2 mill. kr. 
summert for alle disse funksjonene i 2015. 

I kroner per innbygger så ligger vi jevnt med Rana og Harstad. Vi ser at vi fortsatt er godt 
under snittet for landet. Når det gjelder lønnsutgifter til administrasjon og styring så ligger 
Alta midt på treet, men under snittet for landet.
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Prioritet - Nett o drift sutgift er ti l administrasjon og styring i prosent av 
totale nett o drift sutg

Sentrale utfordringer kommune-planens samfunnsdel 
– Rådmannens prioriteringer

Mål i 2017 fra Alta Vil/handlingsdelen:
Kunnskap og kompetanse.

 Strategi: 
Arbeide for Alta som kompetanse-knutepunkt i Finnmark.

For å bidra ti l at kommunen når målsetti  ngen i handlingsplan i budsjett et 
vil Fellestjenesten:

Sentrale utfordringer

Hovedtrender i samfunnsutviklingen er – digitalisering 
og demografi ske forskyvninger

Alta kommunes humankapital innehar et spekter av kompetanser som bidrar ti l velferd 
og verdiskapning. Læring foregår konti nuerlig. Det mangfold av kompetanser (humanka-
pitalen) Alta kommunes organisasjon representerer, er kommunens vikti gste strategiske 
ressurs framover. Gjennom å dyrke og videreutvikle kompetansene i kommunen, har kom-
munen forutsetninger for å høste vekst, velferd og verdiskapning. 

For å møte fremti den, må kommunen ha konti nuerlig fokus på eff ekti visering og omsti l-
lingsmuligheter, herunder bruk av digitalisering for utvikling av nye og eff ekti ve tjenester, 
av god kvalitet i tråd med innbyggernes forventninger.

Fellestjenesten har ansvar for å ti lrett elegge for god virksomhetsstyring i hele organisasjo-
nen. Virksomhetsstyring er akti viteter som utf øres for å sikre gjennomføring av kommu-
nens mål og strategier for 2017 på en mest formålstjenlig og eff ekti v måte. 

God virksomhetsstyring krever at ledelsen har rikti g og relevant styringsinformasjon, at 
overordnede mål følges opp i organisasjonen og at styringsprosessene er eff ekti ve med 
bruk av tjenlige digitale verktøy. I ti llegg innebærer god virksomhetsstyring at organisa-
sjonen har en arbeidsgiverpoliti kk som sikrer at ledere og ansatt e er i stand ti l å realisere 
kommunens mål. 



44

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

Dersom en ønsker at Fellestjenesten skal ha en tjenesteproduksjon som støtter opp under 
 tjenesteområdene sin produksjon, bør ressursbruken økes, med hovedfokus rettet inn mot  
effektiv arbeidsflyt (LEAN) og digitalisering i hele organisasjon. 

Tilrettelegge for god virksomhetsstyring 

Det vil prioriteres å fortsatt sikre gode rutiner vedrørende økonomiske analyser og progno-
ser, både til bruk i politiske beslutningsprosesser og i arbeidet med å levere og utvikle tje-
nestene. Kostraanalyser og annen offentlig tilgjengelig statistikk, slik som Kommunebaro-
meteret, vil brukes som styringsdata i kommunens utviklingsarbeid. I tillegg analyser hvor 
vi sammenligner Alta med andre kommuner, ut fra funksjonsnivå. Denne type analyser 
viser det teoretiske handlingsrommet som kommunen har innen de ulike tjenester.

Alta kommune må videreutvikle seg som en moderne servicekommune, med en åpen og 
effektiv forvaltning. En av de sentrale utfordringene for Fellestjenesten er å gjennomføre 
kontinuerlig veiledning og kurs innen arbeidsgiverpolitikk, økonomi, lov og avtaleverk og 
digitalisering. Utfordringen er å gjøre alt plan- og avtaleverk kjent og implementert i orga-
nisasjon.    

I forbindelse med hvert kommunestyrevalg utarbeides et folkevalgtprogram som inne-
holder ulike opplæringstiltak for folkevalgte. Fellestjenestene er ansvarlig for folke-
valgtopplæringen, men det faglige innholdet planlegges i samarbeid med politisk ledelse. 
Opplæringen skal gjøre den enkelte representant, på best mulig måte, i stand til å utøve 
sin rolle som politiker. Temaer som er valgt for årets opplæring er Eierskap.

Alta kommune har i løpet av 2016 implementert elektronisk saksbehandling og arkiv, i 
mange tjenesteområder. Målsettingen er et fullelektronisk arkiv. Det forutsetter at hele 
organisasjonen tar i bruk elektronisk saksbehandling. Fortsatt gjenstår implementering i 
oppvekstområdet, denne prosessen vil pågå i 2017. Innføring av elektronisk saksbehand-
ling handler vel så mye om organisasjonsutvikling, som oppgradering av systemer. 

Kravet til åpenhet i forvaltningen og digital kommunikasjon innen alle tjenesteområder i 
kommunen, gjør oss sårbare. Sensitive data kan komme på avveie. Rådmannen vil derfor 
igangsette lovpålagt internkontroll system for informasjonssikkerhet. Dette vil omfatte hele 
organisasjon og vil bli iverksatt i løpet av 2017.

 
Arbeidsgiverpolitikk  

Arbeidsgiverpolitikken ble vedtatt i kommune-styret i mars 2014. Med arbeidsgiverpolitikk 
menes de verdier, holdninger og handlinger Alta kommune som arbeidsgiver skal ha over-
for de ansatte i kommunen. 

Arbeidsgiverpolitikken er et overordnet og prinsipielt dokument, som i sine målsettinger 
beskriver tilstander vi ønsker å oppnå. 

Det ble nedsatt tre ulike partssammensatte arbeidsgrupper i 2015, hvor fagforeninger og  
arbeidsgiverrepresentanter sammen skulle finne fram til hvilke grep som må til for å imple-
mentere arbeidsgiverpolitikken i organisasjonen. 

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og arbeidsgruppene rapporterer prosess og 
resultat til rådmannen. Arbeidet vil fortsette i 2017/18. 

Lederutviklingsprogram ble igangsatt oktober 2015 og fortsetter til 2018. I lederutviklings-
programmet ønsker man å få implementert arbeidsgiverpolitikken, 10 faktor medarbeider-
undersøkelsen og også LEAN prosesser. 

Lønnspolitiske plan er under revidering og er planlagt ferdig i 2017. Dette blir også viktig i 
lys av omleggingen av lønnssystemet som berører hoveddelen av våre ansatte (kapittel 4).
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Digitalisering og effektivisering av administrative prosesser 

I tråd med samfunnstrendene, legges enda større vekt på digitalisering som virkemiddel 
for å sikre en bedre kvalitet på våre tjenester, og mindre ressurskrevende tjenesteproduk-
sjon. Det er en nasjonal målsetting at digital kommunikasjon og digitale tjenester skal være 
hovedregelen i det offentlige Norge. 

Digitaliseringsstrategi arbeidet ble startet i 2015, men arbeidet har stoppet noe opp, da 
fokuset og midler måtte anvendes til tekniske oppgraderinger.  Strategien sees nå i sam-
menheng med lederutviklingen til kommunen. Til grunn for dette arbeidet, legges målset-
ningene i KS digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Kommunens teknologiarkitektur understøtter behovene til fellessystemer og fagsystemer 
som brukes i tjenesteområdenes tjenesteproduksjon.  Ytelser og kapasiteter i teknologi-ar-
kitekturen må kontinuerlig være tilpasset og fornyet i takt med behovene fra tjeneste- 
områdene.

Tjenesten for IKT vil i 2017 fokusere på økt effektivisering av sine tjenester ved å etablere 
brukervennlig selvbetjening med bakenforliggende automatisering.  Avdelingen vil tilrette-
legge for verktøy som vil styrke ledelsen på alle nivå til å forvalte tilgangskontroll og IKT-in-
ventarkontroll. 

Tjenesten vil fortsette sitt konsolideringsarbeid av teknisk infrastruktur etter omorgani-
seringen av IKT-tjenesten i 2014.  I 2017 er målet å bli ferdig med implementeringen av 
lærerne i kommunens administrative nett slik at samhandling mellom kommunens ledelse, 
skoleledelse og lærere kan optimaliseres. 

Alta kommune har startet prosess hvor vi ser på hvilke digitale verktøy som kan som kan 
forbedre og effektivisere vår personalforvaltning. Vi ønsker et helhetlig system i arbeider 
med personal-forvaltning, herunder fraværsoppfølging, avviksbehandling, rekruttering og 
kompetanseplanlegging mm. I 2017 vil hovedfokuset være å få på plass et bedre verktøy 
for sykefraværsoppfølging

Kommunen har over mange år brukt marginale ressurser til drift av IKT.  Alle forbedringstil-
tak som anvender IKT for å gi effektivitets- eller kvalitetsmessige gevinster i sine tjenester, 
vil alltid føre med seg en vis IKT-kostnad. Dette resulterer i at det kontinuerlig vil være et 
økt behov for økonomiske ressurser til IKT drift og infrastruktur, i takt med digitalisering av 
tjenester i kommunen. På tross av denne kostnaden, skal tiltakene gi en helhetlig gevinst 
for organisasjonen, hvordan gevinsten skal benyttes, bør synliggjøres i hvert enkelt tiltak. 

I løpet av 2017 vil kommunen sluttføre arbeidet med nye fremtidsrettet telefoni og sam-
handlingsløsninger. 

Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser  

Alta kommune kjøper årlig varer og tjenester for ca. 470 millioner. Dette utgjør en stor del 
av det totale årsbudsjettet. Det er derfor svært viktig at kommunens anskaffelser gjøres til 
lavest mulig totalkostnad. Vi har de siste årene hatt stort fokus på konkurransegjennom-
føringen i anskaffelsesprosessene. For 2017 så er målet å effektivisere denne delen av 
anskaffelsene ytterligere ved å utvide bruken av elektroniske verktøy, både de verktøy vi 
har og nye. Dette fordi vi ønsker å spare ressurser, men også for å sikre at det blir enklere å 
etterleve ny Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. 

Ehandel er en fellesbetegnelse på et innkjøp som skjer elektronisk fra behov oppstår til 
faktura er betalt. Dvs. elektroniske arbeidsprosesser i innkjøps- og betalingsprosessene, 
noe som betinger bruk av integrerte elektroniske verktøy i alle arbeidsstegene for å få en 
fullt ut digitalisert arbeidsprosess.
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Denne arbeidsprosessen inneholder i hovedsak følgende 4 arbeidssteg:

1. Behov – utlysing –utvelgelse 

2. Elektronisk innkjøp – ordrene sendes elektronisk til leverandør

3. Elektronisk fakturabehandling i standardisert format EHF

4. Elektronisk betaling

Regjeringen legger stor vekt på at det offentlige skal ta i bruk elektroniske verktøy ved inn-
kjøp. Det gir en mer ressursbesparende og effektiv offentlig sektor. 

Alta kommune har kommet godt i gang med å få til en fullelektronisk arbeidsflyt. Stegene 
2, 3 og 4 er digitalisert, men det gjenstår enda en god del for at alle typer handel skal skje 
elektronisk. I dag er verktøyene på plass for kjøp elektronisk fra de leverandørene vi har 
rammeavtale med. 

Å få til et planlagt, ryddig og effektivt innkjøp vil helt klart gi økonomiske besparelser. Vi 
har fokus på dette arbeidet også i 2017, herunder videreutvikling i bruk av digitale verktøy 
som supplement til Ehandel.

Vi har også som mål å utarbeide en anskaffelsesstrategi i løpet av 2017. En slik strategi er 
et sett av grunnleggende langsiktige mål for anskaffelsesfunksjonen. Hensikten er å øke 
verdiskapningen i kommunens anskaffelser gjennom klare mål, planer og aktiviteter. Dette 
skal igjen bidra til at samfunnet sikres best mulige varer og tjenester til riktig kostnad, sam-
tidig som leverandørmarkedet har en sunn og bærekraftig utvikling. 

Riktig grunnlag for beskatning

Skatt
Skattedirektoratet innførte fra og med 2015 ny fellesordning slik at arbeidsgiver ble pålagt 
å rapportere elektronisk alt av ansettelses- og inntektsforhold til NAV, Skatteetaten og Sta-
tistisk Sentralbyrå.

Det stilles strenge krav til rapporteringsfrister, og den største utfordringen er å få alle virk-
somheter til å levere bilag etc. innen gitt frist. Det må fortsatt jobbes kontinuerlig med å 
bedre arbeidsflyten internt i organisasjonen. Innføringen av elektronisk innrapportering er 
et stort prosjekt som berører mange parter, det har vært mange og hyppige endringer for å 
få dette til å fungere, arbeid fortsetter inn i 2017.  Vi ser at det krever mye tidsbruk/ressur-
ser for å få elektronisk innrapportering implementert på alle områder.

Skatteavdelingen må også omstille seg i forhold til A-melding, da denne danner grunnlaget 
for innfordring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Avdelingen må kunne regelverket og 
være en god veileder. Regnskap og saksbehandlingssystem er i stadig utvikling for å kunne 
møte utfordringene. 

I 2016 ble de første ligningene og skatteoppgjørene med bakgrunn i A-meldingene  
produsert.  

Eiendomsskatt

Alta kommune forholder seg til nasjonale føringer og domsavsigelser innen eiendomsskatt 
området. 

I 2017 vil avdelingen fortsette arbeidet med riktig grunnlag for beskatning og lik behand-
ling, dvs. alle eiendommer skal beskattes dersom de ikke er unntatt i følge lov

Avdelingen har nå igangsatt arbeidet med prosessen frem til nye eiendomsskattetakster  
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pr 1.1.2019, herunder hvilke metoder som skal benyttes for taksering, samt vedta nye ved-
tekter for eiendomsskattetaksering i Alta kommune. 

Eierskap 

Eierskapssekretariatet er en del av budsjett- og innkjøpsavdelingen i kommunen. Alta 
kommune har en portefølje av selskaper enten i form av KF, IKS, AS eller andre samarbeids-
former. Eierskapsmeldingen som ble revidert i 2014 inneholder en samlet oversikt. Det vil 
i løpet av 2017 blir foretatt enkelte revideringer i eierskapsmeldingen. Som en del av fol-
kevalgtopplæringen skal det avholdes et eierskapsseminar i 2017. Fokuset her vil spesielt 
rette seg mot ansvar og rolleavklaringer, både til eierkommunene selv, til representant- 
skapet/generalforsamling, styret og til daglig leder.  

Kommunereformen  

Kommunens arbeid med kommunereformen er sluttført og Alta er positive til en 
sammenslåing med Loppa og Kvænangen kommuner. De to kommunene har sagt 
nei gjennom folkeavstemminger. Fylkesmennene har fremlagt sin tilrådning høsten 
2016, hvor det foreslås at Alta, Loppa, Kvænangen og Hasvik slås sammen. Pro-
sessen går nå videre til sentrale myndigheter, som trolig tar beslutning i løpet av 
2017. 

Driftsbudsjettet
Fellestjenesten har et samlet budsjett på 75,854 mill. kr. i 2017. Det totale driftsbudsjettet 
for tjenesteområdet fordeler seg slik:

Salgsinntekter -3 818 -4 052 -4 149 -4 149 -4 149 -4 149
Refusjoner -12 723 -6 923 -9 329 -9 329 -9 329 -9 329
Overføringer -3 403 -1 621 -3 576 -3 576 -3 576 -3 576
Finansinntekter -1 686     
Sum inntekter -21 631 -12 596 -17 054 -17 054 -17 054 -17 054
Lønn 54 067 57 647 59 528 59 028 58 528 58 528
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 23 258 23 196 21 223 21 223 21 223 21 223
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 669 700 872 872 872 872
Overføringer 10 959 5 270 8 124 8 124 8 124 8 124
Finansutgifter 3 949 3 161 3 161 3 161 3 161 3 161
Sum utgifter 92 901 89 974 92 908 92 408 91 908 91 908
110 - FELLESTJENESTENE 71 271 77 378 75 854 75 354 74 854 74 854

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)
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Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i  
planperioden 2017-2020

Tiltak 1. Ny stilling sikkerhetsansvarlig
Opprette stilling som sikkerhetsansvarlig for hele organisasjonen. Stillingen ivaretar råd-
mannens ansvar innen informasjonssikkerhet. 

Tiltak 2. Attføringsmidler tilbakeføres
Midler til utprøving i annet arbeid. Dette er tilbakeføring av kutt i 2016 og er felles midler 
til bruk i hele organisasjonen.

Rådmannens forslag til omstillingstiltak/innsparing i  
planperioden 2017-2020

 
Tiltak 3. Redusert annonsering 1 mill.
Det er lagt inn en reduksjon på 1 mill. for kommunen for å redusere annonseringsutgif-
ter. Dette er forholdsmessig fordelt på alle tjenesteområdene. 

Tiltak 4. Reduksjon opplæring felles personalkostnader
Reduksjon i opplæring felles personalkostnader.

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
1.N y s tilling s ikkerhets ans varlig 200 000 200 000 200 000 200 000
2.A ttfø rings midler tilbakefø res 254 000 254 000 254 000 254 000
S u m  f o r s la g  n ye  t i l t a k 4 5 4  0 0 0 4 5 4  0 0 0 4 5 4  0 0 0 4 5 4  0 0 0

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
3.R edus ert anno ns ering 1 millio n -193 000 -193 000 -193 000 -193 000
4.R edus ert o pplæ ring felles  pers o nalko s tnader -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 3 4 3  0 0 0 - 3 4 3  0 0 0 - 3 4 3  0 0 0 - 3 4 3  0 0 0
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9. Samfunnsutvikling 

Tjenesteområdet for samfunnsutvikling omfatt er samfunns- og arealplanlegging, nærings-
utvikling, skog- og landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse og ulike pro-
sjekter.

Tjenesteområdet er kommunens redskap både for utvikling og vekst i Altasamfunnet og for 
politi sk og administrati v ledelse i strategiske og overordnede saker. 

I denne vide defi nisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på fl ere samfunnsområ-
der, som blant annet samferdsel og ikke minst ivareta Altas rolle i utviklingen i regionen. 
Avdelingen har en særskilt rolle i og følge med på samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, 
nasjonalt for å ivareta kommunens interesser. I dett e ligger også å være oppdatert på inter-
nasjonale trender og samarbeid som påvirker samfunnsutvikling lokalt.

Status

Prioritet - Nett o drift sutgift er ti l plansaksbehandling per innbygger

Nett o drift sutgift er ti l plansaksbehandling per innbygger viser at Alta kommune har et for-
bruk lik landet uten Oslo. Alta bruker mer enn de kommunene vi sammenligner oss med 
unntak av Sør-Varanger. Høy aktivitet og høyt ambisjonsnivå er noe av forklaringen. Alta 
kommune har mange store planprosesser som pågår, og som utf øres i egen regi. Alta vekst 
de siste 30 – 40 år må sees i lys av den innsats og fokus kommunen har hatt  på utvikling.

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Stein-
kjer

Har-
stad

Sør-Va-
ranger

Landet 
uten 
Oslo

Kostragruppe 
13

Prioritet

Netto driftsutgifter til plansaksbehand-
ling per innbygger

236 219 186 121 168 187 315 218 197

Netto driftsutgifter til plansaksbehand-
ling som andel av kommunens samlede 
netto driftsutgifter

0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
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Sentrale utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel  
– Rådmannens prioriteringer

I forhold til rådmannens prioriteringer er Avdeling for Samfunnsutvikling involvert med 
prosjekter og arbeidsoppgaver innenfor alle tema, selv om hovedfokus er på temaene næ-
ringsutvikling og nyskapning og attraktivt regionsenter i utvikling.

Hovedmål 1 – har fokus på Alta som kunnskapsby og knutepunkt for kompetanse i Finn-
mark og Avdeling for samfunnsutvikling har følgende oppgavefokus som svarer til Rådman-
nens prioriterte strategier;

a) For Alta kommune har det vært viktig å få til en god dialog og godt samarbeid 
med Universitet i Tromsø og campus Alta. Alta kommune er nå invitert inn i cam-
pusrådet (lokalt samarbeidsorgan) og dette er en oppgave som ivaretas av kom-
munalleder ASU.

b) Her vises til Smart Construction Cluster og Prosjektet med fjordforvaltning (laks) 
beskrevet nedenfor. Begge disse involverer forskning og utvikling innen sine te-
matiske områder og involverer også forsknings og utviklingsmiljøer i nord.

c) Alta kommune har godkjent verneplan for Komsa. Kulturminnene og kulturområ-
det i Komsa er en sentral del av Altas identitet og er dermed viktig å ivareta. Som 
en konsekvens av verneplanen, skal det lages en forvaltningsplan for området 
der Alta kommune har forutsatt viktige betingelser i sine vedtak. Avdeling for 
Samfunnsutvikling, sammen med andre avdelinger i kommunen, vil være sentral 
i oppfølgingen av forvaltningsplanen for å i vareta kommunens interesser overfor 
Staten gjennom Riksantikvaren.

Innenfor hovedmål 7 – som omhandler verdiskapning og sysselsetting for alle i et mang-
fold av næringer er det tre prosjekter/tiltak som svarer direkte på Rådmannens fokuserte 
strategier.

c) Alta kommune deltar aktivt i forsøket på å realisere mottak av hvitfisk og konge-
krabbe på Storekorsnes. Her har kommunen bevilget penger til prosjektet der ek-
sterne tar en betydelig risiko, Alta kommune har også vært delaktig i FoU arbeidet 
knyttet til utnyttelse av avgangsmasser fra skiferproduksjonen.

d) Tilrettelegging av næringsarealer på Skillemo er under utbygging, Aronneskjosen 
Industriområde gjennomgår en oppfriskning av reguleringsplanene for området. 
Langnes Næringsområde utredes og planlegges ferdig, samtidig som massene fra 
tunellen ivaretas og fylles ut. Disse områdene vil ha hovedfokus i 2017.

f) Alta kommune har initiert et stort prosjekt som omhandler forvaltningen av Al-
tafjorden, der hensynet til villaksen, tradisjonelt fikse og sjømatproduksjon har 
fokus. Det er etablert en stiftelse/kluster bestående av forskningsinstitusjoner, 
fiskarlag, oppdrettsselskap m.fl. som skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for hvor-
dan forvaltningen av fjordsystemet skal være. Arbeidet er kommet godt i gang, og 
er gjort kjent også for Fiskeridepartementet som imøteser dette prosjektet.  Dette 
er et viktig FoU arbeid relatert til både miljø og utvikling. Arbeidet er derfor et 
viktig grunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Hovedmål 9 omhandler Altas posisjon i Nordområdene og forbindelser internasjonalt. 
Beskrivelse av oppgaver nedenfor er oppfølging av Rådmannens prioriterte strategi for 
dette tema;

a) Alta kommune deltar i Smart Construction Cluster (SCC). Dette er et utviklings-
prosjekt som bidrar til økt kompetanse innenfor flere viktige felt for kommunenes 
bygge- og anleggsrelaterte virksomheter. Dette bidrar til et tett samarbeid med  
Altas vennskapsby Oulo, som har et kompetansemiljø som er langt fremme innen 
dette fagområdet. Arbeidet bidrar også til at Alta som kunnskapsby fremheves.
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Avdeling for Samfunnsutvikling har ansvaret for å fokusere på konferanser og 
møteplasser som er sentrale for å bygge viktig og nødvendig nettverk. Dette er et 
arbeid som gjennom flere år har blitt utført i nært samarbeid med Rådmann og 
politisk ledelse. Deltakelse på slike arenaer er viktig av flere årsaker der både infor-
masjon og relasjon er sentrale begreper.

Et annet viktig fokusområde for ASU i 2017 er å følge tett regjeringens og stor-
tingets behandling av flere viktige reformer som omhandler regionale endringer. 
Dette er nye strukturer som legges for fremtiden og som vil har stor betydning for 
Alta. Fokus på endringenes konsekvenser og muligheter for Alta, er helt sentralt 
for Altas rolle i regionen og dermed også hvilken posisjon Alta kan ha i fremtidig 
utvikling av nordområdene.

Hovedmål 11 under tema trivsel og livskvalitet omhandler viktige problemstillinger som  
inkludering og oppvekstsvilkår for barn og unge. Innenfor rådmannens prioriterte strate-
gier er følgende sentralt for ASU;

a) Fokus på gode uteområder, møteplasser og ferdselsårer er sentral i all planlegging. 
Nasjonale veiledere for dette leggs til grunn for all detaljplanlegging som utføres 
av, eller vurderes av avdeling for samfunnsutvikling. Dette sammen med  
universell utforming og gode boforhold (strategi b) er sentral punkter som ofte blir 
diskusjonstema i prosesser og derfor viktig å ivareta for Alta kommune.

e) Lavterskeltilbud har hatt, og vil ha fokus i tilrettelegging for bedre folkehelse.  
Prosjekter på Sandfallet med utendørs treningsapparater og sykkelløype er  
eksempler på tiltak som også vil fokuseres i 2017 innenfor dette tema.

Hovedmål 13 som omhandler helse- og omsorgstjenester har også en strategi knyttet til 
forebygging som er prioritert av Rådmannen for 2017.

b) Det viktige arbeidet med Folkehelse videreføres i 2017. I 2016 er det gjennomført 
eller igangsatt en rekke fysiske prosjekter som legger til rette for økt aktivitet i 
befolkningen. Kommunens samlede tilrettelegging av slike lavterskeltilbud er av 
stor forebyggende betydning for kommunens innbyggere, og har stor betydning 
for bolysten. Folkehelse-koordinator, sammen med en flerfaglig folkehelsegruppe 
jobber systematisk med viktig kartlegging og planlegging av aktiviteter, prosjekter 
og fokusområder for forbedret folkehelse. Psykisk helse og ungdom er fokuserte 
områder i folkehelsearbeidet i 2017.

Hovedmål 19 omhandler sentrumsutvikling og bolyst. Sentrale prosjekter for ASU er;

a) Oppfølging av sentrumsplanen og planlegging av arealene i og rundt vårt nye om-
sorgssenter vil være tunge arbeids-prosesser i 2017.  Store prosjekter på Alta sen-
trum som nytt sykehusbygg, omsorgssenter, kontorbygg, forretningsbygg og lei-
ligheter som er godkjent og til gjennomføring innebærer en helhetlig behandling 
av sentrumsområdet. I perioden fremover, med stor byggeaktivitet, vil det være 
kritisk for all logistikk at vår infrastruktur fungerer. Samtidig som Alta kommune 
legger til rette for langsiktige løsninger, må vi være forberedt på å gjøre midlerti-
dige endringer for å få til ønsket utvikling. De neste 4 – 6 årene vil det være høy 
aktivitet i dette området. Kommunestyret har også godkjent en planforespørsel 
om videreutvikling av eksisterende kjøpesenter på Alta Sentrum. ASU vil følge opp 
denne prosessen i 2017.

b) I nevnte reguleringsprosess knyttet til utvidelse av kjøpesenter, vil også forholdet 
til sentrum som lokasjon for festivaler og arrangementer ivaretas. Videre vil foku-
set på og oppfølging av etableringer på våre industriområder være av betydning 
for sentrumsområdene. Det er viktig at ikke detaljhandel og typiske kontorarbeids-
plasser lokaliseres på industriområdene, da dette vil være direkte ødeleggende for 
de strategier man har for sentrumsområdene. 
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c) Statens Vegvesen har bestemt seg for å flytte sine kontorarbeidsplasser til Alta 
sentrum. Alta kommune må både som myndighet og utbygger være tro mot  
dette strategiske valget, noe bl.a. ASU vil følge opp i nærings- og planarbeid.

d) Områdereguleringen i Bossekop er det viktig å holde trykk på samtidig som det 
jobbes videre med prosjektet knyttet til transformasjon av særlig Skiferlagets  
arealer ved sjøen i Bossekop. Her deltar Alta i et internasjonalt prosjekt  
(Europan14), hvor slik transformasjon har fokus. Prosjektet er politisk forankret og 
vil gi viktige impulser for hvordan fremtidens Bossekop kan se ut.

I Talvik har arbeidet med E6 gitt viktige effekter for Talvik sentrum gjennom at 
strukturelle grep er gjort i forhold til bl.a. vegsystem og adkomster. Området ved 
marinaen vil kunne få ny betydning. ASU jobber også med Ressebakken boligfelt 
og det tas sikte på at dette feltet er ferdigregulert i 2017 forutsatt at NVE over-
holder de tidsfrister som er satt.

