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Rådmannens innledning

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune 
gjennom året 2016

Årsmeldingen for 2016 har sitt utgangspunkt i budsjettdokumentet. Den samlede 
rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med økonomiske analyser 
og vurderinger. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultat i forhold til 
tjenesteproduksjonen.

Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens samfunnsdel «Alta Vil», 
årsbudsjett 2016, rådmannens overordnede virksomhetsplan, politiske vedtak samt 
gjennomgående Kostra-tall.

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og 
konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas 
gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen 
til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. Alta kommune har i dag 40 
virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder.

Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske situasjon 
er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytekning og innovasjon. Stort fokus på 
forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til 
gode gjennom økt kvalitet i tjenestene.
Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som 
gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområdene, og har vært viktige satsningsområder i 2016. Alta kommune er 
pilotkommune i forhold til å ta et helhetlig ansvar på barnevernsområdet. Dette har gitt oss mulighet til å forsterke arbeidet med 
tidlig innsats og forebygging.

Alta kommune startet opp et lederutviklingsprogram i 2015. Det har vært gjennomført 4 samlinger i programmet i løpet av 
2016. PWC er ansvarlig for det faglige innholdet og opplegget i de enkelte modulene. Hovedprogrammet gjennomføres for 
104 ledere og delprogrammet har 54 mellomledere. Målsettingen med programmet er å sette fokus på Alta kommune sin 
arbeidsgiverpolitikk, ønsket lederatferd, ledelse av endringsprosesser, nærværsarbeid og prosjektarbeid/arbeidsprosesser 
m.m. Programmet vil bli avsluttet i 2017, og skal gi Alta kommune gode ledere som både er synlige og trygge i utøvelsen av 
lederrollen.

Ut over dette gis det systematisk tilbud om opplæring i bruk av verktøy, arbeidsprosesser/rutiner, fag og andre praktiske tema 
som skal bidra til bedre forvaltning og ressursbruk.

OU prosjektet innen H/S har pågått for fullt i hele 2016. Et av delprosjektene ble avsluttet, gjennom vedtak om å flytte 
Habiliteringstjenesten fra Oppvekst og kultur til Bistand i Helse og sosial. OU prosjektet er et stort og omfattende arbeid som 
berører tilnærmet hele tjenesteområdet. Målsettingen er å ha på plass en ny organisasjonsmodell når det nye omsorgssentret 
er på plass i 2020. Inntil dette er på plass, vil kommunen ha store utfordringer med å tilby avlastning, korttidsopphold og 
permanente institusjonsplasser til de som har behov for slike tilbud.

1. Rådmannens innledning
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Rådmannens innledning

Rådmannens overordnede virksomhetsplan for 2016 har tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, som har 4 
hovedtema og 21 mål med underliggende strategier.

Hovedtemaene er:
• Kunnskap og kompetanse
• Næringsutvikling og nyskaping
• Trivsel og livskvalitet
• Attraktivt regionsenter i utvikling

I tillegg er organisasjonen Alta kommune tatt inn som eget område, der virkemidler og økonomi har fokus.

I årsmeldingen rapporteres det på disse overordnede målsettingene, i tillegg til politiske vedtak som er gjort gjennom 2016.

I 2016 økte folketallet i Alta kommune med 1,7%, noe som er betydelig høyere en forutsetningene i økonomiplanen, hvor det 
er budsjettert med en vekst på 1%. Av de største kommunene i Nord Norge var det Alta kommune som hadde den største 
prosentvise veksten i 2016. Dette tyder på at Alta kommune vurderes som en attraktiv by å bosette seg i, samt at det finnes et 
næringsliv som tilbyr interessante jobber.  Alta kommune har som målsetting å tilrettelegge for vekst gjennom å ha en oppdatert 
arealplan, med tilgjengelige boligarealer og næringsarealer. Det er mye som tyder på at kommunen har lykkes med dette 
arbeidet.

Netto driftsresultat for 2016 var på 2,1% av brutto driftsinntekter og i tråd med handlingsregelen i kommuneplanens 
samfunnsdel. I kroner utgjør dette 38,5 mill, 10 mill høyere enn året før. Gjennomsnittlig nettodriftsresultat de siste 10 årene 
er imidlertid bare på 0,9%, noe som gjør at kommunen ikke har klart å bygge opp et tilstrekkelig disposisjonsfond (buffer). 
Disposisjonsfondet er etter avlagt regnskap på 43,3 mill (2,4%), mens målsettingen er 5%.

Isolert sett er netto driftsresultat i 2016 tilfredsstillende. Men dersom vi sammenligner oss med resten av kommune Norge, så er 
resultatet på et minimum. En av hovedårsakene til resultatet er økningen i skatteinntektene i løpet av 2016. Dette har stort sett 
alle kommuner nytt godt av, og derav bidratt til gode resultater.

Regnskapet for 2016 viser at den største økonomiske utfordringen ligger innenfor helse og sosial. Dette tjenesteområdet er 
tilført 27 mill i løpet av 2016. For å planlegge for fremtiden må den demografiske utviklingen i kommunen tillegges stor vekt. 
Demografien vil/må legge føringer for politiske prioriteringer de kommende årene. Prognosene viser at den yngste delen av 
befolkningen de kommende årene vil holdes stabil, mens spesielt den eldste delen av befolkningen vil øke merkbart. Dette må 
få konsekvenser for fremtidig budsjettering. I tillegg er det et økt ressursbehov for aldersgruppen under 67 år. På dette området 
har Alta kommune store utfordringer.

Alta kommune har behov for å endre på mange av strukturene som ble lagt på 70 og 80 tallet. Dette gjelder både innenfor 
omsorg og grunnskole. Kommunens desentraliserte tjenestestruktur med mange små enheter er kostnadsdrivende. Dette vises 
tydelig i Kostra rapporteringen, hvor Alta kommune gjennomgående har høyere kostnader enn sammenligningskommunene. 
Kommunestyret har de siste årene vedtatt mange investeringsprosjekt, som på sikt vil bidra til en mer kostnadseffektiv drift. 
Dette medfører at kommunens gjeldsbyrde vil øke frem mot 2020, og påføre oss større kapitalkostnader. Etter rådmannens 
vurdering er imidlertid dette helt nødvendige grep, og vil sette kommunen i stand til å drive mer kostnadseffektivt, samt at vi 
kan gi tjenester av god kvalitet til en økende befolkning.  

Alta 22. mars 2017
Bjørn-Atle Hansen
rådmann



Organisering

2. Organisering
Politisk struktur 
Alta kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet 
velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret.

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

Monica Nielsen (A) er kommunens ordfører. 
 
Mandatfordelingen er per 1.1.2017 slik:  
Arbeiderpartiet – 11, Sosialistisk venstreparti - 3, Kristelig folkeparti – 2, Miljøpartiet de grønne 1, uavhengig – 1, 
Fremskrittspartiet – 7, Høyre – 4, Venstre – 4, Kystpartiet – 1, Senterpartiet – 1.

Formannskapet (11 medlemmer) utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak 
i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet er også økonomiutvalg, 
planutvalg (inkl. barn- og unge representant), og administrasjonsutvalg (inkl. 2 ansatte representanter).

Alta kommune har tre hovedutvalg, jf. Kommunelovens § 10: hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur 
og hovedutvalg for næring, drift og miljø. Hovedutvalgene har også underliggende råd og utvalg.

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

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. Rådmannens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Rådmannens ledergruppe består av 4 kommunalledere og assisterende rådmann. Disse har rådmannens fullmakt innen sine 
ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i rådmannens 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 gjelder personell, økonomi og fag. 

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

Eierskap 

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 næringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. 

Alta kommunes eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 2010 og revidert i oktober 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.