Hovedmål 21 er knyttet til miljø og en bærekraftig utvikling. 

a) ASU jobber sammen med flere tjenesteområder i kommunen for et bedre kollek-
tivtilbud i kommunen. Dette arbeidet har gitt gode effekter i 2016 og arbeidet  
følges opp i 2017. 

b) Arbeidet med Klima, miljø og energiplan (kommunedelplan) er startet opp 
sammen med Drift og Utbygging. Her skal det  
utarbeides et planprogram som vil danne grunnlaget for videre arbeid. Dette  
planarbeidet vil også gi retning for  
arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Alta kommune som grunneier og  
myndighet jobber også for en tettere oppfølging av virksomheter inne på våre  
industriområder. Intensjonen er at de som driver sin virksomhet der, skal gjøre 
dette i henhold til vedtatte planer, lovverk, og eiendomsgrenser. Vi erfarer at det-
te ikke alltid er tilfelle, og dette er en utvikling som ikke er ønskelig.

Driftsbudsjettet
Avdeling for samfunnsutvikling har et samlet budsjett på 14,523 mill. kr. i 2017. Det totale 
driftsbudsjettet for avdelingen fordeler seg slik:

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)

Salgsinntekter -1 440 -1 543 -1 795 -1 795 -1 795 -1 795
Refusjoner -2 671 -1 502 -1 323 -1 323 -1 323 -1 323
Finansinntekter -761 -250 -100 -100 -100 -100
Sum inntekter -4 872 -3 295 -3 218 -3 218 -3 218 -3 218
Lønn 12 074 12 404 12 217 12 217 12 217 12 217
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 089 1 691 1 736 1 736 1 736 1 736
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 161  0 0 0 0
Overføringer 2 318 3 866 3 788 3 788 3 788 3 788
Finansutgifter 899     
Sum utgifter 18 541 17 961 17 741 17 741 17 741 17 741
116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 669 14 666 14 523 14 523 14 523 14 523
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Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i  
planperioden 2017-2020

Rådmannen foreslår ingen nye tiltak for avdelingen i planperioden. 

Rådmannens forslag til omstillingstiltak/innsparing i  
planperioden 2017-2020

 
Tiltak 1. Kutt annonsering 1 mill.
Det er lagt inn et kutt på 1 mill. for kommunen i kutt av annonseringsutgifter. Kuttet er 
forholdsmessig fordelt på alle tjenesteområdene, for ASU kr. 87.000. 

Tiltak 2. Ressursendring
Avdelingen må ta ned den samlede ressursen i produksjonen. Det er flere muligheter som 
både er knyttet til endringer i tidligere avtaler med andre aktører, skape større fleksibilitet 
og naturlig avgang. For perioden anslått som i tabellen ovenfor. En endret ressurssituasjon 
for avdeling for Samfunnsutvikling vil ha konsekvenser for produksjon og dermed også for 
kommunens ambisjonsnivå mht. utvikling. 

Tiltak 3. Økte gebyrer plansak
Det legges opp til gebyr økning på plansaker med 15 %, kr. i 2017. 

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
1. K utt anno ns ering 1 millio n -87 000 -87 000 -87 000 -87 000
2. R es s urs endring -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
3. Økte gebyrer plans ak -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 2 8 7  0 0 0 - 2 8 7  0 0 0 - 2 8 7  0 0 0 - 2 8 7  0 0 0
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10. Oppvekst og kultur
Tjenesteområde for oppvekst og kultur omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, 
skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet.  

Status barnehage

Alta 
2014

Alta  
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør- 
Varanger

Landet  
u/Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutgifter barnehagesekto-
ren i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgifter

14,1 % 13,8 % 20,3 % 14,1 % 13,1 % 13,4 % 9,3 % 14,7 % 15,9 %

Netto driftsutgifter per innbygger 
1-5 år i kroner, barnehager

120 317 124 672 120 841 129 193 127 514 122 091 113 002 130 793 130 402

Produktivitet
Kommunale overføringer av drifts-
midler til private barnehager per 
korrigert oppholdstime (kr)

42 42 41 41 44 40 38 43 43

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 
per korrigert oppholdstime i kom-
munale barnehager (kr)

46 48 47 45 45 43 41 48 46

Korrigerte oppholdstimer per års-
verk i kommunale barnehager

10 750 10 628 13 199 11 139 11 928 12 108 10 621 11 324 11 686

Utgifter til kommunale lokaler og 
skyss per barn i kommunal barne-
hage (kr)

13 410 13 250 17 031 13 102 14 776 18 441 18 154 15 904 14 508

Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barneha-
geplass

89,6 % 90,8 % 88,5 % 93,0 % 94,2 % 92,7 % 92,2 % 91,0 % 91,5 %

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrer-
barn 1-5 år

81,0 % 78,2 % 67,4 % 73,4 % 80,4 % 83,1 % 102,1 % 73,9 % 74,3 %

  
Alta kommune har lavere kostnad til barnehager enn de fleste sammenlignbare kommuner. 

Alta kommune har god dekning av barnehagelærere og fagutdannede assistenter i barne-
hagene. Kommunestyret vedtok i 2015 å styrke den pedagogiske kompetansen i barneha-
gene ved at det skal være 2 pedagoger ved hver avdeling i de kommunale barnehagene. 
Dette er den viktigste forutsetningen for kvalitet i barnehagene. Personalet er barnehagens 
viktigste ressurs og den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvalitet på det barne-
hagetilbudet barnehagene våre kan gi.  
 
I 2015 og 2016 har Alta kommune utviklet en felles kvalitetsutviklingsplan for barnehage-
ne. Kvalitetsurviklingsplanen skal være en overordnet plan som viser hovedretningen for 
barnehagesektoren de neste fire årene og skal ivareta helhet og sammenheng i kvalitets-
utviklingsarbeidet i barnehagene. Planen omfatter alle kommunale barnehager, samt noen 
av de private.  
 
Alta kommune har per september 2016 71 hele og 5 halve ledige barnehageplasser. Det 
forventes ikke at ledige plasser fylles opp i løpet av barnehageåret 2016/ 2017, og råd-
mannen anbefaler derfor å redusere dagens barnehagekapasitet ved midlertidig å stenge 
barnehager eller barnehageavdelinger. 



55

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

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. 

Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter er relativt høy. 

Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger er høy. 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud er betydelig høyere enn flere av de sammenlign-
bare kommunene.  
 

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter

20,9 % 20,8 % 24,6 % 19,7 % 18,4 % 18,4 % 20,5 % 19,4 % 19,6 %

Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per innbygger 6-15 år

86 322 90 541 78 085 84 279 82 221 83 576 113 108 82 514 76 817

Netto driftsutgifter til skolefritidstil-
bud (215), per innbygger 6-9 år

5 656 5 337 1 015 948 2 739 6 324 7 824 3 240 2 375

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger 6-15 år

16 148 17 176 13 688 16 555 16 577 17 198 25 930 16 855 15 885

Netto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per innbygger 6-15 år

3 152 3 013 2 192 3 076 2 245 2 388 4 617 2 163 1 444

Netto driftsutgifter til voksenopplæ-
ring (213), per innbygger

310 398 82 130 507 111 123 206 235

 
Alta 

2014
Alta  

2015
Os 

(Hord.)
Steinkjer Rana Harstad Sør-Var-

anger
Landet  
u/ Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Andel netto driftsutgifter til barn som 
er plassert av barnevernet (f.252)

47,1 % 54,8 % 60,8 % 69,4 % 53,9 % 53,1 % 64,5 % 57,6 % 56,6 %

Andel netto driftsutgifter til barn 
som ikke er plassert av barnevernet 
(f.251)

19,8 % 15,4 % 8,5 % 3,5 % 8,1 % 13,1 % 7,1 % 11,5 % 11,1 %

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 
år, barnevernstjenesten

8 120 9 546 5 076 9 997 8 785 9 261 10 036 8 340 7 634

Produktivitet
Andel barn med tiltak per 31.12. med 
utarbeidet plan

89,0 % 95,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 74,0 % 79,0 % 86,0 % 0,0 %

Andel undersøkelser som førte til 
tiltak

45,3 % 46,9 % 39,1 % 42,6 % 33,3 % 41,5 % 31,1 % 42,8 % 0,0 %

Dekningsgrad
Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år

6,2 % 6,0 % 2,9 % 4,1 % 5,2 % 5,0 % 6,2 % 4,8 % 0,0 %

Kvalitet
Andel undersøkelser med behand-
lingstid innen 3 måneder

76,0 % 64,0 % 73,0 % 67,0 % 89,0 % 85,0 % 63,0 % 82,0 % 85,0 %

Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år

4,5 4,5 2,7 5,8 4,5 5,9 4,9 4,3 4,1
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Status for barn og unge – barnevern 
Oversikten viser at Alta kommune har lavere andel netto utgifter til barn som er plassert 
av barnevernet (252) i forhold til sammenlignbare kommuner og landet utenom Oslo.  An-
delen netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet er derimot vesentlig 
høyere enn landet for øvrig.  Dette viser at kommunen bruker relativt sett mer til forebyg-
ging enn øvrige kommuner.  Av sammenlignbare kommuner er barnevernet i Alta mest 
produktivt og har størst dekningsgrad.  Kvaliteten knyttet til undersøkelser innen tre måne-
der viser at vi har et forbedringspotensial. 
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 – 2016.  
Stillingene er bevilget etter søknad til Fylkesmannen i Finnmark og bidrar til at bemannin-
gen er økt fra 14 årsverk i 2010, til 19,5 årsverk i 2016. Bemanningen i barneverntjenesten 
i Alta er nå er på et forsvarlig nivå.  I forsøksperioden er barnevernet styrket med to stillin-
ger – disse er knyttet til spesifikke oppgaver i forsøket.  

Status barn og unge – helsesøstertjenesten 

Helsesøstertjenesten har i dag 14 årsverk til å dekke lovkravet i forhold til skolehelsetje-
neste og helsestasjon.  Tabellen viser at tjenesten sammenlignet med andre kommuner har 
mindre ressurser, som driftsutgifter til forebygging helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
0-5 år og 0-20 år. Tabellen viser også at Alta kommune ligger lavere enn sammenlignbare 
kommuner knyttet til årsverk pr. 10.000 innbyggere funksjon 232.  Dette gjenspeiler seg i 
at helsesøstertjenesten leverer lavt på flere kvalitetsmålinger. Helsesøstertjenesten i kom-
munen må styrkes for å gi familier og barn bedre tjenester. Kvalitets-indikatorer knyttet til 
tilgjengelige tjenester for nyfødte barn og familier samt tilgang på helsesøstre for skole-
barn viser at kommunen over tid må forsterke denne tjenesten. 

Rådmannen styrker derfor helsesøstertjenesten med kr. 280.000 i budsjett 2017.  

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet u/ 
Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging, helses-
tasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20

1 318 1 493 1 688 1 216 1 667 1 901 1 322 2 139 1 991

Netto driftsutg til forebygging, hel-
sestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 
0-5 år

4 881 5 604 5 519 4 743 6 577 6 922 5 401 7 918 7 345

Produktivitet
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 
år. Helsestasjons- og skolehelsetje-
neste.

5 917 6 326 6 354 5 226 8 267 7 393 7 327 8 714 8 021

Dekningsgrad
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

55,2 51,0 64,4 93,2 77,2 99,1 55,9 69,0 66,3

Kvalitet
Andel barn som har fullført helseun-
dersøkelse ved 2-3 års alder

91 87 81 105 98 90 122 98 99

Andel barn som har fullført helseun-
dersøkelse ved 4 års alder

92 94 88 107 96 94 82 97 99

Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst

54 26 94 95 99 89 84 89 86
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Status for barn og unge – habilitering 
 
Habiliteringstjenesten skal gi hjelp og støtte til familier med særlig tyngende omsorgsan-
svar og omfatter blant annet avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i medhold av Lov 
om helse- og     omsorgtjenester.  Utmålingen av lovpålagte tjenester skal bidra til at fa-
milier 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 og stillingskutt vil følgelig være merkbart.  I løpet av 2016 er det etablert 3 enetiltak i 
kommunen, der en gir døgnbemannet tilbud til barn/ungdom med store omsorgsbehov.

I løpet av 2015/16 er det gjennomført en OU-prosess knyttet til å vurdere organisering av  
fremtidige habilteringstilbud i kommunen. I tråd med arbeidsgruppens anbefaling til råd-
mannen anbefales det å flytte habiliteringstjenesten over fra tjenesteområdet oppvekst og 
kultur ved Barn og ungetjenesten, til tjenesteområdet helse og sosial underlagt bistandsav-
delingen. 
 
 
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 videreut-
danning «Et løft for en enda bedre PP-Tjeneste». PPT har mange utfordringer, men særlig 
stor er utfordringene vi har innenfor det logopediske fagfeltet.  PPT vil ha 1,8 logopedstil-
linger fra 01.01.16, men det er stor sannsynlighet for at kommunen må kjøpe tjenester fra 
private logopeder for å dekke etterspørselen.  De nye endringene i Barnehageloven §19, 
gir økt trykk på våre tjenester, da PPT har fått mandat til også å bistå barnehager med sys-
tem retta innsats og kompetanse -og organisasjonsutvikling.   
Stillingskutt i PP-tjenesten vil bli merkbart for skoler og barnehager. 
 
 
Status kultur 

 
Alta 

2014
Alta 

2015
Os 

(Hord.)
Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-

ranger
Landet 

uten Oslo
Kostra- 

gruppe 13
Prioritet
Netto driftsutgifter  til folkebibliotek 
(F370)

16,4 11,6 14,5 21,0 13,2 11,4 17,1 13,3 13,2

Netto driftsutgifter kommunale idretts-
bygg og idrettsanlegg (f381) i forhold 
til kommunens totale dr

1,2 1,2 0,2 0,1 1,0 1,0 1,9 0,8 0,9

Netto driftsutgifter til idrett (F380) 12,4 12,3 14,6 17,9 5,0 7,0 1,2 9,4 9,1

Netto driftsutgifter til kino (f373) 3,9 3,2 0,0 14,2 -0,8 0,4 8,4 0,4 0,0

Netto driftsutgifter til museer (f375) 2,3 2,5 0,4 0,1 3,1 3,9 9,5 3,3 2,9

Netto driftsutgifter til musikk- og kultur-
skoler (F383)

12,0 11,6 11,5 18,1 10,3 7,4 12,4 14,2 11,7

Økonomi
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av 
totale netto driftsutgifter

4,0 % 3,9 % 3,6 % 2,9 % 3,9 % 4,2 % 4,7 % 3,8 % 3,9 %
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Kulturvirksomheten har ansvar for allmenn kultur og idrett. Administrasjonen, Kultursalen,  
Biblioteket, Kulturskolen og Huset har til sammen 30 årsverk. Kulturvirksomheten har de 
senere år redusert budsjettene noe. Dette har blant annet medført stenging av lavterskel-
tilbud som Mekkeverkstedet.  Kulturvirksomheten vil fortsatt ha stort fokus på ekstern 
finansiering av ulike prosjekt for å klare å opprettholde tjenestetilbudet tilsvarende nivået 
i 2016.  

Høsten 2016 ble kommunedelplan for kultur vedtatt. Denne setter retning for satsingen 
i 2017: Utvikling av sentrum, det flerkulturelle Alta, kulturarv, barne- og ungdomskultur, 
kulturarenaer, internasjonalt arbeid og seniorkultur. For kulturlivet i Alta er det viktig og 
holde høyt trykk på kulturaktiviteter med lav terskel slik at alle uavhengig av ferdighetsnivå 
og økonomi kan delta. Samtidig er det viktig å ha gode tilbud til talentene innen både kul-
tur og idrett.  

Anleggssituasjon for idrett er forholdsvis god i Alta.. Kulturarenaene er mange, men spredd 
og dermed har vi sårbare fagmiljø. Kulturplanen sier at vi skal arbeide for å samle miljøene.   
Kulturvirksomheten jobber tverrsektorielt og er en ressurs innenfor næring, helse og barn/ 
unge.   

Sentrale utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel  
– Rådmannens prioriteringer 
 
Innenfor hovedmål 5 i temaet Kunnskap og kompetanse, som omhandler Alta sine grunn-
skoler, er følgende strategier sentrale for Oppvekst og kultur i 2017:   

a) Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk bærekraft, gode 
fagmiljøer, godt pedagogisk innhold og nærhet til bosted.

b) Arbeide for godt læringsmiljø og god kompetanse hos lærerne.
c) Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge.

Innenfor hovedmål 11 i temaet trivsel og livskvalitet er følgende strategier  
prioritert i 2017:

a.   Arbeide for møteplasser og aktiviteter som samler befolkningen og bidrar  
til tilhørighet og fellesskap i et mangfoldig Alta.

c.   Støtte og bidra til gode vilkår for frivillig innsats, lag og foreninger.

d.   Bekjempe mobbing og rasisme, og engasjere bredt mot rusmisbruk,  
vold og kriminalitet.

e.   Prioritere lavterskel fritidstilbud for en god oppvekst, uavhengig av økonomi.

Innenfor hovedmål 13 – som omhandler trivsel og livskvalitet er følgende strategier  
prioritert i 2017:  

a) Arbeide for en framtidsrettet struktur på tjenestene gjennom effektiv ressursut-
nyttelse, attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse.

b) Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for høy kvalitet på 
tjenestene gjennom blant annet økt grad av bruker-medvirkning, individuell 
tilpasning og koordinerte tjenester ved behov.
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Sentrale utfordringer- Oppvekst og kultur

Med bakgrunn i dette er det definert flere sentrale utfordringer og tiltak for tjenesteområ-
det for oppvekst og kultur:

• Utviklingsorienterte barnehager

• Fortsatt fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til  
lesing og læringsmiljø

• Skolestruktur

• Barn og ungetjenesten – tverrfaglig fokus på tidlig innsats

• Alta – en kulturkommune  
 

Utviklingsorienterte barnehager

Alta kommune er nå i gang med et utviklingsarbeid for å styrke kvaliteten i byens barneha-
ger. Satsingen på barnehagene vil gi effekt i grunnskolene. Dette er et arbeid som alle de 
kommunale og de fleste private barnehagene er med på.

«Sammen om det viktigste» er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. 
Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som skal foregå over en periode på 4 år. Det er 
utarbeidet felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i 
Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

Det er til sammen 25 barnehager som vil samarbeide for å gjøre  
Altas barnehager enda bedre.

Dette er de områdene vi ønsker å utvikle frem mot år 2020.

2016/2017 Voksenrollen – relasjonskompetansen
Innholdet i barnehagen bygger på et helhetlig  
læringssyn, der omsorg, lek, læring og danning ses i sammenheng. Personalets kompetan-
se og evne til utvikling er derfor nøkkelfaktorer for utvikling av kvalitet i barnehagen. 

2017/2018 Psykisk helse
Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Vi mener at barne-
hagen er den viktigste arenaen der både pedagogikk og psykologi møtes. Samfunnet i dag 
har mange utfordringer, gjennom å jobbe med dette temaet kan barnehagen bidra til at 
våre barn vil tenke på seg selv og andre med vennlighet og respekt. Vi skal også øve oss på 
å sette ord på gode og vonde følelser og tanker. Vårt mål er å ruste barna slik at de har et 
grunnlag til videre vekst og utvikling.

2018/2019 Realfag
Forskning på matematikk og naturfag i barnehagen understreker viktigheten av å jobbe 
med disse fagområdene allerede i ung alder, da barn har en naturlig interesse for realfag 
og evne til å lære realfag allerede i barnehagealderen. Arbeid med realfag må ha et under-
søkende utgangspunkt initiert av barnas interesse og undring, og således fremme barnas 
utforskerkompetanse.

2019/2020 Tekst, språk og kommunikasjon
Å støtte barnas tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Tidlig og 
god språk-utvikling er en viktig del av barnehagens innhold. Innholdet i barnehagehverda-
gen skal støtte opp om barnets språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av 
det daglige samværet.

Alta kommune merker en nedgang i antall barn som trenger barnehageplass. Det er sam-
tidig et stort press på alle barnehagene på østsiden, mens vi ser ledig kapasitet i noen 
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barnehager på vestsiden av Alta. Alta har som kjent kommunale og private barnehager, og 
har gjennom de siste årene sett at den ledige kapasiteten hovedsakelig er i noen private 
barnehager. Dette er en utfordring som må analyseres nærmere. Rådmannen anbefaler å 
redusere kommunens totale barnehagekapasitet ved og midlertidig stenge 3 avdelinger i 
kommunale eller private barnehager.  

Fortsatt fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet  
til lesing og læringsmiljø  
 
Skolen skal danne og utdanne. Altaskolen har stort fokus på skoleutvikling og læringsmiljø 
som verktøy for å løfte elevresultatene. Elevenes faglige resultater måles i blant annet 
nasjonale prøver og grunnskolepoeng, der grunnskolepoengene er et gjennomsnitt av 
standpunktkarakterer og eksamensresultater.  Elevundersøkelsen og andre trivsels-under-
søkelser brukes til å kartlegge elevenes læringsmiljø. 

Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoengene for elevene på 10. trinn skoleåret 2015/2016 var på 39,8 poeng, 
mens det lå på 38,5 poeng 14/15. Det er en fremgang på 1,3 poeng. Som man ser av tabel-
len nedenfor ligger vi fremdeles under både Finnmark og landet i antall poeng. 

Finnmark fylke har et gjennomsnitt på 40,1 poeng i år, mens de i fjor lå på 39,2 poeng. Det 
er en økning på 0,9 poeng. Landsgjennomsnittet ligger på 41,2 poeng, også her er det en 
fremgang på 0,4 poeng fra året før. 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i kommunen er for lavt i forhold til både fylket lands-
gjennom-snittet.

Alta vil i budsjettperioden ha fortsatt fokus på skoleutvikling og læringsmiljøet for å øke 
elev-resultatene. Vi har som mål å oppnå resultater på nasjonale prøver på nivå med lan-
det eller bedre. Vi vil fokusere på å forbedre gjennomsnittlig grunnskolepoeng for å sikre 
best mulig kvalifiserte elever for videre skolegang.

Følgende tiltak er igangsatt for å heve elevenes læringsresultater:

a. Videreutdanning i grunnskolen

b. Mestring i Altaskolen

c. Elevenes læringsmiljø 

Videreutdanning i grunnskolen
Videreutdanning for lærere er en viktig del av strategien for å forbedre elevenes skole-
resultater. For skoleåret 2016/2017 har totalt 53 lærere fått innvilget videreutdanning i 
kommunen. 26 lærere tar videreutdanning i norsk, 14 i matematikk, 10 i engelsk og 3 i an-
drespråkspedagogikk. Dette har vært mulig å gjennomføre da lærerne har fått ta del i den 
nasjonale finansieringsmodellen der både vikar- og stipendordningen inngår. De som tar 
videreutdanning i matematikk gjør det gjennom MOOC (Massive Open Online Course) som 
er nettbasert videreutdanning. Det er 50 lærere som har fått finansiert studiet gjennom 
vikarordningen, mens tre har fått innvilget stipendordningen.  
 
Videreutdanning av lærere skal fortsatt prioriteres.  
 
Alta kommune skal fortsette å utdanne skoleledere i Utdanningsdirektoratets utdannings-

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Alta kommune 39,5 37,1 38,8 38,2 38,5 39,8
Finnmark fylke 39,5 38,5 39,3 39,5 39,2 40,1
Nasjonalt 39,9 40 40,1 40,4 40,8 41,2
Differanse til nasjonalt nivå -0,4 -2,9 -1,3 -2,2 -2,3 -1,4
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programmer. Skoleåret 2016/2017 deltar fire inspektører på rektorutdanningen. Videre-
utdanning av skole-ledere skal fortsatt prioriteres, og det planlegges at 6 nye inspektører 
starter på rektorutdanning skoleåret 2017/2018. 
Skolelederne deltar også i kommunens lederutviklingsprogram.

Mestring i Altaskolen (MiA)
Alta kommune har videreført den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling gjennom 
satsingen Mestring i Altaskolen  der alle grunnskoler i kommunen deltar. Målet med satsin-
gen er å øke elevenes grunnleggende ferdig-heter i lesing slik at de opplever økt mestring 
og motivasjon for å gjennomføre 13. årig skoleløp. 

Frem til juni 2018 skal satsingen implementeres i kommunens grunnskoler med støtte og 
oppfølging fra oppvekstadministrasjonen. Satsingen har tre sentrale virkemidler; skoleba-
sert kompetanse-utvikling, lærende nettverk og vurdering for læring.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar 
i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å få til en kollektiv kompetanseheving 
i kollegiet for å bedre elevens grunnleggende ferdigheter i lesing. Det er fokus på å få til 
en praksisendring på klasseromsnivå slik at elevene opplever større grad av tilpasset opp-
læring. Det gjøres ved å ha fokus på en opplæring som er mer motiverende, mer praktisk 
rettet, mer relevant, mer utfordrende og mer variert. Som et verktøy i dette arbeidet deltar 
14 av 17 grunnskoler på et skolebasert kompetansehevingsprogram som heter Vurdering 
for læring MOOC der målet er å få til en felles vurderingskompetanse i egen virksomhet.

Skolebasert utviklingsarbeid handler om at lærere og skoleledere skal bli bedre sammen 
gjennom faglig refleksjon, dialog og erfaringsdeling. Dette skjer gjennom lærende møter 
på egne virksomheter og gjennom MiA-samlinger, som gjennomføres i regi av Oppvekstad-
ministrasjonen. I løpet av skoleåret 2016/2017 vil det gjennomføres tre nettverkssamlinger 
samt en felles planleggingsdag for alle lærere i kommunen. 

Oppvekstadministrasjonen vil være tett på satsingen Mestring i Altaskolen i 2016/2017 og 
2017/2018. Det er et mål at de tre sentrale virkemidlene i satsingen er implementert på 
hver enkelt skole når de går over på selvdrift skoleåret 2018/2019. 

Elevenes læringsmiljø
Forutsetningen for god faglig læring er at elevene opplever et godt og trygt klassemiljø. I 
arbeidet med å sikre at grunnskolene jobber systematisk med elevmiljøet er det utviklet en 
kommunal Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø som er retningsgivende 
i arbeidet med elevenes læringsmiljø. Handlingsplanen viser til ulike trivselsfremmende 
tiltak i det forebyggende arbeidet med elevens læringsmiljø.

Et av trivselsfremmende tiltak som handlings-planen viser til er Trivselslederprogrammet.  
Programmet har fokus på økt trygghet og mer aktivitet for elevene der TL-sentralt følger 
opp kursing og møter. Alta kommune har inngått en avtale med Trivselsleder AS der sko-
lene forplikter seg til å følge programmets generelle innhold, valgprosedyrer og øvrige 
regler. Kontraktsperioden er fra 01/11-2015 til 1/11-2018 (3 år) og programkostnadene er 
kr. 148 960 pr. år. Oppvekst-administrasjonen følger skolene tett opp i forhold til innholdet 
i programmet.

Et annet trivselsfremmende tiltak i planen er MITT VALG. Programmet brukes i arbeidet 
med å utvikle et godt læringsmiljø samt læring av sosial og emosjonell kompetanse.  Pro-
grammet skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg og hensikten er å forebygge 
risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. 

Andre tiltak som planen viser til er fadderordningen, overganger og mellom barneha-
ge-skole, skole-skole samt ulike aktiviteter som fremmer samhold og trivsel. 

Det vil prioriteres å jobbe med elevenes læringsmiljø parallelt med satsingen Mestring i 
Altaskolen.
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Skolestruktur 

I Alta kommune er det behov for endring i skolestrukturen. Dette er utredet flere ganger 
de siste årene. Rådmannen ser det nødvendig å fremme følgende forslag til endringer i 
skolestrukturen: 

- Kåfjord skole legges ned med virkning fra og med skoleåret 2017/ 2018
- Leirbotn oppvekstsenter legges ned med virkning fra og med  

skoleåret 2017/ 2018 

Nedleggelse av Kåfjord skole og Leirbotn oppvekstsenter sendes ut til høring  
i november 2016. 

Videre foreslår rådmannen å gjøre endringer i skolestrukturen i sentral-Alta. Disse 
endringene er utredet i egen sak til behandling i kommunestyret 14. desember 2016.  

Barn og ungetjenesten – tverrfaglig fokus på tidlig innsats.

Det registreres en markant nedgang i bosetting av flyktninger i Alta kommune og for 2017 
vil bo-settingstallet for kommunen ligge på 43 personer, inklusive 8 enslige mindreårige 
flyktninger.  Dette vil medføre en mer normalisert hverdag for barnehager, skoler og Barn 
og ungetjenesten – men det vil fortsatt være behov for å styrke den fler-kulturelle kompe-
tansen knyttet til kartlegging og veiledning.  