Kommunens styringsredskap

3. Kommunens styringsredskap

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel – Alta vil

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens 
utvikling.

Kommunestyret vedtok i juni 2015 andre generasjon av KP Samfunnsdel, som avløste planen fra 2004.

1. Kommuneplanens samfunnsdel: ”Alta vil”
I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kommuneplanens 
samfunnsdel er en langsiktig plan og inngår i kommunens overordnede planstrategi. Denne planstrategien skal tidlig i hver 
kommunestyreperiode forelegges kommunestyret slik at det nye kommunestyret kan avgjøre hvilke planer og hvilke tema som 
skal ha fokus i kommunestyreperioden. I ny samfunnsdel er det 4 hovedtema.

Samfunnsdelens hovedmål 2015 - 2027:

Kunnskap og kompetanse 

Alta innehar et 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.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden: 
1. Alta vil være en ledende kunnskaps by i nord og et knutepunkt for kompetanse i Finnmark.
2. Alta kommune vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukket arbeidsgiver.
3. Alta vil være en attraktiv universitetsby og skolesenter. Alta vil at UiT NAU i Alta og Alta videregående skole skal være 

gode kunnskaps- og kompetanseprodusenter.
4. Alta vil at barnehagene skal være gode arenaer for læring, forebygging og allsidig aktivitet.
5. Alta vil ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Altaskolen skal 

kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennomsnittet.
6. Alta vil ha gode tilbud i samisk og kvensk/finsk språk, samt være et foretrukket sted for bruk og utvikling av samisk og 

kvensk/norskfinsk kunnskap og kompetanse.

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 utvikling. 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.

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

7. Alta vil ha økt verdiskaping og sysselsetting for alle, i et mangfold av næringer.
8. Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur og gode betingelser for lærlinger, gründere og nyskaping.
9. Alta vil ha en anerkjent posisjon i Nordområdene og forbindelser internasjonalt.
10. Alta vil ha et aktivt eierskap i kommunens selskaper for å sikre god forvaltning av de samlede verdier.

Trivsel og livskvalitet
Bolyst, grønne omgivelser, godt klima og høy trivselsfaktor er kvaliteter ved Alta som mange 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 over å 
bo i Alta, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. Tilrettelegging for en god oppvekst i Alta blir fortsatt en av kommunens 
hovedoppgaver, samt velferdstjenestene som er viktige for trivsel og livskvalitet for alle generasjoner.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden: 
11. Alta vil være et åpent og inkluderende samfunn der vi tar vare på hverandre og har de beste oppvekstsvilkårene for 

barn og unge.
12. Alta vil kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele befolkningen i et forebyggende 

perspektiv.
13. Alta vil ha gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.
14. Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme velferd og samfunnsdeltakelse.

Attraktivt regionsenter i utvikling
Alta kommune vil bygge attraktivitet for regionen gjennom godt samarbeid med naboer, mangfoldig kulturliv gjennom hele 
året, idretts- og kulturarrangementer for et bredt publikum 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.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden:
15. Alta vil oppfattes som aktiv, framtidsrettet og inkluderende.
16. Alta vil ha et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv, med aktivitet året rundt i hele kommunen.
17. Alta er Nordlysbyen og vil være en attraktiv og opplevelsesfylt reiselivsdestinasjon. 
18. Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar utbyggingsbehov, landbruksverdier, folkehelse og 

infrastruktur.
19. Alta vil ha styrket sentrum med urbane kvaliteter som bidrar til økt aktivitet og bolyst.
20. Alta vil være et knutepunkt for kommunikasjon i Vest-Finnmark.
21. Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent og trivelig miljø, og med god beredskap for 

klimaendringer og uønskete hendelser.

2. Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2030 
Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdisponeringsplan. Den består av plankart og bestemmelser/retningslinjer, og 
viser tillatt arealbruk i kommunen. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, og i likhet med samfunnsdelen 
en langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2011 – 2030 ble vedtatt 21.juni 2011. Arbeidet med rullering av arealdelen startet 
i 2016 og forventes ferdig i 2018. 