En sammenligning mellom Alta kommune og sammenlignbare kommuner i størrelse ba-
sert på Kostra, viser at ressursene til skolehelsetjeneste og helsestasjonen i Alta kommune 
ligger lavt.  Kommunen må derfor fortsatt styrke skolehelsetjenesten i tiden som kommer, 
dette for i sterkere grad forebygge angst, depresjon og psykiske lidelser blant barn og ung-
dom.

Barneverntjenesten har det siste året vært gjennom en fase med nyrekruttering og omor-
gani-sering, der resultatet ser lovende ut.  Tjenesten har pr dato en forsvarlig bemanning i 
forhold til utfordringene og driver effektivt og godt.  Det er likevel grunn til en viss bekym-
ring knyttet til rekruttering da det er stor konkurranse om barnevernspedagoger i regio-
nen.

Alta kommune ble valgt ut som en av tre kommuner til å delta i forsøk med ny ansvarsde-
ling mellom stat og kommune på barnevernområdet.  Forsøket har en varighet på fire år, 
med oppstart 01.04.16.  Kommunens endrede ansvar oppsummeres slik:

- Fullt faglig og økonomisk ansvar for alle hjelpetiltak.
- Et helhetlig og faglig og økonomisk ansvar på fosterhjemsområdet, inkludert  

rekruttering og opplæring.
- Fullt økonomisk ansvar ved bruk av sentre for foreldre og barn.
- Fullt finansieringsansvar for plasseringer i institusjoner. 

 
For å kompensere for kommunens økte økonomiske ansvar på barnevernområdet tilføres 
forsøket 20,2 mill. i 2016 og 24,8 mill. de påfølgende årene.

Siden oppstart 01.04.16 er følgende tiltak på plass:

- Storbakken ungdomssenter, en institusjon med 4-5 omsorgsplasser.
- Ettervern, 3-4 hybler for ungdom som har bodd på institusjon.
- Foreldre/barn tilbud for utredning og veiledning.
- En leilighet som kan brukes fleksibelt; samvær, akutte situasjoner, aktiviteter, 

m.m.
- Rekruttert personale til Storbakken ungdomssenter.
- Rekruttert nøkkelpersonell i Tiltaksteamet for å gi tilbud til familier  

og veiledning av ansatte.
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Deloitte og Telemarksforskning skal på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet gjennomføre en femårig følgeevaluering av forsøket – der både kvalitet og 
økonomi skal vurderes.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) jobber både individretta og system retta og er aktiv 
i forhold til tverrfaglig arbeid i skoler og barnehager.  Systemperspektivet i PPT er vesentlig 
styrket de senere år og er i dag en viktig drøftings- og premiss-leverandør i skoler og barne-
hager.  

Generelt er det et høyt og vedvarende press på alle tjenester i Barn og unge.  I tillegg til 
alle enkelt-saker som saksbehandles i de ulike tjenestene, står tidlig og tverrfaglig innsats 
høyt på prioriterings-lista.  Skoler og barnehager melder i økende grad behov for tverrfag-
lige drøftingsmøter, der utfordringer knyttet til atferd og psykisk helse er en gjenganger.  
Erfaringene så langt i forhold til tverrfaglig og tidlig innsats tilsier at Barn og ungetjenesten 
må prioritere aldersgruppa 0-6 år sterkere enn i dag.  Det er innenfor denne gruppa mulig-
heten til forebygging er størst, mens effekten av forebygging avtar med stigende alder.  

For å møte utfordringene blant aldersgruppa 0 – 18 år - spesielt innenfor områdene atferd 
og psykisk helse - vil det være behov for innovasjon og nytenkning.  Mange barn og unge 
representerer så store utfordringer i skoler og barnehager at alternative opplæringsarena-
er må utredes.  Alternative tilbud kan være av kortere eller lengre varighet, være tverrfag-
lig organisert og inkludere tett veiledning og oppfølging av foreldre.  Kommunalleder har i 
2016 nedsatt en prosjektgruppe som har vurdert modeller for alternativ opplæring. Grup-
pas arbeid skal videreføres og konkluderes i arbeidet med kommunedelplan for barnehage 
og skole. 

Alta – en kulturkommune

Kulturvirksomheten er et vidt område som spenner fra idrett, profesjonell og amatør-kul-
tur, kulturminner, forebyggende arbeid, internasjonalt arbeid og næringsrettede tiltak. 
Kulturvirksomheten har også betydelig innsats mot frivilligheten. Overordnede føring for 
en kommunes satsinger på kultur er blant annet lagt i kulturloven som sier at alle i Norge 
skal ha mulighet til å utøve kultur selv, samt oppleve profesjonell kultur.  

Alta er kåret til en av landets beste kulturkommuner innen flere områder.  I 2017 blir det 
en hovedutfordring og opprettholde Altas renommé og kvalitet som en kommune med et 
godt og variert tilbud både til innbyggere og tilreisende. 

I stor grad er kulturen med å forme identiteten til folk i et samfunn, kanskje i større grad 
enn noen annen faktor. Alta har en ung befolkning, men som utkant sliter også Alta med at 
svært mange unge i etablererfasen reiser ut. Å gi barn og unge en god oppvekst med gode 
tilbud både for selvrealisering innen kultur og opplevelse av kultur skaper en tilhørighet 
til byen som aldri blir borte.  I tillegg er dette godt forebyggende arbeid mot ensomhet og 
andre psykiske plager. 

Kulturvirksomheten fokuserer derfor spesielt på mestringsarenaer for alle barn og unge 
innen idrett og kultur. I en prioritering av ressursbruk vil dette veie tyngre enn typisk vok-
senkultur.  Alle felt skal ivaretas i ”kommunedelplan for kultur” som vil være retningsgiven-
de for satsingene i 2017 og i årene som kommer.  
Å finne ressurser til å gjennomføre tiltakene som er vedtatt vil være en hovedutfordring.
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Driftsbudsjettet
 
Oppvekst og kultur har et samlet budsjett på 564,665 mill. kr. i 2017. Det totale driftsbud-
sjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik:

 
Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i  
planperioden 2017-2020

 
Tiltak 1. Tilbakeført kulturkutt
Generelt kutt kun tatt ut i budsjett 2015. Kultur styrkes med 300 tusen i planperioden. 

Tiltak 2. Nordlysbadet
Styrkes i forhold til dagens driftsnivå.  

Tiltak 3. Styrke skoleskyss
Hovedårsak er økte priser vedtatt av FFK, samt underdekning på ca. 1 mill. fra 2015
 
Tiltak 4. Ressurskrevende brukere Barn og Unge
Ikke finansierte tiltak knyttet til 3 ressurskrevende brukere. 
 
Tiltak 5. Skoletilbud mm flyktninger
Disponering av merinntekten på integreringstilskuddet. Økt budsjettet til  
flyktningetjenesten og styrkning av bemanningen i skolene. Dette er en videreføring av 
bud.reg 1 i 2016. 

Tiltak 6. Barnevernsforsøket
Alta kommune er en av 3 kommuner som er med i et nasjonalt barnevernsforsøk med ny 

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
1.T ilbakefø rt kulturkutt 300 000 300 000 300 000 300 000
2.N o rdlys badet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
3.S tyrke s ko les kys s 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4.R es s urs krevende brukere B arn o g Unge F S K  63,64 o g 65/16 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
5.S ko letilbud mm F lyktninger 4 403 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
6.B arneverns fo rs ø ket S tats buds jett 2017 24 828 000 24 828 000 24 828 000 24 828 000
7.R evers ere ø kt fo reldrebetaling S F O 525 000 900 000 900 000 900 000
8.S tyrke s ko lehels e o g hels es tas jo n S tats buds jett 2017 280 000 280 000 280 000 280 000
S u m  f o r s la g  n ye  t i l t a k 3 9  3 3 6  0 0 0 3 7  5 0 8  0 0 0 3 7  5 0 8  0 0 0 3 7  5 0 8  0 0 0

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)

Salgsinntekter -43 965 -44 269 -45 804 -45 804 -45 804 -45 804
Refusjoner -115 497 -94 952 -129 795 -131 445 -131 445 -131 945
Overføringer -26 503 -15 919 -16 300 -16 300 -16 300 -16 300
Finansinntekter -3 594 -220 -226 -226 -226 -226
Sum inntekter -189 559 -155 360 -192 125 -193 775 -193 775 -194 275
Lønn 483 425 459 570 516 291 507 650 503 250 496 750
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 84 307 73 403 81 020 80 108 80 754 82 568
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 111 339 110 529 135 654 135 554 135 554 135 554
Overføringer 32 765 20 221 21 667 21 339 21 339 21 339
Finansutgifter 11 937 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158
Sum utgifter 723 773 665 881 756 790 746 809 743 055 738 369
210 - OPPVEKST OG KULTUR 534 214 510 521 564 665 553 034 549 280 544 094
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ansvarsdeling mellom stat og kommune. Inntektene kr. 24,8 mill. er en del av kommunens 
rammetilskudd fra staten. Kostnadene (motposten) er i sin helhet lagt inn under barn og 
unge tjenesten og skal gå til finansiering av prosjektet. 

Tiltak 7. Reversere økt foreldrebetaling SFO
SFO prisen ble ikke økt slik foreslått i rådmannens forslag for budsjett 2016. Kommune-
styret reverserte økningen, men kun med halvårsvirkning fra 2017. Rådmannen legger inn 
helårsvirkningen av tiltaket fra og med 2017. 

Tiltak 8. Styrke skolehelse og helsestasjon
Regjerningen foreslår en økning til i rammen til helsestasjon og skolehelsetjenesten med 
50. mill. i 2017. Alta sin andel av dette utgjør kr. 280 tusen og styrker rammen til helsesøs-
tertjenesten. 

 
Rådmannens forslag til omstillingstiltak/innsparing i  
planperioden 2017-2020

Tiltak 9. Skolestruktur
Det vil fremmes en egen sak til kommunestyret i desember 2016 angående struktu-
rendringer i sentral Alta.   

Tiltak 10. Selge barnevernstjenester 
Salg av tjenester til andre kommuner på barnevern. Det er lagt inn 1 mill. kr. i 2018, 1,2 
mill. kr. i 2019 og 2 mill. kr. i 2020. 

Tiltak 11. Finansiering skolepc og ipad
Innkjøp av skolepcer til skolene i Alta og ipader til Elvebakken skole ble gjennomført i 2016. 
Kjøpet skal finansieres over drift av Ikt-fagdata og Elvebakken skole og nedbetales over 3 
år.  

Tiltak 12: Kutt en stilling bibliotek
Kutt av en stilling knyttet til biblioteket, helårsvirkning fra 2018. 

Tiltak 13. Generelt kutt lærerstillinger
Generelt kutt ca. 6 lærerårsverk. 5 av de 6 er allerede tatt ned som en del av budsjettkuttet 
i 2016. 

Tiltak 14. Kutt en stilling PPT
Kutt av en stilling i PP tjenesten 

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
9.S ko les truktur 0 0 -4 500 000 -11 000 000
10.S elge barneverns tjenes ter (B arneverns fo rs ø ket) 0 -1 000 000 -1 500 000 -2 000 000
11.F inans iering s ko lepc  o g ipad -2 460 000 -2 460 000 -1 814 000 0
12.K utt en s tilling biblo tek -250 000 -600 000 -600 000 -600 000
13.G enerelt kutt læ rers tillinger -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000
14.K utt en s tilling P P T -650 000 -650 000 -650 000 -650 000
15.S elge vaks inas jo ns tjenes ter vo ks ne -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
16.S elge P P -tjenes ter til K væ nangen ko mmune 0 -650 000 -650 000 -650 000
17.N edlegging Leirbo tn o g K åfjo rd s ko ler -2 000 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000
18.K utt anno ns ering 1 millio n -334 000 -334 000 -334 000 -334 000
19.R eduks jo n tils kudd private barnehager -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000
20.M idlertidig s tenging av ko mmunale/private barnehageavdelinger -2 500 000 -4 500 000 -4 500 000 -4 500 000
21.H abilitering - s amo rdnings gevins t -416 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
22.R edus erte utgifter barnevern -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 15  7 10  0 0 0 - 2 2  9 9 4  0 0 0 - 2 7  3 4 8  0 0 0 - 3 2  5 3 4  0 0 0

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
9.S ko les truktur 0 0 -4 500 000 -11 000 000
10.S elge barneverns tjenes ter (B arneverns fo rs ø ket) 0 -1 000 000 -1 500 000 -2 000 000
11.F inans iering s ko lepc  o g ipad -2 460 000 -2 460 000 -1 814 000 0
12.K utt en s tilling biblo tek -250 000 -600 000 -600 000 -600 000
13.G enerelt kutt læ rers tillinger -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000
14.K utt en s tilling P P T -650 000 -650 000 -650 000 -650 000
15.S elge vaks inas jo ns tjenes ter vo ks ne -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
16.S elge P P -tjenes ter til K væ nangen ko mmune 0 -650 000 -650 000 -650 000
17.N edlegging Leirbo tn o g K åfjo rd s ko ler -2 000 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000
18.K utt anno ns ering 1 millio n -334 000 -334 000 -334 000 -334 000
19.R eduks jo n tils kudd private barnehager -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000
20.M idlertidig s tenging av ko mmunale/private barnehageavdelinger -2 500 000 -4 500 000 -4 500 000 -4 500 000
21.H abilitering - s amo rdnings gevins t -416 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
22.R edus erte utgifter barnevern -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 15  7 10  0 0 0 - 2 2  9 9 4  0 0 0 - 2 7  3 4 8  0 0 0 - 3 2  5 3 4  0 0 0
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Tiltak 15. Selge vaksinasjonstjenester voksne
Selge voksen vaksinasjon til andre kommuner. 

Tiltak 16. Selge PP-tjenester til Kvænangen kommune
Det vil fremmes en egen sak om salg av PP-tjenester til Kvænangen kommune i 2017,  
gjeldende fra 2018.  
 
Tiltak 17. Nedlegging Leirbotn og Kåfjord skoler
Gjelder pedagogiske kostnader ved Leirbotn og Kåfjord skole. Virkningstidspunkt for ned-
leggingen av skolene er 1.8.2017. 
 
Tiltak 18. Kutt annonsering 1 mill.
Det er lagt inn et kutt på 1 mill. for kommunen i kutt av annonseringsutgifter. Kuttet er for-
holdsmessig fordelt på alle tjenesteområdene, oppvekst og kultur sin andel er 334.000 kr. 
 
Tiltak 19. Reduksjon tilskudd private barnehager
Tilskuddet til private barnehager er for høyt budsjettert og reduseres til riktig nivå. 
 
Tiltak 20. Midlertidig stenging av kommunale/private barnehageavdelinger
Alta kommune har for høy barnehagekapasitet som medfører at 3 avdelinger i kommunale 
og/eller private barnehager midlertidig stenges. 
 
Tiltak 21. Habilitering – samordningsgevinst
I forbindelse med planlagt samordning av habiliteringstjenesten legges det opp til en  
innsparing. 
 
Tiltak 22. Reduserte utgifter barnevern
Rådmannen planlegger å drifte det kommunale barnevernet/barnevernsprosjektet med 
lavere kostnader i planperioden.

Endrede inntektsforutsetninger fra Statsbudsjettet

 
Tiltak 23. Økt egenandel ressurskrevende tjenester
Innslagspunktet for den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester økes med 
50.000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det er lagt inn en reduksjon på inntekten knyttet 
til dette fra og med 2017.

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
23.Økt egenandel res s urs krevende tjenes ter S tats buds jett 2017 400 000 400 000 400 000 400 000
E n dr e de  in n t e k t s f o r u t s e t n in g e r  f r a  S t a t s bu ds je t t e t 4 0 0  0 0 0 4 0 0  0 0 0 4 0 0  0 0 0 4 0 0  0 0 0



67

Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsdel 2017–2020

11. Helse og sosialtjenesten

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolk-
ningen. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er nedfelt i lov om helse- og omsorgs-
tjenester og pasientrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstje-
nester 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. Hjemmesykepleie gis 
også til barn og unge.

Helsetjenester omfatter legetjenester, rehabilitering(fysio-/ergoterapi), sykestue og føde-
stue.

Sosiale tjenester omfatter kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgivning og boli-
ger til vanskeligstilte. 

Kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020 vedtatt i kommunestyret 24.06.13 gir vik-
tige føringer for kommunens innsats mot tjenesteområdet de nærmeste årene. Tjeneste-
områdets 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. Kommunedel-pla-
nen skal rulleres i 2017. 
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Status sykehjem, hjemmetjenester 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 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 om-
sorgsutgiftene i Alta relaterer seg til brukere under 67 år. Indikatoren netto drift-sutgifter 
pr. innbygger over 67 år må sees i den sammenheng.  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 

Alta 
2014

Alta  
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr 
uke, hjemmesykepleie

6,2 5,6 10,7 7,8 5,7 6,8 6,6 4,7 4,6

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr 
uke, praktisk bistand

12,4 15,8 10,8 5,1 9,4 4,0 8,9 9,7 9,8

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter

28,1 % 29,3 % 24,2 % 29,4 % 32,6 % 33,6 % 33,3 % 30,9 % 30,5 %

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 
innbygger 67 år og over

151 730 153 887 89 741 86 162 105 999 111 368 149 346 109 551 104 808

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 
innbygger 80 år og over

553 232 587 452 372 411 280 503 354 225 390 886 512 196 371 889 364 053

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker 
av hjemmetjenester (i kroner)

300 111 310 255 270 781 206 159 248 560 235 179 234 233 237 826 236 194

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester

0 462 753 347 606 294 218 413 150 370 780 384 893 389 530 388 996

Korrigerte brutto driftsutgifter, institu-
sjon, pr. kommunal plass

1 143 889 1 277 546 922 915 921 530 947 873 1 027 915 1 200 012 1 035 689 1 056 164

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk 
ekskl. fravær, pleie og omsorg

0 513 303 588 992 601 500 565 775 574 264 819 103 624 786 628 059

Dekningsgrad
Andel innbyggere 67-79 år som er 
beboere på institusjon

2,0 % 1,7 % 0,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 0,0 % 1,5 % 1,4 %

Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på institusjon

16,9 % 17,1 % 6,6 % 10,2 % 14,7 % 14,0 % 16,2 % 13,2 % 12,3 %

Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 
1000 innb. 0-66 år

19 20 19 25 18 23 25 21 20

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år

83 76 88 79 75 73 115 68 62

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over

347 347 385 376 338 415 406 328 312

Plasser i institusjon i prosent av motta-
kere av pleie- og omsorgstjenester

19,1 % 18,7 % 7,6 % 12,8 % 20,4 % 15,5 % 14,1 % 17,4 % 16,5 %
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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 helse

Kostra-tallene for kommunehelse omfatter også tjenester som gis fra tjenesteområdet 
oppvekst og kultur. Dette gjelder vesentlig forebyggende helsearbeid, herunder helsesøs-
tertjenesten. 

Netto driftsutgifter til kommunehelse og forebyggende helsearbeid er relativt høye i Alta. 
Alta har flere leger og fysioterapeuter, sammenlignet med andre sammenlignbare kommu-
ner. Likevel oppleves høyt arbeidspress hos begge yrkesgrupper og lang ventetid hos fysio-
terapeuter. Årsaken kan være at kommunale leger behandler flere pasienter lokalt enn i 
kommuner med sykehus, organisering med Altamodellen og relativt små pasient-lister hos 
legene. Dette har vært nødvendig ut fra rekrutterings- og stabiliseringshensyn. 

Økt satsing på forebyggende tiltak i BU-tjenesten (helsesøster/psykolog) bidrar også til 
økte kostnader under «kommunehelse». 

Status NAV

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutg til diagnose, behand-
ling og rehabilitering pr. innbygger

2 317 2 423 1 384 1 761 1 688 1 784 1 961 1 657 1 415

Netto driftsutgifter i prosent av  
samlede netto driftsutgifter

5,6 % 5,5 % 4,9 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 3,9 % 4,5 % 4,3 %

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten

3 248 3 289 2 202 2 295 2 222 2 382 2 477 2 381 2 095

Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger

540 429 321 225 112 126 195 170 159

Dekningsgrad
Fysioterapiårsverk per 10 000 inn-
byggere, kommunehelsetjenesten

9,3 10,2 6,2 7,7 9,5 10,5 9,8 9,1 8,7

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

12,1 13,4 7,7 8,9 11,2 11,5 11,0 10,5 10,0

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutg. til råd, veiledning og 
sos.forebyggend arb. pr. innb,  
20-66 år

1 040 1 602 1 083 1 201 1 582 1 010 2 188 1 216 1 136

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i pro-
sent av samlede netto driftsutgifter

3,5 % 4,4 % 3,1 % 3,4 % 4,5 % 4,1 % 3,6 % 3,7 % 4,3 %

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger

1 999 2 600 1 374 1 755 2 386 2 127 2 240 1 965 2 092

Netto driftsutgifter til økonomisk sosi-
alhjelp pr innbygger 20-66 år

1 986 2 299 809 1 411 1 948 2 211 824 1 615 1 824

Dekningsgrad
Andelen sosialhjelpsmottakere i alde-
ren 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

5,4 % 5,6 % 3,0 % 4,2 % 4,2 % 4,0 % 3,5 % 3,9 % 0,0 %
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Netto driftsutgifter pr innbygger 20 – 66 år på økonomisk sosialhjelp, er sammenlignbar 
med kommuner som er på samme størrelse som Alta.

Alta har høy andel sosialhjelpsmottakere. Dette har mest sannsynlig sammenheng med 
høye boutgifter i Alta og at mange med trygdeytelser som hovedinntekt, må ha suppleren-
de sosialhjelp.

Alta er den største kommunen i Finnmark, med stort skolesenter. I tillegg har kommunen 
lav arbeidsledighet og det er godt arbeidsmarked, både i det private og det offentlige. Som 
et resultat av dette, er det tilflytting fra mindre kommuner i Finnmark til Alta.

Brukere som står utenfor arbeidsmarkedet, vil på bakgrunn av ovennevnte, ha større utfor-
dringer med å skaffe seg egen bolig, komme i arbeid og bli selvhjulpen.

Sentrale utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel  
– Rådmannens prioriteringer

Innenfor hovedmål 1 i temaet Kunnskap og kompetanse, som omhandler Alta som ledende 
kunnskapsby i nord, er følgende tiltak sentralt for Helse og Sosial i 2017:

a) Alta som kompetanseknutepunkt i Finnmark. Arbeidet med tilrettelegging for 
gjennomføring av deler av medisinstudiet i Alta fortsetter. 

Innenfor temaet trivsel og livskvalitet, er hovedmål 11 om et åpent og inkluderende sam-
funn prioritert: 

b)  Aktiviteter gjennom Frivilligsentralen bidrar til å skape møteplasser

c)  Samarbeid med Demensforeningen om Alta som demensvennlig kommune.
 
Hovedmål 13 om gode og effektive helse og omsorgstjenester, dekker det meste av de 
hovedutfordringer som fremgår av Kommunedelplanen. 

a) OU-prosjektet innen helse og Sosial beskriver hvordan fremtidens tjenester skal 
organiseres.

b) Frisklivssentralen vil bidra til forebygging, og spesielt innenfor helse- og livsstils-
sykdommer.    

e)    Prosjekt med etablering av Visningsarena, og kompetansehevingsprosjekt innenfor 
velferdsteknologi vil  gi økt bruk av teknologi for flere brukere i 2017.

Sentrale utfordringer

Kommunedelplanen for helse og sosial 2013-2020 har definert følgende  
hovedutfordringer:

• Økte behov i eldreomsorgen

• Økte behov ressurskrevende brukere

• Flere oppgaver for kommunene, herav tidlig utskriving av pasienter, samhand-
lingsreformen etc.

• Boligsosiale behov for ulike brukergrupper

• Rekruttering og kompetanse

• Økonomi
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Med utgangspunkt i disse hovedutfordringene inneholder kommunedelplanen  
følgende hovedtema:

1. Generelle tema

2. Helse

3. Eldre

4. Funksjonshemmede

5. Rus og psykiatri

6. Flyktninger/innvandrere

7. Bolig 
 

Generelle tema

Kommunedelplanen har som et generelt utgangspunkt at det skal være fokus på forebyg-
ging 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 utvikling av 
ulike fagteam (diabetes, kols, kreft, demens mm).

Det igangsatte arbeidet med Kompetanseplan 2016-2020 for tjenesteområdet vil omhand-
le utfordringer knyttet til rekruttering, utvikling og stabilisering av medarbeidere. Viktig her 
er evnen og viljen til å drive utviklings- og nyskapningsarbeid.  

Helse 
 
Alta kommune har gjennom Alta helsesenter og Altamodellen gjennomført viktige elemen-
ter av samhandlingsreformen allerede for flere 10-år siden. Dette gjelder samarbeid og 
samlokalisering mellom tjenestenivåene, og tjenester som sykestua, fødestua, spesialistpo-
liklinikken og DPS. 

Helse Nord har slått fast at det skal etableres flere spesialisthelsetjenester i Alta, samt at 
sykestua og fødestua skal drives som ren spesialisthelse-tjeneste og overdras fra Alta kom-
mune til Finnmarkssykehuset. For å møte veksten i spesialisthelse-tjenester ble prosjektet 
Alta Nærsykehus startet. Alta kommune skal bygge vestibyledelen. Riving av gamle E3, der 
den nye vestibylen kommer, startet sensommeren 2016. Vestibylen, med ny kantine, blir 
inngangen til de fleste funksjonene i Alta helsesenter og Alta nærsykehus. Den nye  
vestibylen skal overleveres innen 1. mai 2017. Innen samme frist skal Alta kommunale le-
gevakt være utvidet og ombygget. 

Fra våren 2017 ventes Finnmarksykehuset HF å sette i gang byggingen av nye arealer i Alta  
nærsykehus. Dette medfører at inngangen til dagens spesialistpoliklinikk og legevakta blir  
blokkert av anleggsarbeid og nye bygg.  

Syke- og fødestua blir flyttet inn i nye lokaler i Alta nærsykehus, mens sykehjem og 
resterende aktivitet i bygningsavsnitt E4 flyttes til nytt omsorgssenter. E4 vil på sikt om-
bygges til nye formål, bl.a. lokaler til helseadministrasjonen.  

Eldre

Antallet eldre i Alta vil øke kraftig de neste 10-årene. Det er særlig de store etterkrigskul-
lene som slår ut i tillegg til generell økt levealder. Det første 10-året er det særlig de «yng-
ste» eldre som øker, men fra 2025 får vi en kraftig vekst også i eldre over 80 år.
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Sykehjems utredninga (2012) og kommunedel-planen (2013) inneholder viktige strategi-
er for å møte den forventa behovsveksten innenfor eldreomsorgen. Økonomiplanen for 
2017-2020 bygger i stor grad på de anbefalinger som fremkommer av disse dokumentene. 
Viktigst her er en samlokalisering av ulike tjenester i nye «Alta Omsorgssenter» jfr. investe-
ringsbudsjettet. Parallelt med dette arbeides det med forbedring og utvikling av de øvrige 
tjenestene både i forhold til hjemmebaserte tjenester og institusjons-tjenester.   
Av aktuelle utviklingsprosjekter nevnes: Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering,  
kvalitetsforbedring i tjenester for alvorlig syke og utviklingssenter for sykehjem i Finnmark. 

Alta Omsorgssenter. Kommunestyret behandlet skisseprosjekt 21.06.16 (sak 57/16), og 
vedtok oppstart av detaljplanlegging og bygging av Alta omsorgssenter innenfor en ram-
me på kr. 832 mill. inkl. mva. Godkjenningen av byggestart forutsetter at det gis et inves-
teringstilskudd fra Husbanken på kr. 290 mill. I første byggetrinn skal det bygges 108 syke-
hjemsplasser (72 langtidsplasser og 36 korttidsplasser), 54 heldøgns bemannede  
omsorgsboliger for eldre og 6 omsorgsboliger for yngre brukere med omfattende pleie-
behov.  I andre byggetrinn (ca. 2025) bygges ytterligere inntil 72 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 og 
helsestasjon for eldre, 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. 