2.1 Kommunedelplaner

Planstrategi for perioden 2015 -2019 ble vedtatt i april 2016. I denne strategien har Kommunestyret fastsatt hvilke overordnede 
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 

Flere kommunedelplaner som er prioritert i planstrategien er påbegynt i 2016, bl.a  Klima-, energi- og miljøplan, Boligpolitiskplan 
og Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester.

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

Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, 
politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte avdeling 
og medarbeiders arbeidsplan. 
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Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:

3.2 Internkontroll

I henhold til Kommunelovens § 48 skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en 
betryggende kontroll og en høy etisk standard i organisasjonen.         

For å ivareta betryggende kontroll og høy etisk standard har Alta kommune hatt fokus gjennom flere år på å utarbeide 
reglement, retningslinjer, ajourholde de, kommunisere de ut i organisasjonen både til ansatte og politikere, samt foreta 
kontroller. 

Av overordnede styrende dokumenter kan bl.a. nevnes: delegasjonsreglement, arbeidsgiverpolitiske retningslinjer, 
økonomireglement, finansreglement, innkjøpsreglement, etiske retningslinjer og nettvettsregler, samt varslingsreglement. 
Retningslinjer vedrørende arbeidsgiverpolitikk er revidert i 2015. Økonomi-/finans- og innkjøpsreglementet vil bli revidert i 2017.

Med utgangspunkt i de overordnede retningslinjene er det utarbeid flere detaljerte rutinebeskrivelser innenfor de ulike områder.

Bl.a. kan nevnes attestasjons- og anvisningsreglement, rutiner vedrørende fakturabehandling, rutiner vedrørende all 
pengebehandling både via bank og kontanter og detaljert beskrivelse av varslingsrutiner osv. 

Rådmannen framlegger for politiske organ alle overordnede styrende dokumenter.   Reglement og rutiner blir kommunisert 
ut i organisasjonen både via referat fra rådmannens ledermøte, via utvidede ledermøter med alle lederne, via kommunens 
intranettside, samt møter med fagforeningene. Ny arbeidsgiverpolitikk vil bli implementert i organisasjonen gjennom 
lederutviklingsprogrammet som pågår i perioden 2015 – 2017.

Kontroller foretas både manuelt ved flere avdelinger, og ved hjelp av ulike applikasjoner. Bl.a. kan nevnes at økonomisystemet er 
styrt i form av ulike roller, dvs. at tilgang styrer hva den enkelte kan gjøre, delegert og godkjent av den enkelte leder. Systemet 
er låst slik at det må være to personer involvert ved for eksempel attestasjon og anvisning av faktura.  Det samme gjelder 
innenfor bankområdet.  I tillegg har rådmannen bl.a. jevnlig kommunikasjon både med avdeling for Lønn og Regnskap og 
avdeling for Budsjett og Innkjøp.

Det å benytte seg av elektroniske verktøy vil øke kvaliteten og være et godt hjelpemiddel i kartleggings- og oppfølgingsarbeidet 
av internkontrollen. Det er besluttet å ta i bruk nye elektroniske verktøy, både innenfor delegasjonsreglementene, samt ta i 
bruk et elektronisk meldingssystem for avvik. KF-delegasjon og KF-avvik vil i løpet av 2017 bli implementert i organisasjonen. 
Det kan også nevnes at Alta kommune både i 2015 og 2016 har hatt fokus på Informasjonssikkerhet. Det er besluttet at det 
skal opprettes ny stilling som sikkerhetsansvarlig for hele organisasjonen.   Målsetting er å bistå og ivareta rådmannens ansvar 
innenfor informasjonssikkerhet.