Situasjonen i eldreomsorgen er utfordrende. Man får ikke ønsket rullering på korttidsavde-
lingen ved Helsesenterets sykehjem. Vi sliter med å gi godt nok tilbud til utskrivningsklare 
pasienter fordi mange av plassene blir belagt av pasienter som venter på ledig langtids-
plass. Som et midlertidig tiltak har man tatt i bruk noen av rommene ved Vertshuset som 
korttids- og avlastningsplasser og oppbemannet der.  Veksten i antall eldre vil forverre 
situasjonen frem til omsorgssenteret står ferdig, og ulike kortsiktige løsninger må vurderes. 
Når Alta nærsykehus står ferdig i 2018/19 kan en mulighet være å ta i bruk sykestueareale-
ne til slike formål inntil omsorgssenteret står ferdig. 

Elvebakken sykehjem skal når omsorgssenteret er ferdig bli et kompetansesykehjem for 
demens. Det bør utarbeides en plan for innhold, organisering, kompetanse, fremdrift mv.

 Forebyggende tjenester. Hverdagsrehabilitering er et viktig tiltak ved utviklingen av nye 
forebyggende tjenester i kommunen. Tiltaket er i tråd med nasjonale føringer, Alta Vil og 
kommunedelplanen for helse og sosialtjenesten. Hovedmålet med etablering av et hver-
dagsrehabiliteringsteam i hjemmetjenesten er at bruker skal oppnå best mulig funksjon og 
selvstendighet i eget hjem.  Erfaring viser at tidlig kartlegging av rehabiliteringspotensialet 
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og tilsvarende tidlig og intensiv opptrening øker mestringsevnen og reduserer hjelpebeho-
vet hos brukerne. Hverdags-rehabilitering er en ny måte å gi tjenester på, og vil bidra til å 
øke kapasiteten og produktiviteten i den kommunale hjemmetjenesten. Hverdagsrehabi-
litering skal bidra til at kommunen oppnår økonomisk gevinst ved reduksjon/utsettelse av 
behovet for pleie- og omsorgstjenester. Kommunen har i 2016 mottatt 1,3 mill. i skjønns-
midler for å implementere hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestene.  Iverksettingen er 
foreløpig utsatt pga. kommunens anstrengte økonomi i 2016. 

Funksjonshemmede

Kartlegginger i forbindelse med boligsosial handlingsplan (2010) og kommunedelplanen 
(2013) viste en forventet sterk vekst i antallet funksjonshemmede brukere med behov for 
bolig med heldøgns tjenester de nærmeste årene. Dette skyldes både at vi har særlig man-
ge 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 for funksjonshemmede er vurdert.

Høsten 2015 ble 2 nye boenheter med til sammen 15 leiligheter tatt i bruk: 8 leiligheter 
ved Midtbakkveien 24 og 7 leiligheter i Åsveien. Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) har 
vært byggherre i begge prosjektene.  UBA har sammen med tjenesteområdet også startet 
utvikling av området Marienlund 36-46. Her tenkes lokalisert flere boenheter med tunløs-
ning samt fellesfunksjoner med en tilrettelagt avlastningsenhet for hjemmeboende. Regu-
lering av området forventes ferdig i løpet av vinteren med planlagt byggestart i 2017.

Skansen aktivitetssenter. Planpremissene ble vedtatt i k-sak 57/14. Sentret vil bli plassert 
på kommunal tomt i Skaialuft. Rivearbeid og klar-gjøring av tomten er utført. Planlagt byg-
gestart er 1. kvartal 2017, og forventet byggetid er på ca. 1 år. 

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 nedbyg-
gingen 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. De siste årene har kommunen fått mange nye unge brukere med 
omfattende behov for tjenester innen psykiatri og/eller rusproblematikk. 

Fra høsten 2013 fikk vi etablert ROP-teamet ved statlige tilskuddsmidler. ROP-teamet har 
i dag 5 årsverk. Samlet tilskudd siden 2013 har vært på ca. 7 mill.kr. Gjennom ROP-teamet 
har vi hatt et lavterskel tilbud som møter brukerens behov der og da (brukerstyrt). Tiltaket 
har vært svært vellykket, og av konkrete resultater ser vi at vi har færre akutte innleggelser 
og mindre bruk av legevakta. Det er svært usikkert om tilskuddsperioden blir forlenget i 
2017. 

Prosjektet miljøvaktmester 1,5 årsverk ble etablert i 2015 ved statlige tilskuddsmidler i 3 år.  
Hovedoppgaven er boligsosial oppfølging i  kommunale utleieboliger.

Vinteren 2015 fikk kommunen statlig tilskudd til opprettelse av en psykologstilling.  Alta 
kommune er dermed også bedre rustet til å møte de fremtidige krav til psykologkompetan-
se innenfor de kommunale tjenestene. 

Fra 2017 skal også pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud i kommunen. Dette innebærer utvidet bruk av KAD-senger.
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Vi ser en utvikling der eldre personer med lang-varig rusmiddelavhengighet vil ha behov 
for omsorgs- og sykehjems tilbud. Fremtidig tilbud til disse må utredes. 

Bolig

Boligsosial handlingsplan 2010-2014 er utdatert. Arbeidet med ny plan vil starte høsten 
2016. Likevel har boligsosiale tiltak for vanskeligstilte stort fokus gjennom øvrig planverk 
som  kommunedelplan for helse og sosial og psykiatri- og rusplanen.

Stiftelsen Utleieboliger er et viktig verktøy i forhold til dette arbeidet, og er også sentral for 
å få bygget nye boliger. Konkret vil prosjektet Byggeløftet og utbyggingen av Dalebakken gi 
tilgang til nye boliger, hvorav 7 nye tilpassede leiligheter kan tas i bruk i 2017. 

Organisasjonsutviklings (OU)- prosjekt i Helse- og sosialtjenesten

For å løse utfordringene beskrevet i kommunedelplanen har kommunen planlagt ombyg-
ginger og nybygg med sikte på å få til en omstrukturering av tjenestene: nytt omsorgssen-
ter, utvidelse av helsesenteret i regi av helseforetaket og ombygging av helsesenteret som 
følge av de to andre pro-sjektene. I tillegg er det planlagt flere nye bistandsboliger (Midt-
bakkveien og Åsveien er tatt i bruk og Marienlund er under planlegging).  Nytt dag- og 
arbeidssenter bygges i 2017. Alle disse prosjektene vil påvirke organiseringen av tjeneste-
området helse og sosial og medføre strukturelle endringer av tjenesten. 

Med bakgrunn i dette startet HS høsten 2014 et stort organisasjonsutviklings (OU)- pro-
sjekt.  Prosjektmandatet ble godkjent i k-sak 96/14.  
Hovedmålet for OU-prosjektet er å utrede og planlegge implementering av en ny og frem-
tidsrettet organisering av helse- og sosialtjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive 
helse- og omsorgs-tjenester av høy kvalitet til våre innbyggere:

• Etablere en helhetlig, effektiv og fremtidsrettet administrativ organisering av 
helse og sosialtjenesten

• Tilpasse og organisere tjenestene til ny struktur 

• Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten jfr. Altamodellen/ 
prosjekt Alta nærsykehus

• Få på plass mer kostnadseffektive løsninger innenfor tjenesteproduksjonen for å 
sikre en bærekraftig utvikling

• Utvikle nye og innovative arbeidsmetoder og attraktive arbeidsplasser på tvers 
av fag og nivåer

• Tilrettelegge for økt grad av heltidskultur innen helse- og omsorgstjenestene

OU-prosjektet involverer samtlige virksomheter og avdelinger i Helse og sosial, og berører 
også barn- og ungetjenesten i Oppvekst. HS investerer mye tid og menneskelige ressurser i 
prosjektet, og har 10-15 ulike arbeidsgrupper med 5-8 deltakere i hver gruppe i arbeid.  
 
Flere av delutredningene i OU-prosjektet vil være grunnlagsmateriale for rulleringen av  
kommunedelplanen for helse og sosial.
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Driftsbudsjettet

Helse og sosial har et samlet budsjett på 452,608 mill. kr. i 2017. Det totale driftsbudsjettet 
for tjenesteområdet fordeler seg slik:

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i  
planperioden 2017-2020

 
Tiltak 1. Bistandsbolig Marienlund
Det er lagt inn 2,6 mill. kr. fra 2019 til drift av bistandsboligene i Marienlund. Dette må 
utredes nærmere. 
 
Tiltak 2. Ta ut innsparing sykehjemsdrift fra 2019
Forskyvninger i tid for bygging av Omsorgssenteret og det økte antallet brukere fremover, 
tilsier at det ikke er realistisk å budsjettere med nedtrekk på 15 millioner kroner per år i 
slutten av perioden.  Tiltaket tas derfor ut av økonomiplanen fra og med 2019.

Tiltak 3. Ny turnuskandidat
Opprettelse av ny turnuslegestilling. Saken er behandlet i kommunestyret den 21.6.16,  
sak 65/16.

B es krivels e S aks ref. 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0
1.B is tands bo lig M arienlund F  s ak 21/12 0 0 2 600 000 2 600 000
2.T a ut inns paring s ykehjems drift fra 2019 0 0 15 000 000 15 000 000
3.N y turnus kandidat F S K  72/16 500 000 500 000 500 000 500 000
4.M IA 540 000 540 000 540 000 540 000
5.Økt intro duks jo ns lø nn B udreg 1 2016 2 900 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000
6.B is tands bo lig G ranås en 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
7.B ruker av res s urs krevende tjenes ter F S K  24/16 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
8.F ris klivs s entralen K  s ak 53/11 0 500 000 500 000 500 000
9.S tyrke s o s ialhjelp 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
10.B is tands bo lig Å s veien 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
11.M idlertidige tiltak uts krivings klare pas 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
12.S tyrke en barnebo lig F S K  62/16 700 000 700 000 700 000 700 000
13.Leges tilling F S K  s ak 71/16 200 000 200 000 200 000 200 000
14.S ykes tua K A D  plas s er redus ert ref H F 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
S u m  f o r s la g  n ye  t i l t a k 16  14 0  0 0 0 14  19 0  0 0 0 3 1 7 9 0  0 0 0 3 1 7 9 0  0 0 0

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)

Salgsinntekter -42 600 -35 945 -40 183 -40 183 -40 183 -40 183
Refusjoner -121 853 -120 309 -126 275 -126 275 -126 275 -126 275
Finansinntekter -2 894  -500 0 0 0
Sum inntekter -167 347 -156 254 -166 958 -166 458 -166 458 -166 458
Lønn 372 743 -385 625 423 442 421 092 424 692 424 692
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 75 283 60 819 61 253 61 253 61 253 61 253
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 96 265 99 833 102 192 102 192 102 192 102 192
Overføringer 37 793 29 158 31 848 30 848 31 848 31 848
Finansutgifter 3 228 831 831 831 831 831
Sum utgifter 585 312 576 266 619 566 616 216 620 816 620 816
300 - HELSE- OG SOSIAL 417 965 420 012 452 608 449 758 454 358 454 358
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Tiltak 4. MIA
Ikke finansiert tiltak legges inn. 

Tiltak 5. Økt introduksjonslønn
Disponering av merinntekten på integreringstilskuddet. Økt budsjettet til introduksjons-
lønn under Nav, sosialhjelp. Dette er en videreføring v bud.reg. 1 2016. 

Tiltak 6. Bistandsbolig Granåsen
Gjelder bemanning av boliger for brukere innen Bistand. 

Tiltak 7. Bruker av ressurskrevende tjenester
Det vises til sak 24/16 i formannskapet som er unntatt offentlighet.  Det legges inn en årlig 
ressursøkning på netto 1,7 mill. kr. (fratrukket statlig refusjonsbeløp) knyttet til en ny bru-
ker. 

Tiltak 8. Frisklivssentralen
Bortfall av ekstern finansiering fra 2018 K-sak 53/11. 

Tiltak 9. Styrke sosialhjelp
Justering av rammen til Nav, det legges inn en styrkning på 2 mill. kr. i 2017 og 1 mill. kr. fra 
og med 2018. 

Tiltak 10. Bistandsbolig Åsveien
Bistandsboligen i Åsveien har ikke hatt full finansiering. Det legges inn en økning på 1,2 
mill. kr. fra og med 2017. 

Tiltak 11. Midlertidige tiltak utskrivningsklare pasienter
Det er lagt inn en styrkning på reserver på 2 mill. kr. årlig fra 2017. Dette skal dekke midler-
tidige tiltak for utskrivningsklare pasienter.   

Tiltak 12. Styrke en av barneboligene
Det vises til sak 62/16 i formannskapet som er unntatt offentlighet. Det legges inn en årlig 
ressursøkning på netto 0,7 mill. kr. (fratrukket statlig refusjonsbeløp) knyttet til en av bar-
neboligene. 

Tiltak 13. Legestilling
Opprettelse av ny fastlegehjemmel knyttet til Sentrum legepraksis. Saken er behandlet i 
kommunestyret den 21.6.16, sak 64/16.

Tiltak 14. Sykestua KAD plasser redusert ref HF
Bortfall av refusjon for 2,2 sykehjemsplasser, tilsvarer bortfall av inntekt. Kr. 1,7 mill. kr.

Rådmannens forslag til omstillingstiltak/innsparing i  
planperioden 2017-2020

B es krivels e S aks ref. 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0
15.G evins t virks o mhets o verdragels e s pes ialis thels etjenes te 0 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
16.S kans en aktivitets s enter - fo rs inket framdrift -2 000 000 -1 000 000 0 0
17.K utt anno ns ering 1 millio n -95 000 -95 000 -95 000 -95 000
18.F lyktningehels es ø s ters tilling kuttes -600 000 -600 000 -600 000 -600 000
19.2 s tillinger ps yk/rus  kuttes -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 4  6 9 5  0 0 0 - 5  6 9 5  0 0 0 - 4  6 9 5  0 0 0 - 4  6 9 5  0 0 0
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Tiltak 15. Gevinst virksomhetsoverdragelse spesialisthelsetjeneste
Regner med en effektivisering som følge av den pågående virksomhets overdragelse innen 
spesialisthelsetjenesten.  

Tiltak 16. Skansen aktivitetssenter - forsinket framdrift
På grunn av forsinket fremdrift på Skansen aktivitetssenter blir driftsutgiftene tilknyttet 
senteret forskjøvet. Opprinnelig lå det inne en styrkning på 3 mill. kr. fra og med 2017. 
Denne reduseres nå med 2 mill. kr. i 2017 og 1 mill. kr. i 2018.

Tiltak 17. Kutt annonsering 1 mill. 
Det er lagt inn et kutt på 1 mill. kr. for kommunen i kutt av annonseringsutgifter. Kuttet er 
forholdsmessig fordelt på alle tjenesteområdene. For helse og sosial utgjør dette  
kr. 95.000.

Tiltak 18. Flyktningehelsesøsterstilling kuttes
Som en følge av nedleggelsen av Hero sitt asylmottak reduseres stillinger.

Tiltak 19. 2 stillinger psyk/rus kuttes
Det kuttes stillinger i psykiatri og rus tjenesten. Den tidligere vedtatte  
opptrappingsplanen reduseres.

Endrede inntektsforutsetninger fra Statsbudsjettet

  
Tiltak 20. Tilskudd Frivillighetssentralen innlemmes
Den tidligere øremerkede ordningen i tilknytning til frivillighetsentralen blir innlemmet i 
rammetilskuddet fra 2017. Andelen kr. 365.000 er lagt inn under frivillighetssentralen fra 
og med 2017. 

Tiltak 21. Økt egenandel ressurskrevende tjenester
Innslagspunktet for den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester økes med 
50.000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det er lagt inn en reduksjon på inntekten knyttet 
til dette fra og med 2017, til sammen kr. 1,450 mill. 

Tiltak 22. Økte egenandeler fysioterapi
På bakgrunn av at det er påvist lav kapasitet på fysioterapitjenestene i en del kommuner 
har regjeringen kuttet i rammetilskuddet som følge av en fremtidig mulighet til å innkreve 
egenandeler på de samme tjenestene. Inntekten på egenandeler må økes med den ande-
len som er beregnet for Alta kommune, kr. 674.000 fra og med 2017.

B es krivels e S aks ref. 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0
20.T ils kudd F rivillighets s entralen innlemmes S tats buds jett 2017 365 000 365 000 365 000 365 000
21.Økt egenandel res s urs krevende tjenes ter S tats buds jett 2017 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000
22.Økte egenandeler fys io terapi S tats buds jett 2017 -674 000 -674 000 -674 000 -674 000
E n dr e de  in n t e k t s f o r u t s e t n in g e r  f r a  S t a t s bu ds je t t e t 1 14 1 0 0 0 1 14 1 0 0 0 1 14 1 0 0 0 1 14 1 0 0 0
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12. Drift og utbyggingstjenesten 
 
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.  Tje-
nesteområdet drifter veier, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, parkeringsavgiftssystemer, 
trafikksikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, lekeplasser, drift av kommunale bygg, brannfore-
bygging, brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester. 

Omdømmebygging, og brukeren i fokus, er derfor viktig. Drift og utbygging skal være synli-
ge, bidra til et godt omdømme, og fornøyde tjenestemottakere gjennom blant annet rele-
vant 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 kommunalteknikk

Tabellen viser at våre gebyr for vann og avløp ligger på ulikt nivå i forhold til hvilken kom-
mune i KOSTRA gruppen vi sammenligner oss med. Jevnt over ligger vi under i gebyrnivå 
på vann og avløpstjenestene. 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 med teknisk 
avanserte anlegg. Dette gjelder spesielt innen vann-forsyningen. Alta kommune har ansvar 
for hele 21 kommunale vannverk. Dette er svært mange anlegg for en kommune på vår 
størrelse.

Kommuneplanens samfunnsdels strategi om å arbeide for god tilstand på teknisk infra-
struktur er utfordrende. Innen vann og avløp har vi bygget mye nytt i de senere år. Spesielt 
gjelder dette innen vann- og avløpsrensing. Dette har gitt oss gode anlegg og vi leverer i 
dag jevnt over vann-kvalitet av høy kvalitet. Samtidig har dette gått på bekostning av ut-

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Produktivitet
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten 
(gjelder rapporteringsåret+1)

3 085 3 085 4 644 3 075 1 933 3 634 2 656 3 784 3 284

Avløp - Årsgebyr for septiktømming 
(gjelder rapporteringsåret+1)

2 256 2 324 429 1 625 1 588 1 754 2 176 1 451 1 527

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstje-
nesten (gjelder rapporteringsåret+1)

3 322 3 388 1 700 2 700 3 151 2 389 3 222 2 616 2 385

Vann - Årsgebyr for vannforsyning 
(gjelder rapporteringsåret+1)

2 477 2 525 3 698 2 056 1 362 3 710 2 068 3 381 2 299

Økonomi
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./
avfall, i prosent av tot brutto driftsutg

4,1 % 4,1 % 4,9 % 5,0 % 2,4 % 5,8 % 6,0 % 4,2 % 4,4 %

Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i 
prosent av totale lønnsutgifter

1,3 % 1,3 % 1,0 % 2,4 % 0,9 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,3 %
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skifting og rehabilitering noe som medfører et økende vedlikeholdsetterslep på området. 
Innen veiområdet har vi et betydelig vedlikeholdsetterslep. KS har gjennom sin rapport 
«vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier – Alta kommune» beregnet dette til å 
utgjøre 285 mill. kr. 

Vårt arbeid med sykkelbyen Alta og trafikk-sikkerhetsarbeid har gitt oss stor oppmerksom-
het og gode resultater. Bla har dette medført at vi ble tildelt Statens Bymiljøpris for 2015 
og vi ble kåret til årets Trafikksikkerhetskommune 2015 på nasjonalt nivå. Gående og sy-
klister er en prioritert målgruppe. 

Status miljø, park og idrett

Virksomheten arbeider med å sikre og innarbeide hensynet til miljø i all kommunal plan-
legging, saksbehandling og i kommunens daglige drift.

Virksomheten kartlegger og tilrettelegger sted-festet informasjon i vårt digitale kartverk 
om forurenset grunn, naturtyper, arter, friluftsliv, skiløyper, stier og motorferdsel løyper til  
informasjon for våre brukere og for vår arealforvaltning. 2015 var friluftslivets år og virk-
somheten kåret i samarbeid med Altas innbyggere kommunes viktigste friluftsområde.

Arbeidet med rullering av skuterløypenettet er godt i gang og saken med rasting på vann er  
klargjort for politisk behandling. Vedtas høsten 2016. 

Virksomheten har utstrakte delegasjoner på forurensningsområdet. Saksmengden er stor 
og dreier seg om hensatte og kasserte kjøretøyer og campingvogner, bygge- og riveavfall, 
ulovlig avfallsbrenning, ulovlig avfallsdumping, nedgravde oljetanker og forurenset grunn. 
Ny rådgiver har tiltrådt i stillingen i 2016 etter at tidligere rådgiver gikk over i annen jobb.

Park- og idrettsavdelingen har ansvar for våre løyper, grøntareal og lekeplasser. Avdelingen 
opparbeider stadig nye arealer og utvikler stadig nye tilbud etter behov.  Kommunens til-
rettelegging av stier og løyper gir stadig flere brukere. Alle våre løyper er nå helårsløyper 
og tilretteleggingen var et vesentlig bidrag til at Alta kommune fikk Statens bymiljøpris i 
2014. 

Siste år er Katedralparken og ny rulleskiløype åpnet. Anlegg som krever godt vedlikehold 
for å holde god standard. 

Status 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 vedlike-
hold. Byggene våre skal holdes i forskriftsmessig stand slik at tjeneste-områdene oppvekst, 
helse og administrasjonen kan drive sine virksomheter på en trygg og sikker måte.

Virksomheten må til enhver tid oppfylle krav i lov og forskrift. Det betyr at man må holde 
seg orientert om endringer, å oppgradere byggene i samsvar med disse. Avvik etter tilsyn 
fra overordna myndighet må lukkes fortløpende. Det kan fort utgjøre betydelige beløp i et 
ellers begrenset budsjett.

Ifølge tabellen under bruker vi over gjennomsnittet til kommunal eiendomsforvaltning pr 
innbygger, i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Hvis vi korrigerer for avskrivnin-
ger, noe som fremdeles er usikkert om andre kommuner har korrigert for, ligger vi på nivå 
med sammenlignbare kommuner og lavere enn anbefalt normtall.
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Status brann og redning

Alta brann- og redningskorps representerer den stående beredskapen, for kommunens 
innbyggere, i forbindelse med brann- og ulykker i Alta kommune.

Brann- og redningskorpset er organisert som en avdeling under drift- og utbyggingssekto-
ren, og er inndelt i beredskapsseksjon, forebyggende seksjon og feiervesenet.

Administrativt er korpset organisert med brannsjef, leder beredskap og leder fore- 
byggende.

Beredskapsavdelingen består av hovedbrann-stasjonen i Alta tettsted, lokalisert til rådhu-
set, bemannet av 4 mann døgnkasernert, og 1 konstabel på hjemmevakt.  I tillegg kommer 
befalsvakt, som på dagtid er på stasjonen og for øvrig på hjemmevakt.  Totalt 20 mann.

Den gamle brannordningen (12 personer) hadde 3 mann på hvert lag, i tillegg til dette had-
de vi en fast ansatt vikar som ble benyttet ved sykdom, ferie og permisjoner. Denne stillin-
gen har vi ikke i dag, noe som innebærer stort bruk av tilkallingsvikarer.  

Det er 5 bi-stasjoner lokalisert henholdsvis i Langfjorden, Talvik, Nyvoll, Komagfjord og  
Kvalfjord.  Hver bi-stasjon er bemannet av 5-8 innkallingsmannskaper.  Ved brann og ulykke 
i distriktene rykker disse bi-stasjonene ut først, og starter/klargjør innsats i påvente av styr-
ken fra hovedbrannstasjonen.

Alta brann- og redningskorps har også dykker-tjeneste, uten fast beredskap.  I tillegg er 
korpset også førsteinnsatsstyrke ved akuttforurensning, utfører RVR-tjeneste og bistår ved 
praktiske øvelser for bedrifter og virksomheter.

I 2016 vil få utdannet 2 nye redningsdykkere, vi vil da ha 8 redningsdykkere- noe som inne-
bærer 2 redningsdykkere på alle lag.

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra-
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger

4 861 5 295 3 116 3 232 4 765 5 384 6 512 4 645 4 372

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 
samlede netto driftsutgifter

8,4 % 8,9 % 7,0 % 6,3 % 9,0 % 10,3 % 10,3 % 8,8 % 8,9 %

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet  
u/ Oslo

Kostra - 
gruppe 13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000 inn-
byggere

0,35 0,75 0,46 0,92 0,15 0,36 0,00 0,36 0,33

Netto driftsutgifter til funksjon 338 
Forebygging pr. innbygger

81 49 97 0 93 76 83 60 54

Netto driftsutgifter til funksjon 339 
Beredskap pr. innbygger

796 870 649 802 700 880 943 707 659

Netto driftsutgifter, brann og  
ulykkes vern, i prosent av totale netto 
driftsutg

1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,4 %

Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1)

349 356 426 342 419 432 397 432 385
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Forebyggendeavdeling
Seksjonen er bemannet med 2 årsverk til tilsyn, og 1 årsverk til ledelse.  Totalt føres det  
pr. 2014 særskilt tilsyn med 115 virksomheter. For tiden er en stilling vakant. 

Dette arbeidet består hovedsakelig av tilsyns-oppgaver, informasjons- og motivasjonsar-
beid og saksbehandling på brannloven med tilhørende forskrifter, bl.a. saksbehandling og 
kontroll av søknader om lagring av brannfarlig vare, eksplosiv vare og fyrverkeri.

Forebyggende tilbyr også diverse kurs og øvelser for bedrifter og virksomheter.

På forebyggende er det en utfordring og gjennomføre alle arbeidsoppgavene tilfreds-
stillende, da vi for tiden har en vakant stilling 

Feiertjenesten
Tjenesten er organisert under forebyggende seksjon, og bemanningen er 4 årsverk. 

Feiertjenesten er lokalisert til hovedbrann-stasjonen i Alta tettsted.  Oppgavene som utfø-
res er feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

Volumet som skal feies hvert år er i overkant av 6500 piper. 

Feiertjenesten utfører også tilsyn i bolig.  Da sjekkes, i tillegg til fyringsanlegg, også pipe- 
og ildsted, røykvarslere og slokkeutstyr.   

Det kan også utføres kamerakontroll av piper og ildsteder, samt fresing av pipeløp. 

Årsgebyrer for feiing ligger litt under gjennom-snittet for sammenlignbare kommuner, for 
netto drift på funksjon 338 pr. innbygger, hadde vi i 2014 en kostnad på kr. 81 pr. innbygger, 
dvs. at vi var dimensjonert etter forskriftskrav og etter vedtak i kommunestyret sak. 3/12. 
Denne stillingen er for tiden vakant, og dermed vil netto drift for 2015 ligge på ca. 60-65 kr. 

På beredskap, funksjon 339 ligger kostnadene en del over gjennomsnittet i kostnadsgruppe 
13, men her er det variasjoner fra kr. 1542 til kr. 652 på netto driftsutgifter pr. innbygger. 

Det er ikke hensiktsmessig og sammenlignes med store IKS brannvesen. Flere av disse har 
nære samarbeidsavtaler med andre kommuner som ikke er med i det samme IKS, og kan 
dermed gå ned på sin dimensjonering, jf. Sotra, Askøy og Hedemarken. 
 

Status oppmåling og byggesak

Virksomhet oppmåling og byggesak har ansvar for saksbehandling av byggesaker og de-
lingssøknader etter plan- og bygningslovens bestemmelser, seksjoneringssaker, oppmåling 
av grunneiendommer og matrikkelføring i samsvar med matrikkel-loven samt ansvar for 
kommunens GIS system. Dette innebærer bl.a. oppdatering og ajourføring av kommunens 
eiendom, plan og bygningsregister. 

Vår virksomhet, i regi av geodata, er part geoveksts samarbeidet i Finnmark. Samarbeidet 
innebærer at kommunene i Finnmark, Statens vegvesen, El-Verkene og andre aktører som 
har behov for kart, samarbeider og fordeler kostnadene ved kartleggingsprosjekt. I tillegg 
kartlegger vi mindre områder selv ved bruk av egen drone. Dette betyr at vi kan ha nye og 
oppdaterte kart til en hver tid ved behov.

Virksomheten har totalt 16 ansatte, hvorav 8 stykker arbeider med byggesak, deling- og  
seksjoneringssaker, 4 stykker med oppmåling, (kartlegging med drone og adressering), 2 
på geodata, 1 merkantil stilling (Attesant i Agresso, ansvar for utsendelse av gebyrer, me-
glerpakker, oversendelse/mottak tinglysningsdokumenter samt material ansvarlig), samt 
virksomhetsleder.
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Virksomheten har jobbet aktivt for å redusere saksbehandlingstiden på byggesak/delings-
saker. Kostra tall for 2015 viste at saksbehandlingstiden er vesentlig redusert i forhold til 
tidligere år, dette til tross for økt saksmengde. 

På oppmålingssiden har vi god kontroll på de saker som er til behandling og så godt som 
100 % av innkommende saker blir utført i marka før vinteren begrenser dette. 

Inntektene varier med saksmengde. I fjor fikk vi betydelige merinntekter i forhold til det 
som var budsjettert. Dette gjaldt både for byggesak og oppmålingssaker. Men som sagt vil 
dette variere i forhold saksmengde.

Gebyrene for bygge- og oppmålingssaker ble gjennomgått i 2014/2015. De største 
endringene som ble vedtatt var at oppmålingssaker fikk en betydelig økning (oppmåling av 
grunneiendom). 

Oppmåling utfører også relativt mange oppdrag for andre virksomheter i kommunen. Det-
te gjøres uten at det intern faktureres. 

Status renhold

Renholdsvirksomheten har ansvar for renhold av kommunale bygg.  Med en ressurs på 
47,5 hjemler er ansvarsområdet ca. 2500 kvm pr renholder. Renhold av kommunale bygg 
foregår etter NS-INSTA 800, dvs. en Norsk Standard som angir et system for å fastsette og 
bedømme renholds kvalitet.  Medarbeiderne er delvis organisert i rullerende team og del-
vis med faste renholdere på hvert bygg. 

Administrasjonen vil i 2017 fortsette med omprioritering av ressurser for effektivisering av 
drift og opprettholdelse av samme standard tross mindre ressurs. 

Våre utfordringer er gamle bygg med behov for utskifting av gulvmateriale for å lette ren-
holdet, samt inngangsparti uten rist og overbygg. Budsjettet er også en utfordring, vi har 
lite midler til innkjøp av nye maskiner og driver akkurat innenfor standarden. 
 

Sentrale utfordringer kommuneplanens samfunnsdel  
– Rådmannens prioriteringer

I forhold til de prioriteringene rådmannens ledergruppe vil ha fokus på i 2017 er det særlig 
innenfor tema Attraktivt regionsenter i Utvikling og Trivsel og livskvalitet at tjenesteområ-
det Drift og utbygging har sine prioriterte tiltak.

Alta 
2014

Alta 
2015

Os 
(Hord.)

Steinkjer Rana Harstad Sør-Va-
ranger

Landet u/ 
Oslo

Kostra- 
gruppe 13

Prioritet
Netto driftsutgifter til bygge-, dele-
saksbeh. og seksjonering som andel 
av kommunens samlede netto d

0,2 % 0,1 % -0,2 % -0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Netto driftsutgifter til kart og oppmå-
ling som andel av kommunens samle-
de netto driftsutgifter

0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %

Produktivitet
Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist. Kalen-
derdager

72 30 17 23 22 66 63 39 0

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist. Kalen-
derdager

56 17 14 18 10 24 8 18 20
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Innenfor hovedmål 11 – som omhandler et åpent og inkluderende samfunn har vi valgt å 
ha fokus på følgende områder:

a) Universell utforming: Ved utbygginger, utbedringer og oppgraderinger av sen-
trumsarealene i Alta by skal det tilrettelegges for universell utforming. I byggesaks-
behandlingen vil vi følge opp at tiltak/byggverk for publikum og bygninger med 
arbeidsplasser som tilfredsstiller kravet til universelt utforming. Flere av våre utea-
realer er etablert i en tid med mindre fokus på universell utforming.  
Eksempel på dette er uteområder i Alta sentrum. Det vil derfor være fokus på rette 
opp disse områdene i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. 

b) Tilrettelegging for frivilligarbeid: Kommunens tilretteleggingsrolle for festivaler og 
arrangementer er ressurskrevende og griper inn i daglig drift. Arrangører har ofte 
forventninger som går utover det som vi kan tilby. Vi vil fremover forsøke å opp-
rettholde et godt nivå på nevnte tjeneste. Kommunale bygg brukes hver eneste 
dag til annen virksomhet enn sitt opprinnelige formål. Etter ordinær skoletid er  
f eks skolearealene i aktivt bruk i mange timer til trening for barn og unge, møter 
og kurs både for lag og foreninger. Det medfører både før og etterarbeid fordi det 
må ryddes, rengjøres og klargjøres med hensyn til lås, lys, varme og ventilasjon, og 
det betyr økt energiforbruk. Det foregår også heldøgns-utleie under Altaturnerin-
ga i fotball, i håndball og på ski, Offroad Finnmark og tilsvarende. Ved å synliggjøre 
merkostnadene ved denne type arealbruk, vil man samtidig dokumentere Alta 
kommunes betydelige bidrag i forbindelse med slike store arrangementer. Det vil 
igjen bidra til å styrke Alta Kommunes omdømme

c) Friluftsliv, lavterskel tilbud: Miljø, park og idrett tilrettelegger for friluftsliv, trim og 
trening i opparbeidede områder, løyper og merkede stier der folk bor.  Virksomhe-
ten arbeider for økt deltakelse og bruk av tilbudene.

Innenfor hovedmål 21 – som omhandler all aktiviteter som skal skje innenfor naturens 
bæreevne med blant annet god beredskap for uønskede hendelser har vi valgt å ha fokus 
på følgende områder:

a) Energisparing: Tjenesteområdet har fokus på energisparing og har derfor tatt i 
bruk SD-anlegg for elektronisk styring av lys, lås og ventilasjon i byggene.  Gjen-
nom en egen avtale med Ishavskraft er vi tilkoblet energioppfølgingssystemet 
E-save, som gir oss fortløpende status på energiforbruk. KS-Finnmark deltar nå i 
en kartlegging for å ta i bruk energisparekontrakter, EPC.  Alta kommune vil delta i 
dette arbeidet med mål om å bli enda bedre innenfor dette området. Tjenesteom-
rådet Drift og utbygging vil i samarbeid med ASU starte arbeidet med utarbeiding 
av en kommunedelplan for energi, miljø og klima. Deltakelse, involvering og imple-
mentering i organisasjonen og Altasamfunnet er avgjørende for å oppnå resultater 
av planarbeidet.

b) Miljø, forurensing og forsøpling: Tjenesteområdet opplever fortsatt stor saks-
mengde på forurensningsområdet, og prioriterer derfor saker med potensiale for 
forurensning. I samarbeid med Alta Skiferbrudd arbeider vi nå med å få eiere av 
avfall i skiferfjellet til på rydde opp. Mengden av avfall er stor. Vi arbeider også her 
med utgangspunkt i at forurenser betaler. Avløpsrensing er viktig for en opplevel-
se av rene og trivelige omgivelser i nærheten av resipientområdene. Mye er her 
gjort, men her er fortsatt en del anlegg som må bygges ut.

c) Beredskap og krisehåndtering: Drift og utbygging er, i og med at kommunalleder 
også er Alta kommunes beredskapskontakt, involvert i organiseringen av kom-
munens kriseledelse og krisehåndteringsplaner, samt at tjenesteområdet bærer 
hovedansvaret for utarbeidelse av ny, helhetlig ROS-analyse for Alta kommune. 
Ressursmessig er bidraget fra Drift og utbygging betydelig på dette området. Det 
er også viktig å sikre en god nok sikkerhet og beredskap for vannforsyningen til  
Alta by samt de store nærområdene Rafsbotn og Talvik. Reservekilde med tilhø-
rende infrastruktur fremheves som spesielt viktig for Alta by. For brannvesenet er 
det en stor utfordring og kunne gjennomføre øvelsene på en tilfredsstillende og 
kompetansehevende måte da vi ikke har tilgang på et eget øvelsesfelt. 
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Driftsbudsjettet
 
Drift og utbygging har et samlet budsjett på 140,186 mill. kr. i 2017. Det totale driftsbud-
sjettet for tjenesteområdet fordeler seg slik:

Rådmannens forslag til budsjettstyrking/nye tiltak i  
planperioden 2017-2020

Tiltak 1. Renholdsstilling Skansen aktivitetssenter
100% renholds stilling tilknyttet Skansen aktivitetsenter. 

Tiltak 2. Mindre husleieinntekter
På bakgrunn av avregning fra Stiftelsen for 1.kvartal 2016, med fast trekk i husleieavreg-
ningen på kr 292 222,- pr kvartal. Dette utgjør et betydelig inntektstap for virksomheten 
Kommunale Bygg. På årsbasis en mindreinntekt på kr 1 168 888,-  

Tiltak 3. Sprinkleranlegg utbedringer
Tiltak til utbedring av sprinkelanlegg på flere av kommunenes bygg. Der i blant Alta helse-
senter, Alta ungdomsskole, Ekornsvingen sykehjem, Kaiskuru Nærmiljøsenter, Vertshuset 
eldresenter og Elvebakken sykehjem. 

Tiltak 4. Nye arealer Sandfallet skole
Driftskostnader i forbindelse med nye arealer ved Sandfallet skole. 

Tiltak 5. Skansen aktivitetssenter
Økt driftsbudsjett for å dekke kostnaden med et nytt bygg. Ferdigstillelse andre halv år gjør 
at vi kun får halvårsvirkning i 2017.

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
1.R enho lds s tilling S kans en aktivitets s enter 0 250 000 500 000 500 000
2.M indre hus leieinntekter 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000
3.S prinkleranlegg utbedringer 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
4.N ye arealer S andfallet s ko le 250 000 500 000 500 000 500 000
5.S kans en aktivitets s enter 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
6.0,5 renho lds s tilling S US K 250 000 250 000 250 000 250 000
7.0,5 renho lds s tilling B arneavlas tning 0 125 000 250 000 250 000
8.Økte brø yteutgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
S u m  f o r s la g  n ye  t i l t a k 4  4 2 0  0 0 0 5  5 4 5  0 0 0 5  9 2 0  0 0 0 5  9 2 0  0 0 0

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)

Salgsinntekter -34 170 -33 184 -33 560 -33 560 -33 560 -33 560
Refusjoner -20 485 -9 358 -7 587 -7 587 -7 587 -7 587
Overføringer -36     
Finansinntekter -636     
Sum inntekter -55 327 -42 542 -41 147 -41 147 -41 147 -41 147
Lønn 78 099 77 113 76 476 76 943 77 283 77 283
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 52 240 48 993 49 543 50 851 52 019 52 019
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 014 2 518 2 622 2 622 2 622 2 622
Overføringer 14 309 11 214 11 462 11 462 11 462 11 462
Finansutgifter 47 722 41 230 41 230 41 230 41 230 41 230
Sum utgifter 194 384 181 068 181 333 183 108 184 616 184 616
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 139 057 138 526 140 186 141 961 143 469 143 469
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Tiltak 6. 50 % Renholdsstilling SUSK

50 % renholdsstilling på Sandfallet ungdomsskole med bakgrunn i nytt tilbygg. 

Tiltak 7. 50 % Renholdsstilling Barneavlastning
50 % renholdsstilling tilknyttet den nye barneavlastninga
 
Tiltak 8. Økte brøyteutgifter
Gjelder både kostnadsdekning for inngåtte brøytekontrakter og brøyting i egenregi. Frem-
kommer som en konsekvens av en tidligere under budsjettering, prisøkninger og at omfan-
get av veier som skal brøytes økes for hvert år uten at det er kompensert for dette. 

Rådmannens forslag til omstillingstiltak/innsparing i  
planperioden 2017-2020

Tiltak 9. Kutt 5-6 stillinger (naturlig avgang)
Kutt av 5 - 6 stillinger innenfor tjenesteområdet vil gi betydelige konsekvenser for tjenes-
tenivået og saksbehandlingen som skal utføres i 2017. Reduksjonen er tenkt gjennomført 
ved «naturlig avgang». Vi har i gjennomsnitt en «turnover» på ca. 5-10 stillinger hvert år. I 
den sammenheng er det vanskelig å forutsi hvor vi vil få vakanse det neste året. I verste fall 
kan det føre til at alle stillingene tas på en virksomhet. Selvkostområdet innenfor VA (vann 
og avløp) og feiing innfor brann vil være unntatt stillingskutt ettersom endringer innenfor 
de nevnte områdene ikke vil gi økonomiske effekt på driftsbudsjettet, med kun reduksjon 
av gebyrene på selvkostområdet. 

Kuttet på 3,5 mill. kr. er vanskelig å fordele nøyaktig innenfor tjenesteområdet. Vi har der-
for valgt å legge hele kuttet på virksomheten renhold, for deretter utover året forsøke å 
fordele kuttet på de virksomhetene som mister stillinger ved naturlig avgang. Kutt i stillin-
ger vil kunne gi følgende konsekvenser: 

Renhold:
Renhold har de siste årene kuttet svært mye av vår drift, noe som merkes ute på virksom-
hetene.Dersom vi må kutte ytterligere, vil det få konsekvenser da vi nærmest drifter på et 
minimum per i dag. Fjernes stillinger, vil vi måtte redusere renhold på administrasjonsbygg 
fra 1 gang per uke til hver 14. dag. I tillegg vil vi heller ikke kunne sette inn vikar vedsykdom 
før etter arbeidsgiverperioden på 16 dager er omme, noe som vil senke kvaliteten på ren-
holdet betraktelig.

Kommunale bygg:
Kutt i stillinger på virksomheten vil ramme tjenesteleveransen til våre kunder (virksom-
hetene innenfor oppvekst og kultur og helse og sosial) på en slik måte at vedlikeholds-, 
tilsyns- og driftsoppgaver vil bli merkbart redusert. Det vil også være aktuelt å kutte 
DV-vakta. Det er en døgnkontinuerlig vaktordning som rullerer mellom drift- og vedlike-
holdspersonalet. Dette til bruk for virksomhetene og de som leier arealer i byggene, i tilfel-
le noe skjer utenfor ordinær arbeidstid. 

Miljø, park og idrett:
Stillingskutt innenfor virksomheten vil gå ut over virksomhetens tjenesteproduksjon og 
saksbehandling. Avhengig av hvilken stilling som kuttes kan følgende bli berørt: 

B es krivels e S aks ref. 2017 2018 2019 2020
9.K utt 5-6 s tillinger (naturlig avgang) -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000
10.Økte gebyrer bygges ak o g o ppmåling -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
11.K utt anno ns ering 1 millio n K utt anno ns ering 1 millio n -262 000 -262 000 -262 000 -262 000
12.N edlegging K åfjo rd o g Leirbo tn s ko ler -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
S u m  f o r s la g  o m s t i l l in g / in n s pa r in g - 4  9 6 2  0 0 0 - 4  9 6 2  0 0 0 - 4  9 6 2  0 0 0 - 4  9 6 2  0 0 0
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Drift av idrettsanlegg og løypekjøring. Produksjon av sommerblomster, kontroll av leke-
plasser ihht forskrift, vedlikehold og reparasjoner av lekeplasser, vedlikehold i parker og 
grøntarealer, utearealer ved kommunale bygg, drift av friluftsområder og merking av stier, 
planlegging, finansiering og gjennomføring av tiltak ihht grønnstrukturplanen samt saks-
behandling og tiltak i forhold til forurensningsloven, motorferdselloven, viltloven, lakse- og 
innlandsfiskloven og vassdragsloven.

Oppmåling og byggesak: 
Stillingskutt innenfor virksomheten vil medføre til vesentlig lengre saksbehandlingstid, noe 
som er strid med politiske vedtak hvor det heter at saksbehandlingstiden skal ned. I tillegg 
vil et stillingskutt medføre reduserte gebyr inntekter

Tiltak 10. Økte gebyrer byggesak og oppmåling
Det legges opp til alle gebyrene både på oppmåling og byggesak økes med 15 % i 2017. Det 
vil kunne gi en økning på gebyrinntektene på vel 1 mill. 

Tiltak 11. Kutt annonsering 1 mill.
Det er lagt inn et kutt på 1 mill. for kommunen i kutt av annonseringsutgifter. Kuttet er 
forholdsmessig fordelt på alle tjenesteområdene, for drift og utbygging 262.000 kr. 

Tiltak 12. Nedlegging Kåfjord og Leirbotn skoler
Kutt i driftskostnader kr. 200.000 som følge av nedleggelsen av Kåfjord og Leirbotn skole 
med virkning fra 1. august 2017.
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13. Investeringsbudsjett 2017 – 2020
100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 

 

2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21

K001 IKT-utstyr   
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 1 000 2 000 9 000

Sum K001 IKT-utstyr 3 000 3 000 1 000 2 000 9 000
K005 Diverse mindre investeringer   
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen  
Prosjektleder: 
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 200 200 200 800

Sum K005 Diverse mindre investeringer. 200 200 200 200 800
K341 Økonomisystemer - oppgradering/u...   
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen  
Prosjektleder: Gunvor Isaksen
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 800 500 500 500 2 300

Sum K341 Økonomisystemer - oppg... 800 500 500 500 2 300
K456 Nytt telefonisystem   
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 198 3 198
Sum K456 Nytt telefonisystem 3 198 0 0 0 3 198

K585 Infrastruktur IKT   
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 2 000 2 000 10 000

Sum K585 Infrastruktur IKT 3 000 3 000 2 000 2 000 10 000
K586 Saksbehandlings og rekrutterings...   
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
Prosjektleder: Bjørn Conrad Berg
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 700 500 500 500 2 200

Sum K586 Saksbehandlings og rek... 700 500 500 500 2 200
K618 Digitalt rådhus   
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen  
Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 1 000 1 500
Sum K618 Digitalt rådhus 500 1 000 0 0 1 500

K619 Materiell KTI undersøkelser   
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
Prosjektleder: Bjørn Conrad Berg

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 300 300
Sum K619 Materiell KTI undersøk... 300 0 0 0 300

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Prosjektei... 
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 11 698 8 200 4 200 5 200 29 298

Sum finansutgifter (05100-05999)
Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros... 11 698 8 200 4 200 5 200 29 298
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100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen

K001 IKT-utstyr Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 
Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen 
2017:  Gamle servere utskiftes og lagringskapasiteten i datasenteret utvides.

Kontrollerer til det trådløsnettet oppgraderes og det etableres redundans i løsningen.

Sikkerheten med tilganger til sensitive data styrkes ved å innføre 2-faktor pålogging 

Anskaffelse av MDM løsningen for å øke sikkerheten og gi mer en effektiv forvaltning av nett-
brett. 

2018-2020: 
Investeringsbudsjettet for IKT benyttes til investeringer i sentral infrastruktur for hele Alta kom-
mune. Serverrom infrastruktur som server og lagringskapasiteter må minimum holde stand med 
krav fra kommunens tjenesteproduksjon.

Sikkerhetsprodukter som brukes av Alta kommune må kontinuerlig evalueres i forhold til dagens 
trusselbilde og forbedringstiltak må iverksettes for å forebygge potensielle sikkerhetsbrister. I 
planperioden vil kommunens brannmurløsning bli skiftet ut til en mer moderne plattform. 

K005 Diverse mindre investeringer Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 
Prosjektleder:   
Dette investeringsprosjektet er til dekning av mindre uforutsette investeringstiltak.  
Prosjektrammen disponeres av Rådmannen. 
 
K341 Økonomisystemer - oppgradering/utvikling Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 
Prosjektleder: Gunvor Isaksen  
2017 – 2020. Oppgradering og utvikling av økonomisystemene må skje kontinuerlig for å holde 
verktøyene mest mulig funksjonell sett i forhold til bl.a. nye statlige krav.

Alle tidligere utført oppgraderinger må kontinuerlig videreutvikles, slik at Alta kommune kan få 
gode og effektive verktøy, som vil effektivisere ulike arbeidsoppgaver.

Økonomisystemet vil oppgraderes fra M4 til M5 i løpet av 2016/2017. Ny 
månedsrapporteringsmodul kjøres i gang senhøstes 2016 og videreutvikles i 2017.

Ytterligere oppgradering og utvikling av budsjett og økonomiplanverktøy, innføringer av elektro-
niske timelister osv. beregnes vil skje i løpet av 2017. 
 
K456 Nytt telefonisystem Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen  
 Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen
Eksisterende telefoniløsning oppgraderes til IP-telefoni. Gamle telefonsentral på Alta ungdoms-
skole avvikles og brukere kobles mot kommunens hoved telefonsentral. 

K585 Infrastruktur IKT Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen   
Prosjektleder: Kjell Magne Gabrielsen
Fortsettelsen av sikkerhetsarbeidet med autentisering av brukere og utstyr - Fase 2 i 2017 
Fortsettelse av arbeidet med utskifting av eldre nettverksutstyr fordi ytelsen, sikkerhetsstandar-
den eller kompatibiliteten ikke lengre tilfredsstiller gjeldende krav. Alta kommune har utstyr som 
er opptil 10 år gammelt og dette må skiftes ut i løpet av planperioden.

Videreføring av arbeidet med kryptering av kommunikasjonslinjer som overfører personsensitive 
data. Komponenter må skiftes ut og omkonfigureres i samsvar med ny bruksavtale for fiber fra 
Alta kraftlag. 
 
K586 Saksbehandlings og rekrutteringsprogram Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen 
Prosjektleder: Bjørn Conrad Berg 
Fullektronisk Arkiv og digital post til innbygger: Implementering av fullelektronisk arkiv og mulig-
het digital utsendelse av post. Bakgrunn: Lovendring den 3.6.2013 om at digital kommunikasjon 
skal være hovedregel for kommunikasjon mellom det offentlige og innbygger.
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116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjekteier Oddvar Konst 

 

2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21

K015 Grunnerverv   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum K015 Grunnerverv 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000
K158 Tilrettelegging nye boligfelt   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 450 300 450 800 2 000

Sum K158 Tilrettelegging nye bo... 450 300 450 800 2 000
K231 Industriområde   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum K231 Industriområde 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
K354 Skoddevarre boligfelt   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 2 000 2 500
Sum K354 Skoddevarre boligfelt 500 2 000 0 0 2 500

K357 Gakorimyra Sør Boligfelt   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -19 500 -19 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500
Sum K357 Gakorimyra Sør Boligfelt -16 000 0 0 0 -16 000

K391 Sentrumstiltak   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 000 2 000 2 000 8 000
Sum K391 Sentrumstiltak 4 000 2 000 2 000 0 8 000

K448 Områdeplaner / reguleringsplaner   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000 4 000
Sum K448 Områdeplaner / reguler... 2 000 2 000 0 0 4 000

K469 Skillemo Industriområde   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt/Jan Erik Ei-
lertsen

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -10 000 -15 000 -20 000 -45 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 53 700 15 000 68 700
Sum K469 Skillemo Industriområde 43 700 0 -20 000 0 23 700
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K472 Langnes industriområde   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 10 000 10 000
Sum K472 Langnes industriområde 10 000 0 0 0 10 000

K574 Skogheim   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 2 000 3 000
Sum K574 Skogheim 1 000 2 000 0 0 3 000

K599 Utvidelse rullebanen   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 20 500 20 500
Sum K599 Utvidelse rullebanen 20 500 0 0 0 20 500

K607 KARIBAKKEN   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000
Sum K607 KARIBAKKEN 2 000 0 0 0 2 000

K614 Kvitberget   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldlt

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -9 000 -9 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 9 000 9 500
Sum K614 Kvitberget 500 9 000 -9 000 0 500

K615 Ressebakken   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 6 000 7 000
Sum K615 Ressebakken 1 000 6 000 0 0 7 000

K617 BIM- Bygnings Informasjons Modell   
Ansvarlig: Oddvar Konst  
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 800 1 800
Sum K617 BIM- Bygnings Informas... 1 800 0 0 0 1 800

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjek... 
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom -32 000 -17 500 -31 500 -2 500 -83 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 108 950 46 300 10 450 8 800 174 500

Sum finansutgifter (05100-05999)
Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING - P... 76 950 28 800 -21 050 6 300 91 000
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116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjekteier Oddvar Konst 

101 Kvitberget Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Boligfelt i Talvik som ligger i kommuneplan og har vært ønsket lenge. Planlegging på-
begynt og kommet langt, men må nå avvente geotekniske områdestabilitet som skal 
utføres av NVE. I budsjettet settes det av tilstrekkelige midler slik at både planlegging, 
geoteknikk og prosjektering har inndekning. Reguleringsplan forventes ferdig i 2017.

109 Ressebakken Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Boligfelt i Talvik som ligger i kommuneplan og har vært ønsket lenge. Planlegging på-
begynt og kommet langt, men må nå avvente geotekniske områdestabilitet som skal 
utføres av NVE. 

I budsjettet settes det av tilstrekkelige midler slik at både planlegging, geoteknikk og 
prosjektering har inndekning.

Reguleringsplan forventes ferdig i 2017.

K015 Grunnerverv Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Som følge av vedtatt kommuneplanens arealdel står Alta kommune ovenfor betydelig 
investeringer i grunn. Det er ervervet grunn for betydelige summer de siste år bl.a. 
knyttet til Gakorimyra Sør og Skogheim (Bangjordet).

I 2015 ble det gjennomført grunnerverv med tanke på realisering av henholdsvis Lang-
nes og Kvenviknes Industriområde, hvor kommunen igangsetter detaljregulering med 
formål sjørettet industri. Videre pågår grunnervervsprosesser i Tverrelvdalen i forbin-
delse med VA- nett og boligfelt.

I 2017 fortsetter grunnervervsprosesser knyttet til industriområder på Skillemo, samt 
boligareal i Tverrelvdalen.

Med tanke på kommunens rolle som tilrettelegger for både bolig og industri er det av 
vesentlig betydning at kommunen har handlingsrom i forhold til oppkjøp og posisjone-
ring i forhold til nødvendig areal i tråd med kommuneplanen. Økonomiplanen legger til 
grunn en årlig bevilgning på 2,5. mill. til erverv i perioden. 

K158 Tilrettelegging nye boligfelt Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Samlebevilgning for arbeid med mindre felt og fortetting, bl.a. Tøllefsvei i Øvre Alta og 
Holstbakken på Aronnes der kommunen har 20 tomter som er regulert.

Det vil alltid være flere mindre felt som krever regulering, men der eksisterende infra-
struktur kan benyttes. Å ha midler til å realisere slike mindre felt vil være viktig for å få 
optimalisert utnyttelse av allerede foretatte investeringer.

K231 Industriområde Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

I vedtatt Kommuneplanens Arealdel ligger flere nye industriområder. Både Langnes, 
Skillemo og Kvenviknes er områder som kommer, mens det fortsatt kan påløpe mindre 
beløp på Møllens for å få avsluttet den. I fasen før disse store prosjektene blir egne 
investeringsprosjekter inngår de i K231 og det er derfor i budsjettet satt av 3 mill. årlig 
til dette arbeidet. Skillemo er opprettet som eget prosjekt, se K469.

K357 Gakorimyra Sør Boligfelt Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Feltet er ferdig utbygd og tildelt. I budsjettet er dette synliggjort ved salg av tomter som 
inntekt i budsjett.

K391 Sentrumstiltak Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder: Hallgeir Strifeldt  
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Alta Sentrum trenger jevnlig oppgradering. Etter at Nordlysplassen og kirkeparken er 
ferdig vil flere av parkeringsplassene gjennomgår en oppgradering. Mange nye private 
prosjekter er under planlegging og vil komme. Dette vil utløse kostnader også for kom-
munen, mht bl.a. vegutbedring, fortau, plasser mm.

Utbygging av nytt P-hus vil i første omgang medføre planleggingskostander, men må 
etter hvert bli et selvstendig prosjekt.

På samme måte vil utbyggingen av sykehus og omsorgssenter også medføre kostnader 
knyttet til infrastruktur. Dette må imidlertid innarbeides i disse utbyggingsprosjektene.

For å kunne få til tilrettelegging og grunnlag for mindre tiltak er derfor avsatt årlig 2 
MNOK i økonomiplanperioden.

K448 Områdeplaner / reguleringsplaner Ansvarlig: Oddvar Konst 
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt  

Med vedtatt kommuneplan må både områdeplaner og flere reguleringsplaner gjen-
nomføres. Kommunal Planstrategi for 2015 – 2019 er bestemmende for prioritering og 
fremdrift.

Områdeplan for Bukta kommer til sluttbehandling ultimo 2016. Områdeplan for Bosse-
kop er startet opp våren 2014 og pågår, samt at områdeplan for Lille Komsa er startet 
opp høst 2014 og pågår. Dette er store tunge prosesser, men med stort nærings- og 
boligpotensial.

Det er derfor satt av 2 mill. i årlig økonomiplanperioden.