Alta kommune er medlem i Transparency International Norge.  Dette er en ideell forening som har som formål å motarbeide 
alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og 
offentlig sektor som i sivilsamfunnet.  I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i 
næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning og politikk. 
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3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Statlige tilsyn

For å påse at kommunene ivaretar innbyggernes rettsikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger, 
gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fylkesmannens 
kommunerettede tilsyn og tilsyn fra Arbeidstilsynet som er gjennomført i Alta kommune i 2016:

Tilsyn Fylkesmannen:
• Alta Ungdomsskole – samisk opplæring
• Introduksjonsloven
• Kommunal beredskapsplikt
• Sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år
• Tilsyn med barneverntjenesten – meldinger og undersøkelsessaker

Tilsyn fra Arbeidstilsynet:
• Talvik skole
• Bossekop skole
• Rafsbotn skole
• Komsa skole
• Kaiskuru skole
• Tverrelvdalen skole
• Kåfjord skole
• Aronnes skole 
• Aronnes SFO
• Elvebakken SFO

• Barn og unge tjenesten
• Oterfaret barnehage
• Sentrum barnehage
• Kronstad barnehage
• Gakori barnehage
• Kaiskuru barnehage
• Aronnes barnehage
• Helse og sosial – postalt tilsyn – forebyggende smittevern
• Nordlys legesenter
• Alta brannvesen

Tilsyn fra Mattilsynet: 
• Kåfjord vannverk (skole/sykehjem)
• Alta by vannverk
• Rafsbotn vannverk

Forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de 
ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner utføres ut fra Plan for 
forvaltningsrevisjon, som er vedtatt av kommunestyret. Det gjennomføres i snitt 2 forvaltningsrevisjoner pr. år, og i tillegg følges 
kommunestyrets vedtak i forbindelse med gjennomførte forvaltningsrevisjoner opp rutinemessig.

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Alta kommune i 2016: 

Kontrollutvalget behandlet følgende saker den 15.12.15:
 � Rapport fra selskapskontroll ved Interkommunalt arkiv Finnmark IKS 
 � Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forvaltning av startlån»

Kommunestyret behandlet sakene den 08.03.16.

Kontrollutvalget har fulgt opp en tidligere rapport:
 � Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Selskapskontroll 
 � Vefas IKS

I tillegg er overordnet analyse og plan for selskapskontroll for 2017 – 2020 behandlet.

Kontrollutvalget rapporterer gjennomførte forvaltningsrevisjoner fortløpende til kommunestyret som egen sak, med innstilling 
om tiltak ut fra de funn som er gjort i det enkelte prosjekt. 

Oppfølginger av kommunestyrets vedtak rapporteres til kommunestyret enten fortløpende som egen sak i tilfeller hvor 
kommunestyrets vedtak ikke anses som fulgt opp, eller gjennom kontrollutvalgets årsmelding når det motsatte er tilfelle.
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3.4 Årshjul i Alta kommune 2016

Rådmannens årshjul angir tidspunkt for utførelse av viktige politiske og administrative oppgaver. 
Status og prognoser knyttet til økonomi, samt status på nærvær rapporteres jevnlig i løpet av året. 

KOSTRA-data og annet statistisk materiale har også bidratt med viktig styringsinformasjon.

3.5 Årlige målinger

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier.
Alta kommune bruker følgende målesystemer:
• Månedsrapportering på nærvær 
• Månedsrapportering på økonomi 
• Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging
• Årsrapportering på HMS og IA planer 
• Arbeidsmiljøundersøkelser/medarbeiderundersøkelser. 

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier.

Månedsrapportering nærvær
Målemetode:  Måles i prosent hver måned i Agresso
Intervall: 11 ganger i året (unntak er juli) 
Resultatmål: 92,5 % nærvær

Månedsrapportering økonomi
Målemetode: Beregne prognose for hele regnskapsåret  
Intervall: 9. måneder i året (unntak er januar, juli og desember)
Resultatmål: (+/-) 0,5 %

Medarbeiderundersøkelsen
Målemetode: Spørreundersøkelse - 10 faktor
Intervall: Hvert 2 år – Gjennomført i 2016
Resultatmål: Oppnå et resultat på minimum det landets øvrige kommuner har.
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4. Alta som samfunn
4.1 Befolkningsutvikling

Per 1. januar 2017 teller Altas befolkning 20 446 
innbyggere.  Netto tilvekst i løpet av året var 349 
innbyggere.  En befolkningsvekst på 1,74 %.

Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for 
få år siden hadde vi en befolkningsvekst 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 36 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er fødselsoverskuddet som har vært 
motoren i Altas befolkningsutvikling. Vi er avhengig av god netto tilflytting hvis vi skal oppnå den befolkningsveksten vi ønsker.
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4. Alta som samfunn

Folkemengde 2013-2021 basert på alternativ MMMM

Befolkningen etter kjønn og alder 1.1. 2017 

Befolkningspyramiden for Alta kommune viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgruppen 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 fallende, og at det 
særlig er fall i antall gutter.

Kilde: SSB. 

SSB forventer en årlig vekst på mellom 0,7 % og 0,9 % fram mot 2021.  Dette er vesentlig lavere enn vi tidligere har realisert, 
og vesentlig lavere enn vi har lagt til grunn i gjeldende økonomiplan.
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4.2 Folkehelse

Folkehelsearbeidet er Alta Kommunes totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det ble i 2013 
utarbeidet en folkehelsestrategi som skal inngå i Kommuneplan for Alta Kommune 2014-2026. Hovedmålet er å tenke helse i alt 
vi gjør, med et ekstra fokus på grupper med levekårsutfordringer.  Alta Kommune har ansatt en folkehelsekoordinator i 100 % 
stilling fra 2016. 

I 2014 fikk Alta Kommune tildelt statens bymiljøpris i konkurranse med Trondheim og Stavanger. Satsingen på folkehelse, 
byløype og sykkelbyprosjektet var sentrale elementer. Juryen la også vekt på at kommunen og Altasamfunnet hadde fått til mye 
i et arktisk klima og med begrensede midler. Dette ble fremhevet som et eksempel for andre, og er noe Alta skal være stolte 
over. 
 
Folkehelsearbeidet

Folkehelsegruppa (7 stk.)utgjør kommunens sektorovergripende organ som skal holde oversikt, veilede og komme med innspill 
til alle planer og tjenester som angår Alta kommune. Gjennom visjonen «Helse i alt vi gjør» er hovedmålet å tilføre befolkningen 
flere år med godt liv i Alta – som fokuserer på lengre levetid og flere år fri for sykdom. I 2016 har kommunen deltatt i et pilot-
prosjekt i regi av KS for å revidere folkehelseoversikten i Alta, som rulleres hvert 4 år. Arbeidet sluttføres primo 2017.  Den totale 
folkehelseinnsatsen  er systematisert gjennom kunnskapsformidling og tilrettelegging av sunne helsevalg.

10 topper

Alta kommune samarbeider med lokale lag og foreninger om Alta 10-toppers. Fra hjemmesiden kan man finne kart og 
informasjon om de de 10 turene som er populære turmål. Flere enn 36 000 skrev seg inn i turbøkene på toppene i 2016. 
Toppturer ble første gang arrangert i 2006 og fra 2010 er følgende 10 topper med: Skoddevarre, Borras, Dønnevarre, Haldde, 
Lille Raipas, Hjemmeluft toppen, Komsa, Ulvehenget, Losvarkollen og Bjørkelitind. 

3 topper

Miljøuka arrangeres første uka i juni hvert år. Samtidig inviteres befolkningen til å besøke de 3 nærmeste fjelltoppene nær 
bebyggelsen i Alta. Her kan det registreres at man har vært på hver topp – som kvalifiserer til årets «topp-tur» - t-skjorte som 
har ulik farge fra år til år.