K469 Skillemo Industriområde Ansvarlig: Oddvar Konst 
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt/Jan Erik Eilertsen  

- Oppstart av Områdeplan for Skillemo ligger inne i vedtatt Planstrategi for Alta kommu-
ne, vedtatt i K-sak 4/14.

Skillemoen er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse forbeholdt 
tradisjonell industri og lagervirksomhet. I slike områder forutsetter arealplanen at det 
etableres industri-, produksjons- og lagervirksomhet som på grunn av funksjon, nærmil-
jøulemper o.a. kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder. 

Reguleringsplan med KU vedtas høst 2016.

Planlegging fullføres i 2016, dette sammen med at opparbeidelse vil bli påbegynt i 
2016, gjør at prosjektet står selvstendig som et utbyggingsprosjekt. 

FEFO er grunneier i området og det er innledet forhandlinger med dem vedr feste/kjøp. 
Skillemo industriområde er om lag 900 mål, og vil utbygges i 3 byggetrinn. Dette pro-
sjektet vil derfor strekke seg over flere økonomiplaner.

Statens vegvesen vil være sentral i utviklingen av området, og vegutbedring samt gang- 
og sykkelveg må fremføres til området. Det er også innledet samtaler vedr å fremskyn-
de dette.
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K472 Langnes industriområde Ansvarlig: Oddvar Konst 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

For å få til en realisering benyttes tunellmasser fra vegvesenets utbygging av parsell 
Storsandnes - Langens benyttes til fylling. Vegvesenet har allerede godkjenning på 
Langnes til midlertidig deponi. Prosjektet knyttet til næringsområdet er innarbeidet i 
vegvesenets anbudspapirer, hvor ansvarsforholdene er avklart mellom kommunen og 
vegvesenet.

Utfylling pågår samtidig med reguleringsarbeidet, og utfylling av tunellmasser vil være 
sluttført i 2017. Det er satt av til sammen 35 mill., hvorav 10 mill. i 2017 for å håndtere 
dette. 

I senere budsjetter må øvrig infrastruktur finansieres, herunder vann og avløp. Vann er 
utredet og vil medføre en betydelig kostnad.

K574 Skogheim Ansvarlig: Oddvar KonstProsjektleder:   

Arbeidet med reguleringsplanen for Skogheim er påbegynt høsten 2015, og vil være 
gjennomført ila 2016. Vedtak i reguleringssaken skjer rundt årsskiftet 2016/17. Deretter 
må det prosjekteres og opparbeides.

Når området er prosjektert og kostnader nærmere konkretisert vil budsjettet måtte 
justeres i forhold til dette.

K599 Utvidelse rullebanen Ansvarlig: Oddvar Konst 
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

K-SAK 21/14. Første del av prosjektet er fullført. Utfylling av ca. 450 000 m3 er gjen-
nomført og scanning av bunn er kontrollregnet mot entreprenør og vegvesen sine 
mengderapporter.

Bruk av masser fra tunnelen på Storsandnes/Langens til videre utfylling er forutsatt i 
vegvesenets anbudspapirer.

Det er fra høsten 2016 ikke tilgjengelige masser til videre utfylling.

K607 KARIBAKKEN Ansvarlig: Oddvar Konst 
Prosjektleder:   

Området er regulert i 2016 med budsjettdekning fra K448. Hensikten med reguleringen 
er å sluttføre/tilbakeføre et gammelt grustak og lage en tomt for å flytte Boazo Sami 
siida til dette området. Samtidig i området er Rv 93 Salkobekken klar for utbygging. Det 
er derfor viktig å få til en samtidighet i dette.

Alta kommune er sammen med FEFO og vegvesenet parter i dette. Planlegging og pro-
sjektering har vist at arrondering vil koste om lag 4,6 mill. Alta kommune har derfor satt 
av 2 mill. til dette prosjektet, men er avhengig av de øvrige.
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210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler ...   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Eivind Larsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 000 500 1 500
Sum K393 Utbedr bygnmessige avv... 1 000 500 0 0 1 500

K455 Barneavlastning   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen

700-859 Refusjoner -14 220 -14 220

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 29 500 29 500
Sum K455 Barneavlastning 15 280 0 0 0 15 280

K466 RENOVERING HALLDE   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 199 199
Sum K466 RENOVERING HALLDE 199 0 0 0 199

K576 AUSK - RERNOVERING ØSTFLØYA   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 35 000 25 000 60 000
Sum K576 AUSK - RERNOVERING ØST... 35 000 25 000 0 0 60 000

K577 Investeringer skolestruktur   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: 
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 850 100 000 200 000 100 000 404 850

Sum K577 Investeringer skolestr... 4 850 100 000 200 000 100 000 404 850
K589 Finnmarkshallen utvidelse   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Risten Hætta

700-859 Refusjoner -17 500 -17 500

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 28 150 28 150
Sum K589 Finnmarkshallen utvidelse 10 650 0 0 0 10 650

K603 Ridehall   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 953 2 953
Sum K603 Ridehall 2 953 0 0 0 2 953
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K609 Vognskur barnehager   
Ansvarlig: Mads Stian Hansen  
Prosjektleder: Eivind Larsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 800 3 800
Sum K609 Vognskur barnehager 3 800 0 0 0 3 800

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosje... 

700-859 Refusjoner -31 720 -31 720
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 105 452 125 500 200 000 100 000 530 952

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR - ... 73 732 125 500 200 000 100 000 499 232

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 
K393 Utbedre bygnmessige avvik skoler barnehager Ansvarlig:  
Mads Stian HansenProsjektleder: Eivind Larsen  

Her vises det til HMS plan for oppvekst og kultursektoren , jfr. HOK sak 75-12. 

Virksomhet for Bygg og eiendom i samarbeid med oppvekst prioriterer nødvendige 
tiltak for lukking av avvik fra tilsyn utført av kommunelegen v/miljøretta helsevern

K455 Barneavlastning Ansvarlig: Mads Stian HansenProsjektleder:  
Katrine Røkenes Nilsen  

Dagens barneavlastning er eldre bygg som ikke gir et forsvarlig tilbud til barn og unge, 
bygningsmassen har vesentlige mangler, og det må bygges nytt. Kommunestyret ved-
tok å iverksette et forprosjekt for bygging av en ny avlastningsenhet med 24 plasser, jfr 
k-sak 98/12. Det er utarbeidet et skisseprosjekt og et totalentreprisegrunnlag for pro-
sjektet Barneavlastning med nybygg nordvest for Sandfallveien 28. 

Husbankfinansiering er omsøkt og tilsagnsbrev er mottatt fra Husbanken. Bjørn Bygg AS 
er kontrahert som Totalentreprenør. Byggestart aug/sept. 2016. Ferdigstillelse juni/juli 
2017. 

K576 AUSK - RERNOVERING ØSTFLØYA Ansvarlig: Mads Stian Hansen 
Prosjektleder: Trine Østmo  

Rådgivergruppe er engasjert for å kostnadsberegne renoveringen av østfløya. Kostnader 
er til kontroll, forventes overlevert i løpet av uke 40. En helhetlig plan over uteområdet 
skal også inn i prosjektet. Dette starter opp i uke 40. 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.

Sambruk og etablering av nytt kulturskolebygg utredes som eventuell del av prosjekt. 

K577 Investeringer skolestruktur Ansvarlig: Mads Stian Hansen 
Prosjektleder: Risten Hætta  

Investeringsprosjektet vil bli beskrevet nærmere i egen sak til kommunestyret i desem-
ber 2017. 
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K589 Finnmarkshallen utvidelse Ansvarlig: Mads Stian Hansen 
Prosjektleder: Risten Hætta  

Prosjekt Finnmarkshallen omfatter riving av eksisterende servicefasiliteter, utvidelse for 
nye servicefasiliteter, utvidelse med spilleflate for håndball, garderober og lagringsplas-
ser. Det er blitt utarbeidet et skisseprosjekt med kostnadsoverslag utfra de behovene 
som brukerne har skissert.Bygging pågår. Planlagt ferdigstillelse mars/april 2017.

K590 Ny gymsal Østsida Ansvarlig: Mads Stian Hansen 
Prosjektleder: Kathrine Suhr  

Prosjektet vil få større kostnader enn først beregnet og må behandles på nytt i kommu-
nestyret. 

K603 Ridehall Ansvarlig: Mads Stian Hansen  Prosjektleder:  

Tiltaket er opprettet ved kommunestyrets budsjettbehandling desember 2012 og  
gjennomføres i privat regi.

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: John Helland 

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
K320 Diverse mindre prosj helse   
Ansvarlig: John Helland  
Prosjektleder: 
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500 500 500 2 000

Sum K320 Diverse mindre prosj h... 500 500 500 500 2 000
K458 Alta Helsesenter   
Ansvarlig: John Helland  
Prosjektleder: Katrine Suhr

700-859 Refusjoner -30 000 -30 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 12 000 18 000 20 000 50 000
Sum K458 Alta Helsesenter 12 000 0 -12 000 20 000 20 000

K465 Omsorgssenter   
Ansvarlig: John Helland  
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

700-859 Refusjoner -290 000 -290 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 108 000 300 000 403 000 811 000
Sum K465 Omsorgssenter 108 000 300 000 113 000 0 521 000

K583 Skansen aktivitetssenter   
Ansvarlig: John Helland  
Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen

700-859 Refusjoner -40 000 -40 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 36 000 36 000 72 000
Sum K583 Skansen aktivitetssenter 36 000 -4 000 0 0 32 000

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekt... 

700-859 Refusjoner -40 000 -320 000 -360 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 156 500 336 500 421 500 20 500 935 000

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Pr... 156 500 296 500 101 500 20 500 575 000
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  300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: John Helland 
K320 Diverse mindre prosj helse Ansvarlig: John Helland 
Prosjektleder:   

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 bygnings-
messige forhold.

K458 Alta Helsesenter Ansvarlig: John Helland 
Prosjektleder: Katrine Suhr  

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 Finnmarks-
sykehuset 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 Helland   Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen  

Planpremissene for Alta omsorgssenter ble vedtatt i k-sak 6/14 og 47/15. I første bygge-
trinn skal det bygges 108 sykehjemsplasser (72 langtidsplasser og 36 korttidsplasser), 54 
heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre og 6 omsorgsboliger i botiltak for yngre 
brukere med omfattende pleiebehov. I tillegg kommer bl.a. fellesarealer, dagsenter og 
helsestasjon for eldre, rehabiliteringsavdelingen, legekontor og lokaler til hjemmetje-
nesten.

Skisseprosjektet ble godkjent av kommunestyret i sak PS 57/16 den 21.06.16 med en 
kostnadsramme på kr. 832 mill. inkl. mva. Prosjektet er planlagt gjennomført som en 
totalentreprise med samspill hvor konkurransegrunnlaget utarbeides høsten 2016 for 
utsendelse årsskiftet 2016/17. Byggestart våren 2017 med forventet byggetid på 2,5 – 3 
år.

K583 Skansen aktivitetssenter Ansvarlig: John Helland 
Prosjektleder: Katrine Røkenes Nilsen  

Nytt dag- og arbeidssenter har vært under utredning for å plasseres på kommunal tomt 
i Skaialuft. Planpremissene for Skansen aktivitetssenter ble vedtatt i k-sak 57/14. Over-
ordnet skisseprosjekt var ferdig ved årsskiftet 2015. Geoteknisk grunnboring og rapport 
ble utført i juli 2015. Miljøsanering av eksisterende bygningsmasse og oljeforurenset 
grunn ble utført høsten 2015/ vinter 2016. Arbeidet er nå ferdigstilt. Planlagt anbuds-
utsendelse for byggearbeidene er satt til august 2016 med oppstart bygging okt/nov 
2016. 

Prosjektet planlegges etter husbankens krav og det er søkt om tilskudd på inntil 50% av 
investeringskostnadene. 
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600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
K018 Utredning   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Bengt Fjellheim

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 125 500 1 625
Sum K018 Utredning 1 125 500 0 0 1 625

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 400 400 400 1 200
Sum K026 Lekeplasser/nærmiljøan... 400 400 400 0 1 200

K029 Kjøp av maskiner   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Magne Opgård
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 155 1 240 1 620 1 900 6 915

Sum K029 Kjøp av maskiner 2 155 1 240 1 620 1 900 6 915
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 Asfaltering 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 investeringsutgifter (00100-05099) 600 600 600 600 2 400

Sum finansutgifter (05100-05999)
Sum K034 Trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 0 0

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 investeringsutgifter (00100-05099) 1 750 1 750 1 750 1 250 6 500

Sum K409 Gatelys oppgradering 500 500 500 0 1 500
K422 Bygningsmessige HMS tiltak   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Arne Hågensen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 800 500 1 300
Sum K422 Bygningsmessige HMS ti... 800 500 0 0 1 300

K423 Oppgradering P plasser   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen

940-947 Bruk av disposisjonsfond -310 -310 -620

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 310 310 620
Sum K423 Oppgradering P plasser 0 0 0 0 0
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K424 Oppgradering offentlig uterom   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 1 145 1 145 2 290
Sum K424 Oppgradering offentlig... 1 145 1 145 0 0 2 290

K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og...   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 794 1 500 2 294
Sum K425 Utskiftingsplan Kjøret... 794 1 500 0 0 2 294

K462 Brannbil   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Knut Suhr

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 3 500 3 500
Sum K462 Brannbil 3 500 0 0 0 3 500

K580 Opprusting bruer   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: 

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 858 2 000 4 858
Sum K580 Opprusting bruer 2 858 2 000 0 0 4 858

K598 G/S vei Skaialuft   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Jan-Erik Eilertsen

700-859 Refusjoner

940-947 Bruk av disposisjonsfond -4 000 -4 000

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 5 000 5 000
Sum K598 G/S vei Skaialuft 1 000 0 0 0 1 000

K601 Ventilasjonsanlegg KB   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Eivind Larsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 4 000 4 000 8 000
Sum K601 Ventilasjonsanlegg KB 4 000 4 000 0 0 8 000

K610 Ny Brannstasjon   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Trine Østmo

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 63 500 45 000 108 500
Sum K610 Ny Brannstasjon 63 500 45 000 0 0 108 500

K613 Isbergveien utbedring   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Knut Roger Lillemoen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 200 200
Sum K613 Isbergveien utbedring 200 0 0 0 200

K616 Montering Brannalarmer   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Eivind Larsen

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 2 000 2 000
Sum K616 Montering Brannalarmer 2 000 0 0 0 2 000
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K620 Planlegging av nytt parkeringshus   
Ansvarlig: Bengt Fjellheim  
Prosjektleder: Kathrine Suhr

Sum investeringsutgifter (00100-05099) 500 500
Sum K620 Planlegging av nytt pa... 500 0 0 0 500

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosj... 

620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom
700-859 Refusjoner -300 -300 -300 -300 -1 200
940-947 Bruk av disposisjonsfond -5 860 -1 860 -1 550 -1 550 -10 820
Sum alle inntekter -6 160 -2 160 -1 850 -1 850 -12 020
Sum investeringsutgifter (00100-05099) 92 897 61 205 6 630 6 010 166 742

Sum finansutgifter (05100-05999)
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -... 86 737 59 045 4 780 4 160 154 722

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
112 Montering Brannalarmer Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:   

Oppgradering av brannalarmanlegg. Følgende bygg har mangler etter tilsyn: Komsa 
skole kr. 800’’ Kongleveien 35 kr. 400’’ Aronnes skole kr. 600’’ Aronnes barnehage kr. 
300’’ Talvik barnehage kr 200’’ Rafsbotn skole  
kr. 200’’

K018 Utredning Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Bengt Fjellheim  

Budsjett på 0,5 mill. kr benyttes til utredningsarbeid som en vurdering av hvorvidt pro-
sjekter 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 lekeappara-
ter på våre eksisterende lekeplasser. Endelige prioriteringer skjer iht. kommunens til-
taksdel 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  

Bevilgning 2017 gjelder utstyr til maskinparken som kantklipper, skjær, sandspreder. 
Bevilgning 2018 er til snøfreser. Bevilgning 2019 er til plog, asfaltvals, grabb. Bevilgning 
2020 er til kirkegårdshjullaster med fres samt truck og stimkjel.

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.

K409 Gatelys oppgradering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen  
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Budsjettposten gjelder oppgradering av gatelysanleggene. Prioriteres benyttet til ut-
skifting av HQL og eldre NAV armaturer til LED.

Utskiftingsstrategien ble sist drøftet i hovedutvalget for næring, drift og miljø sak 
41/16. 

K422 Bygningsmessige HMS tiltak Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Arne Hågensen  

Bygningsmessige HMS-tiltak kartlegges i vernerunder og målinger. Disse gjennomgås 
og settes i prioritert rekkefølge for gjennomføring innafor de økonomiske og beman-
ningsmessige ressursene som disponeres.

K423 Oppgradering P plasser Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen  

Gjelder mindre oppgraderinger av parkeringsplasser på Alta Sentrum. Tiltakene og 
kostnader fremkommer i vedtatt plan for offentlige uterom. 

K424 Oppgradering offentlig uterom Ansvarlig: Bengt Fjellheim 
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad  

K sak 82/14. Framdrift og forbruk på 1,145 mill for 2017 ihh til plan for offentlig ute-
rom.

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

K sak 82/14 0,295 overføres frå 2016 til 2017. Dette brukes sammen med bevilgningen 
på 0,500 i 2017. Totalt 795.

K462 Brannbil Ansvarlig: Bengt Fjellheim    Prosjektleder: Knut Suhr  

Jfr K-sak 3/12, Utskifting av brannbil, dagens bil er en Scania 2000-modell, 3,5 mill i 
2017.

K580 Opprusting bruer Ansvarlig: Bengt Fjellheim   Prosjektleder:   

Det er et stort behov for opprusting av bruer. Budsjettposten vil bli benyttet til oppgra-
deringstiltak på utvalgte bruer med grunnlag i tilsynsrapporter. Det foreligger tilsyns-
plikt for bruobjektene og krav til vedlikehold i forhold til fastsatt bæreevne.

K598 G/S vei Skaialuft Ansvarlig: Bengt Fjellheim   Prosjektleder: 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. Prosjektet er tildelt kroner 1 million i TS-midler for 2016 
i tillegg til 6 462 000,- kroner i tilskudd fra SVV for parsell 3 og 4. Det er søkt om ytter-
ligere tilskudd til parsell 1 og 2 for 2017 på kr 4.800.000. Fylkeskommunale TS midler 
søkes i tillegg. Innvilgelse av omsøkte tilskudd er nødvendig for at veien skal kunne 
fullføres med utbygging av parsell 1 og 2 i 2017. 

K601 Ventilasjonsanlegg KB Ansvarlig: Bengt FjellheimP   rosjektleder: Eivind Larsen  

Utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg i de eldste byggene. Oppgraderingen 
er for å lukke avvik etter HMS- tilsyn. 

Totalt 6 mill. kr som hvert år fordeles med 3 mill. kr i 2016-17.

Pr tiden skiftes ventilasjonsagregat på Rafsbotn og Bossekop SFO, samt på Aronnes 
barnehage.

K610 Ny Brannstasjon Ansvarlig: Bengt Fjellheim   Prosjektleder: Trine Østmo  

Skisseprosjektet for Ny brannstasjon på Meieritomta ble vedtatt juni 2016 PS 60/16 
med budsjett på kr. 108.750.000 inkl. mva. Geoteknisk undersøkelse er utført. Planråd-
giver er engasjert og planarbeider iverksatt. Planlagt byggestart sommer 2017. Ferdigs-
tillelse sommer 2018. Rådgivere for utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag kontrahe-
res ultimo oktober og anbudsutsendelse er satt til januar 2017.
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610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 

 

2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-20

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET -  
Prosjekte... 
Sum investeringsutgifter  
(00100-05099) 47 090 27 000 27 000 27000 128 090

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - 
Pro... 47 090 27 000 27 000 27000 128 090

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
Innenfor selvkost viser vi ikke det enkelte prosjekt 

Kommunestyret bevilger en samlet ramme på 27 millioner per pr til selvkostinvesterin-
ger. Hovedutvalget for næring, drift og miljø fordeler bevilgningen mellom enkeltpro-
sjekter.

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Budsjett og Innkjøp 

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
K207 START-Lån - utlån   
Ansvarlig: Servicesentret  
Prosjektleder: Anveig Krogh
910-919 Bruk av lån -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, 
andeler m.v. -22 064 -19 609 -21 198 -22 790 -85 661
Sum alle inntekter -62 064 -59 609 -61 198 -62 790 -245 661
Sum investeringsutgifter (00100-
05099)
Sum finansutgifter (05100-05999) 62 064 59 609 61 198 62 790 245 661

Sum K207 START-Lån - utlån 0 0 0 0 0
K243 Ekstraordinære innfrielser av 
lån   
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen  
Prosjektleder: Økonomiavdelinga

950-958 Bruk av bundne fond -50 000 -50 000

Sum finansutgifter (05100-05999) 50 000 50 000
Sum K243 Ekstraordinære innfrie... 0 0 0 0 0

K281 Engangstilskudd KLP   
Ansvarlig: Budsjett og Innkjøp  
Prosjektleder: Monika Olsen
940-947 Bruk av disposisjonsfond -4 085 -4 085 -4 085 -4 085 -16 340
Sum finansutgifter (05100-05999) 4 085 4 085 4 085 4 085 16 340

Sum K281 Engangstilskudd KLP 0 0 0 0 0
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K800 FINANSIERING AV INVESTE-
RINGSPORE...   
Ansvarlig: Budsjett og Innkjøp  
Prosjektleder: Monika Olsen
700-859 Refusjoner -74 857 -112 911 -125 882 -25 802 -339 452
910-919 Bruk av lån -377 850 -467 134 -190 548 -137 358 -1 172 890

Sum K800 FINANSIERING AV IN-
VEST... -452 707 -580 045 -316 430 -163 160 -1 512 342

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - 
Prosjekt... 
620-679 Salg varer/driftsm/fast ei-
endom
700-859 Refusjoner -74 857 -112 911 -125 882 -25 802 -339 452
910-919 Bruk av lån -417 850 -507 134 -230 548 -177 358 -1 332 890
920-928 Mottatte avdrag på utlån, 
andeler m.v. -22 064 -19 609 -21 198 -22 790 -85 661
940-947 Bruk av disposisjonsfond -4 085 -4 085 -4 085 -4 085 -16 340

950-958 Bruk av bundne fond -50 000 -50 000
Sum alle inntekter -568 856 -643 739 -381 713 -230 035 -1 824 343
Sum finansutgifter (05100-05999) 116 149 63 694 65 283 66 875 312 001

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - 
Pr... -452 707 -580 045 -316 430 -163 160 -1 512 342

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Budsjett og Innkjøp 
K207 START-Lån - utlån Ansvarlig: Servicesentret   Prosjektleder: Anveig Krogh  

Det tas opp 40 mill. årlig i lån til videre utlån. Mottatte og betalte avdrag på disse lån 
føres også i investeringsregnskapet.

K243 Ekstraordinære innfrielser av lån Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen 
Prosjektleder: Økonomiavdelinga  

Rådmannen foreslår å bruke 50 millioner av tidligere mottatte ekstraordinære innfri-
elser av startlån til ekstraordinær nedbetaling av lån i 2017. Når vi gjør dette samtidig 
som vi bruker 50 millioner fra premiefond til dekning av innbetalinger til pensjon, så 
holdes likviditeten upåvirket.

K281 Engangstilskudd KLP Ansvarlig: Budsjett og Innkjøp  Prosjektleder: Monika Olsen  

Det er satt av midler til årlig pliktig tilskudd. Oppdatert prognose er på 4,085 millioner 
årlig, og det kan ikke lånefinansieres

Det budsjetteres med finansiering fra drift via fondsavsetning

K800 FINANSIERING AV INVESTERINGSPOREFØLJEN Ansvarlig: Budsjett og Innkjøp 
Prosjektleder: Monika Olsen  

Etter nye regler for investeringsregnskapet er finansieringen i all hovedsak felles finansi-
ering av kommunens samlede investeringer. All felles finansiering samles i et fellespro-
sjekt.
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100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen 

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
Sum 100 - FELLESUTGIFTER  
- Prosjektei... 
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 11 698 8 200 4 200 5 200 29 298

Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros... 11 698 8 200 4 200 5 200 29 298
116 - SAMFUNNSUTVIKLING - Prosjekteier Oddvar Konst 
Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING - 
Prosjek... 
620-679 Salg varer/driftsm/fast 
eiendom -32 000 -17 500 -31 500 -2 500 -83 500
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 108 950 46 300 10 450 8 800 174 500

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 
- P... 76 950 28 800 -21 050 6 300 91 000

210 - OPPVEKST OG KULTUR - Prosjekteier: Mads Stian Hansen 
Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR - 
Prosje... 

700-859 Refusjoner -31 720 -31 720
Sum alle inntekter -31 720 0 0 0 -31 720
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 105 452 160 500 200 000 100 000 565 952

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR 
- ... 73 732 160 500 200 000 100 000 534 232

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: John Helland 
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL 
 - Prosjekt... 

700-859 Refusjoner -40 000 -320 000 -360 000
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 156 500 336 500 421 500 20 500 935 000

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Pr... 156 500 296 500 101 500 20 500 575 000
600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING - 
Prosj... 
700-859 Refusjoner -300 -300 -300 -300 -1 200
940-947 Bruk av disposisjonsfond -5 860 -1 860 -1 550 -1 550 -10 820
Sum alle inntekter -6 160 -2 160 -1 850 -1 850 -12 020
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 92 897 61 205 6 630 6 010 166 742
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -... 86 737 59 045 4 780 4 160 154 722
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim 
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - 
Prosjekte... 
Sum investeringsutgifter 
 (00100-05099) 47 090 27 000 27 000 27 000 128 090

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - 
Pro... 47 090 27 000 27 000 27 000 128 090
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900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Budsjett og Innkjøp 
Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - 
Prosjekt... 
620-679 Salg varer/driftsm/fast 
eiendom
700-859 Refusjoner -74 857 -112 911 -125 882 -25 802 -339 452
910-919 Bruk av lån -417 850 -507 134 -230 548 -177 358 -1 332 890
920-928 Mottatte avdrag på utlån, 
andeler m.v. -22 064 -19 609 -21 198 -22 790 -85 661
940-947 Bruk av disposisjonsfond -4 085 -4 085 -4 085 -4 085 -16 340

950-958 Bruk av bundne fond -50 000 -50 000
Sum alle inntekter -568 856 -643 739 -381 713 -230 035 -1 824 343
Sum finansutgifter (05100-05999) 116 149 63 694 65 283 66 875 312 001

Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - 
Pr... -452 707 -580 045 -316 430 -163 160 -1 512 342

Totalsum 

Sum alle prosjekter 
620-679 Salg varer/driftsm/fast 
eiendom -32 000 -17 500 -31 500 -2 500 -83 500
700-859 Refusjoner -106 877 -153 211 -446 182 -26 102 -732 372
910-919 Bruk av lån -417 850 -507 134 -230 548 -177 358 -1 332 890
920-928 Mottatte avdrag på utlån, 
andeler m.v. -22 064 -19 609 -21 198 -22 790 -85 661
940-947 Bruk av disposisjonsfond -9 945 -5 945 -5 635 -5 635 -27 160

950-958 Bruk av bundne fond -50 000 -50 000
Sum alle inntekter -638 736 -703 399 -735 063 -234 385 -2 311 583
Sum investeringsutgifter (00100-
05099) 522 587 639 705 669 780 167 510 1 999 582
Sum finansutgifter (05100-05999) 116 149 63 694 65 283 66 875 312 001

Sum alle prosjekter 0 0 0 0 0

 
2017 2018 2019 2020 Alle år

Opprinnelig bud. Budsjett Bud. 17-21
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Salgsinntekter -12     
Refusjoner -329 -101 -175 -105 -175 -105
Sum inntekter -341 -101 -175 -105 -175 -105
Lønn 6 648 5 589 5 808 5 635 5 808 5 635
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 854 961 1 470 956 1 483 956
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 431 502 514 514 514 514
Overføringer 554 374 455 385 455 385
Sum utgifter 9 487 7 426 8 247 7 490 8 260 7 490
108 - POLITISK VIRKSOMHET 9 146 7 325 8 072 7 385 8 085 7 385
Salgsinntekter -71     
Refusjoner -52 -65 -66 -66 -66 -66
Sum inntekter -123 -65 -66 -66 -66 -66
Lønn -15 793 26 353 -5 478 3 205 -20 976 -1 234
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 975 1 774 2 987 2 987 5 987 5 987
Overføringer 1 679 1 546 1 564 1 564 1 564 1 564
Finansutgifter 3 231 4 085 4 085 4 085 4 085 4 085
Sum utgifter -8 909 33 758 3 158 11 841 -9 340 10 402
109 - RESERVER -9 032 33 693 3 092 11 775 -9 406 10 336
Salgsinntekter -3 818 -4 052 -4 149 -4 149 -4 149 -4 149
Refusjoner -12 723 -6 923 -9 329 -9 329 -9 329 -9 329
Overføringer -3 403 -1 621 -3 576 -3 576 -3 576 -3 576
Finansinntekter -1 686     
Sum inntekter -21 631 -12 596 -17 054 -17 054 -17 054 -17 054
Lønn 54 067 57 647 59 528 59 028 58 528 58 528
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 23 258 23 196 21 223 21 223 21 223 21 223
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 669 700 872 872 872 872
Overføringer 10 959 5 270 8 124 8 124 8 124 8 124
Finansutgifter 3 949 3 161 3 161 3 161 3 161 3 161
Sum utgifter 92 901 89 974 92 908 92 408 91 908 91 908
110 - FELLESTJENESTENE 71 271 77 378 75 854 75 354 74 854 74 854
Salgsinntekter -1 440 -1 543 -1 795 -1 795 -1 795 -1 795
Refusjoner -2 671 -1 502 -1 323 -1 323 -1 323 -1 323
Finansinntekter -761 -250 -100 -100 -100 -100
Sum inntekter -4 872 -3 295 -3 218 -3 218 -3 218 -3 218
Lønn 12 074 12 404 12 217 12 217 12 217 12 217
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 089 1 691 1 736 1 736 1 736 1 736
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 161  0 0 0 0
Overføringer 2 318 3 866 3 788 3 788 3 788 3 788
Finansutgifter 899     
Sum utgifter 18 541 17 961 17 741 17 741 17 741 17 741
116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 669 14 666 14 523 14 523 14 523 14 523
Salgsinntekter -43 965 -44 269 -45 804 -45 804 -45 804 -45 804
Refusjoner -115 497 -94 952 -129 795 -131 445 -131 445 -131 945
Overføringer -26 503 -15 919 -16 300 -16 300 -16 300 -16 300
Finansinntekter -3 594 -220 -226 -226 -226 -226
Sum inntekter -189 559 -155 360 -192 125 -193 775 -193 775 -194 275

   

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)

14. Vedlegg
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Lønn 483 425 459 570 516 291 507 650 503 250 496 750
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 84 307 73 403 81 020 80 108 80 754 82 568
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 111 339 110 529 135 654 135 554 135 554 135 554
Overføringer 32 765 20 221 21 667 21 339 21 339 21 339
Finansutgifter 11 937 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158
Sum utgifter 723 773 665 881 756 790 746 809 743 055 738 369
210 - OPPVEKST OG KULTUR 534 214 510 521 564 665 553 034 549 280 544 094
Salgsinntekter -42 600 -35 945 -40 183 -40 183 -40 183 -40 183
Refusjoner -121 853 -120 309 -126 275 -126 275 -126 275 -126 275
Finansinntekter -2 894  -500 0 0 0
Sum inntekter -167 347 -156 254 -166 958 -166 458 -166 458 -166 458
Lønn 372 743 -385 625 423 442 421 092 424 692 424 692
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 75 283 60 819 61 253 61 253 61 253 61 253
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 96 265 99 833 102 192 102 192 102 192 102 192
Overføringer 37 793 29 158 31 848 30 848 31 848 31 848
Finansutgifter 3 228 831 831 831 831 831
Sum utgifter 585 312 576 266 619 566 616 216 620 816 620 816
300 - HELSE- OG SOSIAL 417 965 420 012 452 608 449 758 454 358 454 358
Refusjoner -22     
Overføringer -262 -200 -200 -200 -200 -200
Finansinntekter -1 125 -1 884 -1 884 -1 884 -1 884 -1 884
Sum inntekter -1 409 -2 084 -2 084 -2 084 -2 084 -2 084
Overføringer 1 318 2 392 2 392 2 392 2 392 2 392
Finansutgifter 866 467 467 467 467 467
Sum utgifter 2 184 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859
440 - NÆRINGSFONDS 775 775 775 775 775 775
Salgsinntekter -34 170 -33 184 -33 560 -33 560 -33 560 -33 560
Refusjoner -20 485 -9 358 -7 587 -7 587 -7 587 -7 587
Overføringer -36     
Finansinntekter -636     
Sum inntekter -55 327 -42 542 -41 147 -41 147 -41 147 -41 147
Lønn 78 099 77 113 76 476 76 943 77 283 77 283
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 52 240 48 993 49 543 50 851 52 019 52 019
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 014 2 518 2 622 2 622 2 622 2 622
Overføringer 14 309 11 214 11 462 11 462 11 462 11 462
Finansutgifter 47 722 41 230 41 230 41 230 41 230 41 230
Sum utgifter 194 384 181 068 181 333 183 108 184 616 184 616
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 139 057 138 526 140 186 141 961 143 469 143 469
Salgsinntekter -76 219 -76 994 -80 813 -83 282 -85 643 -88 116
Refusjoner -266 -100 -100 -100 -100 -100
Finansinntekter -657 -640 -2 443 -1 862 -1 149 -690
Sum inntekter -77 142 -77 734 -83 356 -85 244 -86 892 -88 906
Lønn 10 790 11 481 12 010 12 010 12 010 12 010
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 21 720 14 275 17 721 17 721 17 721 17 721
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 27 830 28 891 29 950 29 950 29 950 29 950
Overføringer 10     

   

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)
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Finansutgifter 12 687 13 993 13 806 14 845 15 772 16 964
Sum utgifter 73 037 68 640 73 487 74 526 75 453 76 645
610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 105 -9 094 -9 869 -10 718 -11 439 -12 261
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 009 3 157 3 236 3 236 3 236 3 236
Sum utgifter 3 009 3 157 3 236 3 236 3 236 3 236
730 - REVISJONEN 3 009 3 157 3 236 3 236 3 236 3 236
Overføringer 232 232 232 232 232 232
Finansutgifter 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431
Sum utgifter 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663
740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663
Overføringer 7 897 8 470 8 681 8 681 8 746 8 681
Finansutgifter 26 26 26 26 26 26
Sum utgifter 7 923 8 496 8 707 8 707 8 772 8 707
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 8 707 8 707 8 772 8 707
Overføringer -1 218 688 -1 238 078 -1 316 085 -1 322 070 -1 331 079 -1 378 925
Sum inntekter -1 218 688 -1 238 078 -1 316 085 -1 322 070 -1 331 079 -1 378 925
Overføringer 1 652 1 100 700 700 700 700
Sum utgifter 1 652 1 100 700 700 700 700
800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1 217 035 -1 236 978 -1 315 385 -1 321 370 -1 330 379 -1 378 225
Finansinntekter -18 481 -17 401 -15 670 -16 170 -16 670 -17 170
Sum inntekter -18 481 -17 401 -15 670 -16 170 -16 670 -17 170
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 109 109 109 109 109 109
Overføringer   4 827 4 771 4 756 4 756
Finansutgifter 96 094 101 784 103 559 120 584 142 853 173 995
Sum utgifter 96 203 101 893 108 495 125 464 147 718 178 860
900 - RENTER OG AVDRAG 77 722 84 492 92 825 109 294 131 048 161 690
Finansinntekter -2 000     
Sum inntekter -2 000     
Finansutgifter 4 819 3 544 18 262 14 887 22 463 27 548
Sum utgifter 4 819 3 544 18 262 14 887 22 463 27 548
940 - FONDS 2 819 3 544 18 262 14 887 22 463 27 548
Finansinntekter -67 748 -58 176 -59 214 -60 264 -61 302 -62 152
Sum inntekter -67 748 -58 176 -59 214 -60 264 -61 302 -62 152
960 - AVSKRIVNINGER -67 748 -58 176 -59 214 -60 264 -61 302 -62 152
Finansutgifter 18 687  0 0 0 0
Sum utgifter 18 687
990 - ÅRETS DRIFTSRESULTAT 18 687

Konto(T) Regnskap  
2015

Opprinnelig  
budsjett  

2016

Budsjett  
2017  
(1000)

Budsjett  
2018  
(1000)

Budsjett  
2019  
(1000)

Budsjett  
2020  
(1000)
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            14. Vedlegg 

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Sum LN03-Brukerbetaling -54 691 -53 734 -58 931 -58 931          -58 931          -58 931         
Sum LN04-Andre salgs og leieinntekter -146 603 -141 224 -146 319 -148 788         -151 149         -153 622       
Sum LN05-Overføringer med krav til motytelse -261 454 -233 310 -274 650 -276 230         -276 300         -276 730       
Sum LN06-Rammetilskudd -704 090 -713 536 -760 848 -768 216         -774 777         -780 305       
Sum LN07-Andre statlige overføringer -68 986 -47 276 -59 904 -52 802          -52 802          -52 802         
Sum LN08-Andre overføringer -779 -461 -474 -474               -474               -474              
Sum LN09-Skatt på inntekt og formue -425 139 -444 345 -468 149 -472 222         -476 090         -479 793       
Sum LN10-Eiendomsskatt -49 599 -50 000 -49 688 -48 232          -46 812          -85 427         
Sum LN11-Andre direkte og indirekte skatter -298 -200 -200 -200               -200               -200              
Sum LN12-SUM DRIFTSINNTEKTER -1 711 640 -1 684 086 -1 819 163 -1 826 095      -1 837 535      -1 888 284     
Sum LN14-Lønnsutgifter 915 688 921 375 999 832 984 267          983 982          977 953        
Sum LN15-Sosiale utgifter 103 877 132 433 119 475 132 518          107 843          126 933        
Sum LN16-Kjøp av varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 233 879 207 195 218 049 217 939          223 272          224 567        
Sum LN17-Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 241 718 246 130 275 040 274 940          274 940          274 940        
Sum LN18-Overføringer 111 487 83 843 98 842 94 286           95 406           95 271          
Sum LN19-Avskrivninger 67 748 58 176 59 214 60 264           61 302           62 152          
Sum LN20-Fordelte utgifter -1 002 -1 029 -1 054 -1 054            -1 054            -1 054           
Sum LN21-SUM DRIFTSUTGIFTER 1 673 394 1 648 123 1 769 398 1 763 160       1 745 691       1 760 762      
Sum LN23-BRUTTO DRIFTSRESULTAT -38 246 -35 963 -49 765 -62 935          -91 844          -127 522       
Sum LN25-Renteinntekter og utbytte -18 481 -17 401 -15 670 -16 170          -16 670          -17 170         
Sum LN26-Mottatte avdrag på utlån -18 0 0 -                 -                 
Sum LN27-SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER -18 499 -17 401 -15 670 -16 170          -16 670          -17 170         
Sum LN29-Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 53 860 55 456 50 763 55 705           62 516           70 778          
Sum LN30-Avdragsutgifter 42 108 46 152 52 605 64 688           80 143           103 023        
Sum LN31-Utlån 0 0 0 -                 -                 
Sum LN32-SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 95 968 101 608 103 368 120 393          142 659          173 801        
Sum LN34-RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 77 469 84 207 87 698 104 223          125 989          156 631        
Sum LN35-Motpost avskrivninger -67 748 -58 176 -59 214 -60 264          -61 302          -62 152         
Sum LN36-NETTO DRIFTSRESULTAT -28 525 -9 932 -21 281 -18 976          -27 157          -33 043         
Sum LN38-Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0 0 0
Sum LN39-Bruk av disposisjonsfond -2 592 0 0
Sum LN40-Bruk av bundne fond -10 743 -2 994 -5 153 -4 072            -3 359            -2 900           
Sum LN41-Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
Sum LN42-SUM BRUK AV AVSETNINGER -13 335 -2 994 -5 153 -4 072            -3 359            -2 900           
Sum LN44-Overført til investeringsregnskapet 0 0 0
Sum LN45-Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0 0 0
Sum LN46-Avsetninger til disposisjonsfond 10 225 9 748 24 466 21 091           28 667           33 752          
Sum LN47-Avsetninger til bundne fond 12 948 3 178 1 968 1 957             1 849             2 191            
Sum LN49-SUM AVSETNINGER 23 173 12 926 26 434 23 048           30 516           35 943          
Sum LN51-REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK -18 687 0 0 -                 -                 -               

RAMME
ØKONOMISK OVESIKT DRIFT 2015-2020
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Tiltak(T) 2 017           2 018           2 019           2 020           
108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 072           7 385           8 085           7 385           
109 - RESERVER 3 092           11 775        -9 406         10 336        
110 - FELLESTJENESTENE 75 854        75 354        74 854        74 854        
116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 523        14 523        14 523        14 523        
210 - OPPVEKST OG KULTUR 564 665      553 034      549 280      544 094      
300 - HELSE- OG SOSIAL 452 608      449 758      454 358      454 358      
440 - NÆRINGSFONDS 775              775              775              775              
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 140 186      141 961      143 469      143 469      
610 - SELVKOSTOMRÅDET -9 869         -10 718       -11 439       -12 261       
730 - REVISJONEN 3 236           3 236           3 236           3 236           
740 - HAVNEVESEN 1 663           1 663           1 663           1 663           
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 8 707           8 707           8 772           8 707           
800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1 315 385 -1 321 370 -1 330 379 -1 378 225 
900 - RENTER OG AVDRAG 92 825        109 294      131 048      161 690      
940 - FONDS 18 262        14 887        22 463        27 548        
960 - AVSKRIVNINGER -59 214       -60 264       -61 302       -62 152       

Endringer i forhold til rådmannens forslag 2017 -2020

Tiltak(T) 2017 2018 2019 2020
Styrke eldrerådet 20 20 20 20
108 - POLITISK VIRKSOMHET 20 20 20 20
Styrke eldrerådet -20 -20 -20 -20 
Redusere personalkostnader med ca 1%(halv effekt 2017) -8 902 -14 804 -14 304 -14 304 
Kjøp av varer og tjenester -3 000 -3 000 0 0
Sosialt tiltak ansatte 1 000 1 000 1 000 1 000
Kurs/tiltak "De i tjenesteproduksjon" (Lean etc) 1 000 1 000 1 000 1 000
Reduksjon reserver -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
109 - RESERVER -12 922 -18 824 -15 324 -15 324 
Stilling sikkerhetsansvarlig -600 -600 -600 -600 
110 - FELLESTJENESTENE -600 -600 -600 -600 
Redusere ekstrabevilgning Nordlysbadet -500 -500 -500 -500 
Bevare Leirbotn skole 2 000 2 000 2 000 2 000
Habilitering samordningsgevinst -500 -500 -500 -500 
Bibliotekstilling reversert 250 600 600 600
210 - OPPVEKST OG KULTUR 1 250 1 600 1 600 1 600
Reduksjon NAV -1 000 -1 000 0 0
Demenskoordinator 200 200 200 200
300 - HELSE- OG SOSIAL -800 -800 200 200
Reduksjon styrking brøyting -500 -500 -500 -500 
Skansen aktivitetssenter utsatt -500 0 0 0
600 - DRIFT- OG UTBYGGING -1 000 -500 -500 -500 
Økte gebyrer selvkost 0 -750 -750 -750 
Økt avskrivning selvkost 0 450 450 450
610 - SELVKOSTOMRÅDET 0 -300 -300 -300 
Tilbakeføring eiendomsskatt 10 000 10 000 10 000 0
800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD 10 000 10 000 10 000 0
Renter og avdrag ordinære investeringer 0 500 500 500
Renter og avdrag selvkostinvesteringer 0 750 750 750
900 - RENTER OG AVDRAG 0 1 250 1 250 1 250
Til bufferfond 4 052 8 604 4 104 14 104
940 - FONDS 4 052 8 604 4 104 14 104
Økt avskrivning selvkost 0 -450 -450 -450 
960 - AVSKRIVNINGER 0 -450 -450 -450 

0 0 0 0
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Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum LN03-Salg av driftsmidler og fast eiendom -32 000 -12 500 -3 952
Sum LN04-Andre salgsinntekter 0 0 -363
Sum LN05-Overføringer med krav til motytelse -106 877 -155 098 -49 721
Sum LN06-Statlige overføringer 0 0 0
Sum LN07-Andre overføringer 0 0 -5 309
Sum LN08-Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum LN09-SUM INNTEKTER -138 877 -167 598 -59 344
Sum LN11-Lønnsutgifter 0 3 978 5 167
Sum LN12-Sosiale utgifter 0 708 763
Sum LN13-Kjøp varer og tj. inngår i komm.tj.prod. 447 730 392 996 126 846
Sum LN14-Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 0 0 1 281
Sum LN15-Overføringer 74 857 72 042 24 510
Sum LN16-Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 8
Sum LN17-Fordelte utgifter 0 0 0
Sum LN18-SUM UTGIFTER 522 587 469 724 158 575
Sum LN20-Avdragsutgifter 72 064 21 523 18 816
Sum LN21-Utlån 40 000 40 000 37 377
Sum LN22-Kjøp av aksjer og andeler 4 085 4 085 3 481
Sum LN23-Dekning av tidligere års udekket 0 0 0
Sum LN24-Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 742
Sum LN25-Avsetninger til bundne fond 0 0 20 128
Sum LN26-Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
Sum LN27-SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 116 149 65 608 80 544
Sum LN28-FINANSIERINGSBEHOV 499 859 367 734 179 774
Sum LN30-Bruk av lån -417 850 -336 266 -135 869
Sum LN31-Mottatte avdrag på utlån -22 064 -21 523 -37 052
Sum LN32-Salg av aksjer og andeler 0 0 0
Sum LN33-Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Sum LN34-Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0
Sum LN35-Bruk av disposisjonsfond -9 945 -9 945 -6 502
Sum LN36-Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 -144
Sum LN37-Bruk av bundne fond -50 000 0 -207
Sum LN38-Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
Sum LN39-SUM FINANSIERING -499 859 -367 734 -179 774
Sum LN40-UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0

RAMME
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 
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Skjema 1 A

 
Skjema 1 B

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum LN01-Skatt på inntekt og formue -468 149 -444 345 -425 139
Sum LN02-Ordinært rammetilskudd -760 848 -713 536 -704 090
Sum LN03-Skatt på eiendom -49 688 -50 000 -49 599
Sum LN04-Andre direkte eller indirekte skatter -200 -200 -298
Sum LN05-Andre generelle statstilskudd -59 904 -47 276 -68 986
Sum LN06-SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 338 789 -1 255 357 -1 248 112
Sum LN07-Renteinntekter og utbytte -15 670 -17 401 -18 481
Sum LN08-Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter 50 763 55 456 53 860
Sum LN09-Avdrag på lån 52 605 46 152 42 108
Sum LN10-NETTO FINANSIERINGSINNTEKT/UTGIFT 87 698 84 207 77 486
Sum LN11-Til dek. av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0 0 0
Sum LN12-Til ubundne avsetninger 24 466 9 748 10 225
Sum LN13-Til bundne avsetninger 1 968 3 178 12 948
Sum LN14-Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr 0 0 0
Sum LN15-Bruk av ubundne avsetninger 0 0 -2 592
Sum LN16-Bruk av bundne avsetninger -5 153 -2 994 -10 743
Sum LN17-NETTO AVSETNINGER 21 281 9 932 9 839
Sum LN18-Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0
Sum LN19-TIL FORDELING DRIFT -1 229 810 -1 161 218 -1 160 788
Sum LN20-SUM FORDELT TIL DRIFT(fra skjema 1B) 1 229 810 1 161 218 1 142 101
Sum LN21-MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 -18 687

RAMME

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 072 7 325 9 146
Sum 109 - RESERVER -993 29 608 -12 263
Sum 110 - FELLESTJENESTENE 82 058 78 538 75 269
Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 623 14 916 13 531
Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR 581 191 526 660 558 675
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL 453 108 420 012 418 435
Sum 440 - NÆRINGSFONDS 2 392 2 392 1 279
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 137 136 135 476 135 657
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET -7 805 -10 058 -4 236
Sum 730 - REVISJONEN 3 236 3 157 3 009
Sum 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 1 663
Sum 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 8 707 8 496 7 923
Sum 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD 700 1 100 1 652
Sum 900 - RENTER OG AVDRAG 4 936 109 109
Sum 960 - AVSKRIVNINGER -59 214 -58 176 -67 748
Sum fordelt til drift 1 229 810 1 161 218 1 142 101

RAMME
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Skjema 2 A

Skjema 2 B

Beregning av renter og avdrag 

Opptak av nye lån 2017-2020

Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2017-2020.

I årene 2017 til 2020 vil det bli tatt opp totalt 1 335 millioner kroner i lån.  Av dette vil 1 
175 millioner kroner gå til ordinære investeringer, mens 160 millioner kr vil være lån til 
videre utlån (startlån).   Låneopptakene er 390 millioner kroner større enn i økonomiplan 
16-19.  Rådmannen foreslår å foreta ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 50 millioner 
kroner i 2017, men det blir likevel en betydelig gjeldsvekst i planperioden.

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum LN01-Investeringer i anleggsmidler 526 672 473 809 162 048
Sum LN02-Utlån og forskutteringer 40 000 40 000 37 377
Sum LN03-Avdrag på lån, og renteutgifter 72 064 21 523 18 824
Sum LN04-Avsetninger inkl.dekn.tidl.års udekket 0 0 20 869
Sum LN05-ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 638 736 535 332 239 118
Sum LN07-Bruk av lånemidler -417 850 -336 266 -135 869
Sum LN08-Inntekter fra salg av anleggsmidler -32 000 -12 500 -3 952
Sum LN09-Tilskudd til investeringer 0 0 -5 309
Sum LN10-Mottatte avdrag, renteinntekter -128 941 -176 621 -86 773
Sum LN11-Andre inntekter 0 0 -363
Sum LN12-SUM EKSTERN FINANSIERING -578 791 -525 387 -232 265
Sum LN13-Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0
Sum LN14-Bruk av avsetninger inkl.bruk tidl.års udisp. -59 945 -9 945 -6 854
Sum LN15-SUM FINANSIERING -638 736 -535 332 -239 118
Sum LN16-UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0

RAMME

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Sum 100  100 - FELLES 11 698 9 198 4 538
Sum 116  116 - SAMFUNNSUTVIKLING 108 950 90 650 43 389
Sum 210  210 - OPPVEKST OG KULTUR 105 452 192 050 43 720
Sum 300  300 - HELSE OG SOSIAL 156 500 102 800 12 112
Sum 600  600 - DRIFT OG UTBYGGING 92 897 41 026 31 521
Sum 610  610 - SELVKOST 47 090 34 000 23 287
Sum 900  900 - STARTLÅN M.V. 4 085 4 085 3 481
Sum investering i anleggsmidler 526 672 473 809 162 048

RAMME

Gruppe Nye lån 
2017

Nye lån 
2018

Nye lån 
2019

Nye lån 
2020

Opptak 
av lån 
2017-
2020

Ord invest lån 339 994 463 634 190 048 137 358 1 175 483

Lån til videre utlån 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000
Totalt alle lån 379 994 503 634 230 048 177 358 1 335 483
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Renteforutsetninger

Det forutsettes uendrede rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden.  Lån 
med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 
1,8 %, KLP 1,8 % Husbanken 1,5 %.  Lån med rentebinding videreføres med den rente som 
er på det enkelte lån.  For NYE låneopptak legges det til grunn 2 % rente. Budsjettert rente 
på lån til videreutlån er 2,6 %.   Til sammen gir disse forutsetningene rom for en liten ren-
teøkning 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 på disse lånene legges det til grunn låne-
opptak 1.7. hvert år. 

Fastrente

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 1 695 529 867 per 31.12.16. 43 % av 
kommunens samlede lån er da på bundet rente.  Oversikten viser at hvis vi tar opp alle nye 

lån i planperioden til flytende rente, så vil utløp av fastrenteavtaler og avdrag redusere an-
delen fastrentelån til 20 % ved utgangen av 2020.  En rekke fastrenteavtaler utløper i 2022, 
og så har vi en avtale som løper til 2032.  Kombinasjonen av kraftig økende gjeld og lavere 
andel fastrente øker renterisikoen betydelig.  Det er sannsynlig at vi i dette perspektivet 
må inngå noen nye fastrenteavtaler i planperioden for å avdempe renterisikoen.

Gr 1 TEKST Rente reg 
tids pkt fast 

rente lån 

Renter 
oktober 

2016

GJELD 
31.12.2016

GJELD 
31.12.2017

GJELD 
31.12.2018

GJELD 
31.12.2019

GJELD 
31.12.2020

1. Invest lån KOMM. BANKEN 12.12.2016 4,46 % 75 173 200 71 414 520 67 655 840 63 897 160 60 138 480
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.05.2017 5,00 % 1 842 970 0 0 0 0
1. Invest lån KOMM. BANKEN 02.10.2017 5,30 % 11 574 350 11 016 550 10 458 750 9 900 950 9 343 150
1. Invest lån KOMM. BANKEN 02.10.2017 5,30 % 43 758 860 41 649 980 39 541 100 37 432 220 35 323 340
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.05.2018 2,19 % 19 434 340 18 281 715 17 103 930 15 900 233 14 670 240
1. Invest lån KOMM. BANKEN 30.12.2019 4,96 % 25 376 620 24 273 280 23 169 940 22 066 600 20 963 260
1. Invest lån KOMM. BANKEN 28.12.2021 4,04 % 52 289 200 50 197 640 48 106 080 46 014 520 43 922 960
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.04.2022 2,88 % 15 665 923 14 965 784 14 245 658 13 504 650 12 742 449
1. Invest lån KLP 22.06.2022 3,94 % 200 325 443 192 469 443 184 613 443 176 757 443 168 901 443
1. Invest lån KOMM. BANKEN 28.06.2022 3,71 % 318 302 470 305 820 030 293 337 590 280 855 150 268 372 710
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.10.2022 2,48 % 8 466 208 8 081 376 7 686 972 7 282 708 6 868 395
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.10.2022 2,48 % 17 407 798 16 757 424 16 090 893 15 407 697 14 707 539
2. Utlån HUSB. VIDERE UTLÅN-1 01.05.2032 3,10 % 7 278 581 6 905 598 6 521 157 6 124 800 5 716 257
Fastrenteavtale som går ut -75 173 200 -71 414 520 -67 655 840 -63 897 160 -60 138 480 
Fastrenteavtale som går ut 0 0 0 0
Fastrenteavtale som går ut -11 016 550 -10 458 750 -9 900 950 -9 343 150 
Fastrenteavtale som går ut -41 649 980 -39 541 100 -37 432 220 -35 323 340 
Fastrenteavtale som går ut -17 103 930 -15 900 233 -14 670 240 
Fastrenteavtale som går ut -22 066 600 -20 963 260 
Sum fastrentelån 721 722 763 637 752 290 593 771 733 545 946 968 521 231 753
Sum gjeld på flytende rente 973 807 104 1 313 102 099 1 777 169 649 1 954 451 633 2 031 462 031
Total lånegjeld 1 695 529 867 1 950 854 389 2 370 941 382 2 500 398 601 2 552 693 784
Andel fastrente 43 % 33 % 25 % 22 % 20 %
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Total gjeld

 
Kommentarer 
Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2014 var på 1,493 milliarder kroner.   Dette 
vil øke til 2,553 milliarder kroner i 2020.  Merk at lånene til finansiering av Nordlysbadet og 
Nordlyskatedralen IKKE er med i dette oppsettet, fordi de vil være i balansene til henholds-
vis Nordlysbadet AS og Alta Kirkelige fellesråd. Merk også at prognosen forutsetter at det 
blir betalt ekstraordinære avdrag på lån med 30 millioner i desember 2016 og 50 millioner 
i desember 17.  Gjelden vil ved utgangen av planperioden være 71% høyere enn 31.12.14, 
og kommunen blir vesentlig mer sårbar for renteøkninger. 

Renteutgifter 2014-2020
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Kommentarer 

Renteutgiftene utgjorde 47,1 millioner kroner i 2014.  Rentebelastningen har falt fra 2013 
til 2014, og faller ytterligere litt før det øker fra 2018.  Fallet skyldes lavere renter, og at 
dyre fastrenteavtaler går ut.  Rentebelastningen vil øke betydelig i slutten av planperioden, 
selv om vi legger til grunn fortsatt lave renter.   

Avdrag lån 2014-2020
 

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. 55,5 millioner kroner i 2014 til 125 millioner kroner i 2020.  
Dette er en økning på 69,5 millioner, eller 125 %.