Byløypa 

Byløypa er Altas tverrgående trasé fra vest til øst gjennom byen – hvor man kan gå på ski om vinteren eller sykle og gå om 
sommeren. Nærheten til løypa er viktig tilrettelegging for fysisk aktivitet – som er åpen og gratis for alle. Alta kommune 
preparerer skiløypene jevnlig – som gjør anlegget veldig populært og mye brukt. I februar og mars arrangeres det årlig et 
Byløyperenn – hvor man kan registrere seg på ulike poster langs løypa for å motta ulike premier. Ca. 1600 personer hentet ut 
premier i 2016.

Sykkelbyen Alta

Sykkelbyen Alta er Norges nordligste sykkelby – og den eneste i Finnmark. Prosjektet startet for fullt i 2011 og ble avsluttet som 
prosjekt i 2015. Fra å være et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune vil det fra 2016 være Alta 
kommune som driver arbeidet fremover. 

Prosjektet har gitt mange gode resultater og mye godt fokus. Prosjektet er nasjonalt lagt merke til og bidro sterkt til at 
Alta vant Statens Bymiljøpris i 2014. Alta har blitt mest kjent for snarvegprosjektet, El-sykkel prosjektet og sykle til skole- 
og jobbkampanjer. Sykkelandelen gikk fra ca. 3 % av alle reiser i Alta i 2010 til 7 % i 2014 – som er over en dobling. 
Koordineringen videre vil ta sikte på en fortsatt økning av andelen som går eller sykler på sine reiser i Alta, også vinterstid.

I Folkehelsearbeidet har det i 2016 også vært fokus på å utarbeide et oversiktsdokument knyttet til utfordringene for 
folkehelsen i Alta. Kommunen skal både ha en løpende oversikt over folkehelsa (årlig oppdatering) og utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år. Det sistnevnte legges til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Hensikten med 
dokumentet er å forankre folkehelsearbeidet politisk og på tvers av alle ansvarsområder i kommunen i en slik langsiktig satsing. 
Dette vil være viktig for kommunens videre arbeid med folkehelse.
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4.3 Bolig

I gjeldende Arealdel for Alta kommune er det tatt høyde 
for et behov for ca. 4000 nye boenheter i Alta forutsatt 1 
% befolkningsvekst i planperioden 2011 – 2030. i 2016 
har veksten vært på 1,7% noe som innebærer at også 
utbyggingshastigheten må øke. 

Alta ligger noe over landsgjennomsnittet mht. antall personer 
pr boenhet, og veksten tatt i betraktning bør det bygges 
ca 150 boliger pr år.  Utbygging vil svinge sammen med 
realiseringen av ulike felt og størrelsen på disse, men tabellen 
under viser at vi ligger under ønsket antall. En økning i antall 
vil forbedre både mulighet for både eie og leie, samt være 
prisregulerende. 

Tabellen under viser igangsatte boliger fra 2008 – 2016. 
Denne viser at årlig søknad om IG er relativ jevn, men 
med noen «toppår» inn i mellom. Dette skyldes i hovedsak 
realisering av større leilighetsprosjekter disse årene.

4.4 Boligsosiale utfordringer

Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og 
husstander med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende.

Alta kommune har siden 2013 hatt et samarbeidsprosjekt sammen med Husbanken med boligsosiale utfordringer som fokus, og 
har i 2016 inngått ny partnerskapsavtale med Husbanken. Resultatene fra det boligsosiale prosjektet har resultert i større fokus 
på koordinering av det boligsosiale tilbudet i Alta, samt ønske om å få realisert flere utleieboliger.  I 2016 er det arbeidet særskilt 
med Husbankens virkemidler, og da i særdeleshet mulighet for tilvisningsavtaler. Alta kommune har invitert inn utbyggere til 
en studietur til kommuner i Sør Norge som har fått dette til, og det ser ut til at dette kan bære resultater også i Alta da noen 
utbyggere nå er innstilt på å inngå slik avtaler med kommunen. Gruppen som ikke kommer inn på boligmarkedet er økende, og 
for denne gruppen mangler det hensiktsmessige leiligheter for leie. 