Avdragene på lån til videreutlån føres i investeringsregnskapet.  Avdrag på ordinære inves-
teringslån føres i driftsregnskapet.

I tillegg til det som vises her vil det bli betalt ekstraordinære avdrag med 30 millioner i 
2016 og 50 millioner i 2017, finansiert med ekstraordinære innfrielser av utlånte startlån 
som tidligere er avsatt til fond. 

Rente- og avdragsberegning 2014-2020 – Fordelt på ord lån og  
videre utlån 

 
Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og 
lån til videre utlån (startlån) i perioden 2013 til 2019.   Avdrag på lån til videre utlån belas-
tes investeringsbudsjettet.  Ekstraordinære avdrag belastes i investeringsregnskapet.  Disse 
er finansiert med ekstraordinære innfrielser av startlån.
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Lån til videre utlån 16 555 18 664 21 641 22 064 19 609 21 198 22 790
Ord invest lån 38 936 42 108 45 407 52 605 63 938 79 393 102 273
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Ord invest lån 5 702 0 37 242 37 025 37 877 38 150 42 734 48 867 56 494 38 936 42 108 45 407 52 605 63 938 79 393 102 273

Lån til videre utlån 24 298 50 000 9 939 9 599 8 957 7 613 7 471 8 149 8 784 16 555 18 664 21 641 22 064 19 609 21 198 22 790
Totalt alle lån 30 000 50 000 47 181 46 624 46 834 45 763 50 205 57 016 65 278 55 490 60 772 67 048 74 669 83 547 100 591 125 063
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Vann (63200) - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2017
Grunnlag Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tallgrunnlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Deflator 3,30 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50
Kalkylerente % 1,94 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15
Gebyrstørrelser
Abonnementsgebyr kr 1 511 1 541 1 618 1 683 1 750 1 820
Abonnementsgebyr årlig økning % 8,0 2,0 5,0 4,0 4,0 4,0
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
Vannmålergebyr Qn 2,5 kr 352 359 377 392 408 424
Vannmålergebyr Qn 6-10 kr 623 635 667 694 722 751
Vannmålergebyr Dn 50-100 kr 1 551 1 582 1 661 1 728 1 797 1 869
Kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 5 970 6 300 6 389 6 699 7 197 7 631
Kapitalkostnader - renter kr 1 543 1 555 1 911 2 118 2 411 2 735
Leasing kr 781 1 012 1 012 1 054 1 062 1 050
Forvaltning kr 2 295 2 224 2 284 2 346 2 409 2 474
Faste kostnader sum kr 10 589 11 090 11 596 12 216 13 078 13 889
Variable kostnader sum kr 11 934 12 020 12 763 13 115 13 478 13 850
Variable kostnader økning % 0,9 0,7 6,2 2,8 2,8 2,8
Kostnader totalt kr 22 523 23 110 24 359 25 331 26 556 27 739
Kostnader totalt økning % 0,0 2,6 5,4 4,0 4,8 4,5
Inntekter
Abonnementsgebyr kr 11 714 12 142 12 835 13 442 14 077 14 743
Tilknytningsgebyrer kr 590 740 495 495 495 495
Faste inntekter sum kr 12 304 12 882 13 330 13 937 14 572 15 238
Faste inntek ter økning % 10,2 4,7 3,5 4,6 4,6 4,6
Variable inntekter sum kr 10 488 10 908 10 949 11 462 11 999 12 563
Variable inntek ter økning % 8,3 4,0 0,4 4,7 4,7 4,7
Inntekter totalt kr 22 792 23 790 24 279 25 399 26 572 27 801
Inntek tsøkning % 9,3 4,4 2,1 4,6 4,6 4,6

Resultat kr 269 680 -80 68 16 62
Renter selvkostfond kr 5 13 19 20 22 25
Selvkostfond vann kr 396 1 089 1 028 1 116 1 154 1 241

Avløp (63300) - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2017
Grunnlag Enhet 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Deflator 3,30 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50
Kalkylerente % 1,94 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15
Gebyrstørrelser
Abonnementsgebyr kr 1 857 1 857 1 950 2 067 2 191 2 322
Abonnementsgebyr årlig økning % 6,0 0,0 5,0 6,0 6,0 6,0
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
Kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning 1000kr 5 844 5 874 6 939 7 229 7 789 8 243
Kapitalkostnader - renter 1000kr 2 552 2 455 2 733 2 944 3 247 3 618
Leasing 1000kr 1 454 1 454 1 559 1 595 1 595 1 583
Forvaltning 1000kr 1 859 1 852 1 902 1 953 2 006 2 060
Faste kostnader sum 1000kr 11 709 11 634 13 132 13 720 14 636 15 503
Faste kostnader økning % 4,9 -0,6 12,9 4,5 6,7 5,9
Variable kostnader sum 1000kr 11 200 11 200 11 937 12 266 12 604 12 951
Variable kostnader økning % -2,3 0,0 6,6 2,8 2,8 2,8
Kostnader totalt 1000kr 22 909 22 834 25 069 25 986 27 240 28 455
Kostnader totalt økning % 1,3 -0,3 9,8 3,7 4,8 4,5
Inntekter
Abonnementsgebyr 1000kr 11 778 12 046 12 734 13 592 14 513 15 497
Tilknytningsgebyrer 1000kr 477 630 450 450 459 469
Faste inntekter sum 1000kr 12 255 12 676 13 184 14 042 14 973 15 966
Faste inntek ter økning % 8,1 3,4 4,0 6,5 6,6 6,6
Variable inntekter sum 1000kr 9 997 10 020 10 258 10 936 11 826 12 803
Variable inntek ter økning % 6,9 0,2 2,4 6,6 8,1 8,3
Inntekter totalt 1000kr 22 252 22 696 23 441 24 978 26 799 28 769
Inntek tsøkning % 7,6 2,0 3,3 6,6 7,3 7,4

Resultat 1000kr -657 -138 -1 628 -1 009 -442 314
Renter selvkostfond 1000kr 74 63 49 27 14 14
Selvkostfond avløp 1000kr 3 577 3 502 1 923 941 514 843
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Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2017
Grunnlag Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Deflator % 3,30 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50
Rentenivå kapitalkostnader % 1,75 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15
Gebyrstørrelser
Renovasjonsgebyr 140 l kr/stk 2 994 3 053 3 053 3 145 3 271 3 402
Renovasjonsgebyr 240 l kr/stk 3 322 3 388 3 388 3 490 3 629 3 774
Renovasjonsgebyr 360 l kr/stk 3 786 3 862 3 862 3 978 4 137 4 303
Renovasjonsgebyr årlig økning % 4,0 2,0 0,0 3,0 4,0 4,0
Kostnader
Kostnader totalt kr 25 355 26 018 27 249 28 517 29 825 31 177
Relativ kostnadsøkning % 4,4 2,6 4,7 4,7 4,6 4,5
Inntekter
Renovasjonsgebyr samlet kr 25 591 26 632 26 818 27 811 29 118 30 486
Inntekter totalt kr 25 591 26 632 26 818 27 811 29 118 30 486
Relativ inntek tsøkning % 5,2 4,1 0,7 3,7 4,7 4,7
Resultat kr 236 614 -431 -707 -707 -690
Renter selvkostfond kr 38 40 53 47 37 25
Selvkostfond renovasjon kr 2 223 2 877 2 499 1 839 1 169 504

Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2017
Grunnlag Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Deflator % 3,00 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50
Kalkylerente % 1,94 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15
Gebyrstørrelser
Feiegebyr kr/stk 349 356 385 417 451 469
Feiegebyr årlig økning % 6,0 2,0 8,0 8,0 8,0 4,0
Kostnader
Kostnader totalt kr 2 185 2 828 2 846 2 916 2 989 3 063
Relativ kostnadsøkning % 4,3 29,4 0,6 2,5 2,5 2,5
Inntekter
Feiegebyr kr 2 259 2 327 2 541 2 770 3 013 3 155
Inntekter totalt kr 2 259 2 327 2 541 2 770 3 013 3 155
Relativ inntek tsøkning % 2,1 3,0 9,2 9,0 8,8 4,7
Resultat kr 74 -501 -304 -146 24 92
Renter selvkostfond kr 23 23 14 10 7 9
Selvkostfond feiing kr 1 269 791 501 365 396 497

Slamtømming (63402) - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2017 
Grunnlag Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tallunderlag Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Deflator % 3,00 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50
Kalkylerente % 1,75 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15
Gebyrstørrelser
Slamgebyr - pr. bolig kr/stk 2 256 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324
Slamgebyr årlig økning % 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slamgebyr - pr. fritidsbolig kr/stk 1 128 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162
Kostnader
Kostnader totalt kr 3 380 3 366 3 464 3 570 3 680 3 793
Relativ kostnadsøkning % 8,0 -0,4 2,9 3,1 3,1 3,1
Inntekter
Slamgebyr kr 3 590 3 714 3 843 3 870 3 897 3 925
Inntekter totalt kr 3 590 3 714 3 843 3 870 3 897 3 925
Relativ inntek tsøkning % 13,9 3,5 3,5 0,7 0,7 0,7
Resultat kr 210 348 379 300 217 131
Renter selvkostfond kr -8 -2 4 11 17 23
Selvkostfond slamtømming kr -290 56 439 750 985 1 139
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Gebyr etter Matrikkelloven § 32
Budsjett 2017

G r u n n la g E n h e t 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 K o m m e n t a r

T allunderlag P ro gno s e B u ds je t t B uds jett B uds jett B uds jett

A ntall s aks mengde inn s tk 130 130 130 130 130

A ntall s ø kere s tk 140 140 140 140 140

D eflato r % 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50 V ektet lø nns - o g pris veks t

R entenivå kapitalko s tnader % 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15 5 årig S WA P  rente + 0,5

G ebyrø kning % 15,00 2,50 2,50 2,50
G e byr s t ø r r e ls e r i  h e le  k r o n e r

G enerelle G ebyr kr

G ebyrer fo r arbeider etter 
M atrikkello ven jfr kap 9 i 
G ebyrregulativet

K o s t n a de r

Lø nns utgifter kr/s tk 4 924 4 775 4 904 5 036 5 172

Lø nn funks jo n 303, + to  s tk s o m 
jo bber med G eo data, herunder 
ko mmer o gs å en 50% fra 
s ervic es entret

D rifts utgifter generelt kr/s tk 687 708 722 738 753

K apitalko s tnader kr
A ndre ko s tnader kr 600 613 625 639 652 G eo datako s tnader 800 tus en. 

B uds jett G eo data kun 200 tus en. 
K uttet 600 tus en i 2014

K o s t n a de r  t o t a lt k r 6  2 11 6  0 9 5 6  2 5 2 6  4 13 6  5 7 7

In n t e k t e r

G enerelle G ebyr kr 195 224 230 236 241

R efus jo n T inglys ning kr 75 86 88 91 93

B ehandlings gebyr kr 25 29 29 30 31

Oppmålings gebyr 1 530 1 760 1 803 1 849 1 895

A vg.pliktig s alg 250 256 263 269 276

A ndre inntekter kr 272 279 286 293 300

In n t e k t e r  t o t a lt k r 2  3 4 7 2  6 3 4 2  7 0 0 2  7 6 7 2  8 3 6

R elativ inntekts ø kning %

R e s u lt a t k r - 3  8 6 4 - 3  4 6 1 - 3  5 5 2 - 3  6 4 6 - 3  7 4 1 Overs kudd (+) Unders kudd (-)

Gebyr etter PAB § 33-1
Budsjett 2017

G ru n n la g E n h e t 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 K o mme n ta r

Ta llunderla g P rognose B u d s je tt B udsjett B udsjett B udsjett

Anta ll sa ksmengde inn stk 375 375 375 375 375

Anta ll søkere stk 300 300 300 300 300

Defla tor % 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50 V ektet lønns-  og prisvekst

R entenivå  ka pita lkostna der% 1,80 1,83 1,90 2,00 2,15 5 å rig S WAP  rente + 0,5

G ebyrøkning % 15,00 2,50 2,50 2,50
G e b y rs tø rre ls e r i h e le  k ro n e r

G enerelle  G ebyr kr 1 660 1 909 1 957 2 006 2 056
K a rt og e iendomsovers ikter jfr 8.1 
i G ebyrregula tivet

B yggesa ker kr
T ilta kssa ker jfr 8.4 i 
G ebyrregula tivet

Delingssa ker kr
R esterende er ihht 
G ebyrregula tivet 8.5 tom 8.8

K o s tn a d e r
L ønnsutgifter kr/stk 6 253 5 680 5 833 5 991 6 153 L ønn funks jon 304,  Herunder 

kommer også  1 s tk fra  
S ervic esentret,  50%  304/50%  
303

Driftsutgifter generelt kr/stk 383 391 399 408 416

K o s tn a d e r to ta lt k r 6  6 3 6 6  0 7 1 6  2 3 3 6  3 9 8 6  5 6 9
In n te k te r

G enerelle  G ebyr kr 225 259 265 272 279

B yggesa ker kr 3 370 3 876 3 972 4 072 4 173

Delingssa ker kr 400 460 472 483 495

Andre inntekter kr 496 0 0 0 0

In n te k te r to ta lt k r 4  4 9 1 4  5 9 4 4  7 0 9 4  8 2 7 4  9 4 8

R ela tiv inntektsøkning %

R e s u lta t k r - 2  14 5 - 1 4 7 7 - 1 5 2 4 - 1 5 7 2 - 1 6 2 1 O verskudd (+) Underskudd (- )
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Tiltaksoversikt per rammeområde

Tiltak(T) 2017 2018 2019 2020
Fremskrevet budsjett 7325 7325 7325 7325
Prisjustering 69 69 69 69
Redusert kutt varer og tjenester -13 0 0 0
Valgutgifter 700 0 700 0
Videreføring av gjeldende økonomiplan 687 0 700 0
Kutt annonsering 1 million -29 -29 -29 -29
Rådmannens forslag til nye tiltak -29 -29 -29 -29
Styrke eldrerådet 20 20 20 20
Kommunestyrets budsjettsaldering 20 20 20 20
108 - POLITISK VIRKSOMHET 8072 7385 8085 7385
Fremskrevet budsjett 33693 33693 33693 33693
Prisjustering -21555 -10596 -38252 -18510
Prognose premieavvik 15-18 1163 4789 4789 4789
Saldert ØP 15-18 -265 -294 -294 -294
Premieavvik 2017 2463 2463 2463 2463
Endring premieavvik KLP 2019 0 0 2975 2975
Korrigering lønns og pensjonsreserve 6530 11475 11419 11419
Reduksjon av reserver 250 250 250 250
Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 -30000 -30000 -30000 -30000
Skatter og rammetilskudd -6265 -11181 -11125 -11125
Videreføring av gjeldende økonomiplan -26124 -22498 -19523 -19523
Udefinerte kutt tas ut 30000 30000 30000 30000
Rådmannens forslag til nye tiltak 30000 30000 30000 30000
Styrke eldrerådet -20 -20 -20 -20
Redusere personalkostnader med ca 1%(halv effekt 2017) -8902 -14804 -14304 -14304
Kjøp av varer og tjenester -3000 -3000 0 0
Sosialt tiltak ansatte 1000 1000 1000 1000
Kurs/tiltak ”De i tjenesteproduksjon” (Lean etc) 1000 1000 1000 1000
Reduksjon reserver -3000 -3000 -3000 -3000
Kommunestyrets budsjettsaldering -12922 -18824 -15324 -15324
109 - RESERVER 3092 11775 -9406 10336
Fremskrevet budsjett 77378 77378 77378 77378
Prisjustering -52 -52 -52 -52
En stilling 2. halvår 2016 250 250 250 250
Gjennomgang av tjenesteprod - bemanningsreduksjon -500 -1000 -1500 -1500
Lederopplæring -1000 -1000 -1000 -1000
Utredning sykehusstruktur i Vest-Finnmark -490 -490 -490 -490
Videreføring av gjeldende økonomiplan -1740 -2240 -2740 -2740
Kostnader datakommunikasjon fra helse til felles IKT 657 657 657 657
Tekniske justeringer 657 657 657 657
Gjeninnføre erkjentlighetsgave 25 år 100 100 100 100
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Politiske vedtak 100 100 100 100
Kutt annonsering 1 million -193 -193 -193 -193
Attføringsmidler tilbakeføres 254 254 254 254
Ny stilling sikkerhetsansvarlig 200 200 200 200
Kutt opplæring felles personalkostnader -150 -150 -150 -150
Rådmannens forslag til nye tiltak 111 111 111 111
Stilling sikkerhetsansvarlig -600 -600 -600 -600
Kommunestyrets budsjettsaldering -600 -600 -600 -600
110 - FELLESTJENESTENE 75854 75354 74854 74854
Fremskrevet budsjett 14666 14666 14666 14666
Prisjustering 494 494 494 494
Reduksjon en stilling -350 -350 -350 -350
Videreføring av gjeldende økonomiplan -350 -350 -350 -350
Kutt annonsering 1 million -87 -87 -87 -87
Skogbruk/landbruk -100 -100 -100 -100
Økte gebyrer plansak -100 -100 -100 -100
Rådmannens forslag til nye tiltak -287 -287 -287 -287
116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14523 14523 14523 14523
Fremskrevet budsjett 510521 510521 510521 510521
Prisjustering 30497 30497 30497 30497
Redusert kutt varer og tjenester 113 119 119 119
Styrke pedagogtetthet i barnehage 350 350 350 350
Husleie Enemble Noor -88 -88 -88 -88
Fjerne mekkeverksted Huset -112 -112 -112 -112
Lærerstillinger lavere elevtall -500 -3000 -2400 -2400
Øke foreldrebetaling SFO 200 kr/mnd -525 -900 -900 -900
Reduksjon lønnsmidler oppvekstkontoret -290 -290 -290 -290
Ta bort tilskudd Kominn -292 -292 -292 -292
Tilskudd trossamfunn pga Nordlyskatedralen 345 345 345 345
Tilbakeført en gangs økning 15% tilskudd -700 -700 -700 -700
Videreføring av gjeldende økonomiplan -1699 -4568 -3968 -3968
Tilskudd Langfjordbotn samfunnshus 70 70 70 70
Politiske vedtak 70 70 70 70
Kutt annonsering 1 million -334 -334 -334 -334
Barnevernsforsøket 24828 24828 24828 24828
Skoletilbud mm Flyktninger 4403 2200 2200 2200
Finansiering skolepc og ipad -2460 -2460 -1814 0
Nordlysbadet 1000 1000 1000 1000
Tilbakeført kulturkutt 300 300 300 300
Styrke skoleskyss 3000 3000 3000 3000
Selge PP-tjenester til Kvænangen kommune 0 -650 -650 -650
Selge barnevernstjenester (Barnevernsforsøket) 0 -1000 -1500 -2000
Selge vaksinasjonstjenester voksne -300 -300 -300 -300
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Reduksjon tilskudd private barnehager -1200 -1200 -1200 -1200
Midlertidig stenging av kommunale/private barnehage-
avdelinger -2500 -4500 -4500 -4500
Nedlegging Leirbotn og Kåfjord skoler -2000 -4700 -4700 -4700
Generelt kutt lærerstillinger -3600 -3600 -3600 -3600
Reversere økt foreldrebetaling SFO 525 900 900 900
Kutt en stilling PPT -650 -650 -650 -650
Kutt en stilling biblotek -250 -600 -600 -600
Skolestruktur 0 0 -4500 -11000
Ressurskrevende brukere Barn og Unge 5000 5000 5000 5000
Sturke skolehelse og helsestasjon 280 280 280 280
Reduserte utgifter barnevern -2000 -2000 -2000 -2000
Habilitering - samordningsgevinst -416 -1000 -1000 -1000
Økt egenandel ressurskrevende tjenester 400 400 400 400
Rådmannens forslag til nye tiltak 24026 14914 10560 5374
Redusere ekstrabevilgning Nordlysbadet -500 -500 -500 -500
Bevare Leirbotn skole 2000 2000 2000 2000
Habilitering samordningsgevinst -500 -500 -500 -500
Bibliotekstilling reversert 250 600 600 600
Kommunestyrets budsjettsaldering 1250 1600 1600 1600
210 - OPPVEKST OG KULTUR 564665 553034 549280 544094
Fremskrevet budsjett 420012 420012 420012 420012
Prisjustering 16213 16213 16213 16213
Redusert kutt varer og tjenester 42 42 42 42
Sosialhjelp 1000 1000 1000 1000
Psykiatri og rus 2000 2000 2000 2000
Kreftkoordinator 100 200 200 200
Skansen aktivitetssenter - drift fra 2017 3000 3000 3000 3000
Innsparing bistandsboliger som følge av Skansen aktivitets-
senter -1000 -1000 -1000 -1000
Innsparing sykehjemsdrift fra 2019 0 0 -15000 -15000
Tilbakeført kutt varer og tjenester 112 112 112 112
Videreføring av gjeldende økonomiplan 5254 5354 -9646 -9646
Kostnader datakommunikasjon fra helse til felles IKT -657 -657 -657 -657
Tekniske justeringer -657 -657 -657 -657
Kutt annonsering 1 million -95 -95 -95 -95
Styrke sosialhjelp 2000 1000 1000 1000
Bistandsbolig Åsveien 1200 1200 1200 1200
Bistandsbolig Granåsen 2700 2700 2700 2700
Bruker av ressurskrevende tjenester 1700 1700 1700 1700
Frisklivssentralen 0 500 500 500
Styrke barnebolig 1 700 700 700 700
Legestilling 200 200 200 200
Ny turnuskandidat 500 500 500 500
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Sykestua KAD plasser redusert ref HF 1700 1700 1700 1700
Midlertidige tiltak utskrivingsklare pas 2000 2000 2000 2000
Flyktningehelsesøsterstilling kuttes -600 -600 -600 -600
2 stillinger psyk/rus kuttes -2000 -2000 -2000 -2000
Skansen aktivitetssenter - forsinket framdrift -2000 -1000 0 0
Bistandsbolig Marienslund 0 0 2600 2600
Tiltak langtidsledige er ikke finansiert 685 685 685 685
Tiltak langtidsledige tas ut -685 -685 -685 -685
Gevinst virksomhetsoverdragelse spesialisthelsetjeneste 0 -2000 -2000 -2000
Tilskudd Frivillighetssentralen innlemmes 365 365 365 365
MIA 540 540 540 540
Økt introduksjonslønn 2900 1450 1450 1450
Økte egenandeler fysioterapi -674 -674 -674 -674
Økt egenandel ressurskrevende tjenester 1450 1450 1450 1450
Ta ut innsparing sykehjemsdrift fra 2019 0 0 15000 15000
Rådmannens forslag til nye tiltak 12586 9636 28236 28236
Reduksjon NAV -1000 -1000 0 0
Demenskoordinator 200 200 200 200
Kommunestyrets budsjettsaldering -800 -800 200 200
300 - HELSE- OG SOSIAL 452608 449758 454358 454358
Fremskrevet budsjett 775 775 775 775
440 - NÆRINGSFONDS 775 775 775 775
Fremskrevet budsjett 138526 138526 138526 138526
Prisjustering 3627 3627 3627 3627
Redusert kutt varer og tjenester 25 25 25 25
Kutt 1 stilling på tjenesteområdet (naturlig avgang) -300 -300 -300 -300
Øremerket vedlikeholdstilskudd 1925 1925 1925 1925
Bruk av øremerket vedlikeholdstilskudd -1925 -1925 -1925 -1925
Kostnader ny idrettshall 0 0 1133 1133
Videreføring av gjeldende økonomiplan -275 -275 858 858
Utdanning dykkertjeneste -150 0 0 0
Politiske vedtak -150 0 0 0
Kutt annonsering 1 million -262 -262 -262 -262
Skansen aktivitetssenter 500 1000 1000 1000
Nye arealer Sandfallet skole 250 500 500 500
Sprinkleranlegg utbedringer 1250 1250 1250 1250
Økte brøyteutgifter 1000 1000 1000 1000
Renholdsstilling Skansen aktivitetssenter 0 250 500 500
0,5 renholdsstilling Barneavlastning 0 125 250 250
0,5 renholdsstilling SUSK 250 250 250 250
Mindre husleieinntekter 1170 1170 1170 1170
Kutt 5-6 stillinger (naturlig avgang) -3500 -3500 -3500 -3500
Økte gebyrer byggesak og oppmåling -1000 -1000 -1000 -1000
Nedlegging Kåfjord og Leirbotn skoler -200 -200 -200 -200
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Rådmannens forslag til nye tiltak -542 583 958 958
Reduksjon styrking brøyting -500 -500 -500 -500
Skansen aktivitetssenter utsatt -500 0 0 0
Kommunestyrets budsjettsaldering -1000 -500 -500 -500
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 140186 141961 143469 143469
Fremskrevet budsjett -9094 -9094 -9094 -9094
Prisjustering -383 -545 -1139 -1961
Selvkost vann -100 -201 -200 -200
Selvkost avløp -293 -580 -709 -709
Selvkost renovasjon 1 2 3 3
Videreføring av gjeldende økonomiplan -392 -779 -906 -906
Økte gebyrer selvkost 0 -750 -750 -750
Økt avskrivning selvkost 0 450 450 450
Kommunestyrets budsjettsaldering 0 -300 -300 -300
610 - SELVKOSTOMRÅDET -9869 -10718 -11439 -12261
Fremskrevet budsjett 3157 3157 3157 3157
Prisjustering 79 79 79 79
730 - REVISJONEN 3236 3236 3236 3236
Fremskrevet budsjett 1663 1663 1663 1663
740 - HAVNEVESEN 1663 1663 1663 1663
Fremskrevet budsjett 8496 8496 8496 8496
Prisjustering 211 211 211 211
Menighetsrådsvalg 2019 0 0 65 0
Videreføring av gjeldende økonomiplan 0 0 65 0
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 8707 8707 8772 8707
Fremskrevet budsjett -1236978 -1236978 -1236978 -1236978
Prisjustering -49889 -52692 -59559 -67405
Rentekomp Nordlyskatedralen -400 -400 -400 -400
Skatter og rammetilskudd -2913 -6095 -8237 -8237
Videreføring av gjeldende økonomiplan -3313 -6495 -8637 -8637
Barnevernsforsøket -24840 -24840 -24840 -24840
Tilskudd Frivillighetssentralen innlemmes -365 -365 -365 -365
Eiendomsskatt verker og bruk -10000 -10000 -10000 -10000
Økt eiendomsskatt annen fast eiendon fra 2020 0 0 0 -30000
Rådmannens forslag til nye tiltak -35205 -35205 -35205 -65205
Tilbakeføring eiendomsskatt 10000 10000 10000 0
Kommunestyrets budsjettsaldering 10000 10000 10000 0
800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1315385 -1321370 -1330379 -1378225
Fremskrevet budsjett 84492 84492 84492 84492
Kostnader ny idrettshall 0 0 1867 1867
2/3 av lastebil 2016 til selvkost -72 -71 -70 -70
Renter og avdrag fra ØP 16-19 14097 22322 32087 32087
Videreføring av gjeldende økonomiplan 14025 22251 33884 33884
Renter og avdrag  2017-2020 -8152 -1159 9608 42064
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Finansiering skolepc og ipad 2460 2460 1814 0
Rådmannens forslag til nye tiltak -5692 1301 11422 42064
Renter og avdrag ordinære investeringer 0 500 500 500
Renter og avdrag selvkostinvesteringer 0 750 750 750
Kommunestyrets budsjettsaldering 0 1250 1250 1250
900 - RENTER OG AVDRAG 92825 109294 131048 161690
Fremskrevet budsjett 3544 3544 3544 3544
Saldering fra ØP 16-19 15034 11369 12405 12405
Videreføring av gjeldende økonomiplan 15034 11369 12405 12405
Utdanning dykkertjeneste 150 0 0 0
Politiske vedtak 150 0 0 0
Saldering ØP 17-20 -4518 -8630 2410 -2505
Rådmannens forslag til nye tiltak -4518 -8630 2410 -2505
Til bufferfond 4052 8604 4104 14104
Kommunestyrets budsjettsaldering 4052 8604 4104 14104
940 - FONDS 18262 14887 22463 27548
Fremskrevet budsjett -58176 -58176 -58176 -58176
Prisjustering 69 131 -534 -1384
Avskrivninger selvkost -1107 -1769 -2142 -2142
Videreføring av gjeldende økonomiplan -1107 -1769 -2142 -2142
Økt avskrivning selvkost 0 -450 -450 -450
Kommunestyrets budsjettsaldering 0 -450 -450 -450
960 - AVSKRIVNINGER -59214 -60264 -61302 -62152
 0 0 0 0