Kommunens arbeidet på dette området, sammen med Boligstiftelsens høye aktivitet i 2017 (som videreføres i 2017) forventes å 
bedre situasjonen mht utleiemarkedet i Alta. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid.

Alta har store utfordringer innen boligproduksjon til rus/psykiatri, og planene for utvidelse av Dalebakken har møtt utfordringer i 
2016. Husbanken har vært skeptiske til en slik etablering, men prosjektet er helt nødvending og gjennomføres.

4.5 Bosetting av flyktninger

I 2016 ble det bosatt 95 flyktninger, herunder 6 enslige mindreårige. Dette var et ekstraordinært år, med rekordstor bosetting og 
høy aktivitet i avdelingen. Kommunen har i 2016 prioritert småbarnsfamilier i tråd med politiske vedtak i kommunestyret.

Tjenestens avdeling for voksne og familier har 9 ansatte som sørger for faglig oppfølging av familier og enslige voksne. 
Oppfølgingen innebærer koordinering av relevante tjenester som flyktningene har behov for. 
Faglig hovedfokus i 2016 har vært:
• psykisk helsearbeid
• opprettelse av introtiltak med temabasert undervisning i tråd med introduksjonsloven
• opprettelse av uteavdeling som følger opp praktiske oppgaver, i forhold til bosetting
• boliganskaffelse og oppfølging av boliger

I 2016 har Flyktningetjenesten gjennomført en rekke aktiviteter i egen regi og i samarbeid med andre. Her kan nevnes ferietur 
for nyankomne familier og enslige til Sandland, akedag, opplevelseskortet, julearrangement, handletur til Finland, fisketur og 
sopplukking.
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4.6 Tettstedsutvikling

Fra 1997 har Alta holdt fast ved en vedtatt sentrums- og handelsstruktur gjennom kommuneplanens arealdel for Alta by. Dette 
er et generasjonsprosjekt som det er viktig å stå fast ved for å oppnå en tettere og bedre miljø og arealmessig utnyttelse. Både 
for kommunens egne planer og ikke minst eksterne investorer er denne forutsigbarheten avgjørende for Altas videre utvikling.

Transport og kommunikasjonsutfordringer internt i Alta har hatt stort fokus i 2016. Å få på plass planlagte løsninger i Alta er av 
stor betydning for realisering av potensiale i «byplanen» for Alta.

I både kommuneplanens arealdel og i kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til at arealet innenfor «bygrensen» skal 
fortettes, og at Alta skal bygge byen innover mot sentrum. Det er i denne sammenheng en utfordring at fokus ofte rettes 
mot eneboligtomter i utkanten/nærområdet av byen. Fremtidens befolkningsøkning i Alta kan ikke løses gjennom nye og 
arealkrevende eneboligfelt, men må løses gjennom variert konsentrert bebyggelse inn mot sentrum som både er kostnads- og 
arealbesparende, samt et miljømessig gunstig med tanke på bl.a. transport.

I Talvik er arbeidet med ny E6 en viktig premissgiver for bygdens utvikling samtidig som Alta kommune er startet med 
reguleringsplanen for Ressebakken. I Rafsbotn er nytt boligfelt under utbygging (privat) og reglering i Tverrelvdalen (Kvitberget) 
pågår.

4.7 Næringsutvikling

Uro i oljepris og usikkerhet knyttet til funn og produksjonsløsninger i Barentshavet har for Finnmark og Altas del, fortsatt hatt 
innvirkning i begrenset omfang. Delvis fordi prosjekter som Snøhvit og Goliat er i produksjon, og delvis fordi leteaktiviteten i 
Barentshavet er av stor internasjonal betydning. Dette innebærer fortsatt aktivitet i Vest-Finnmark, og etter hvert økt aktivitet i 
østfylket også.
Altas næringsliv er også såpass variert og ikke ensidig avhengig av svingninger i en sektor, at slike hendelser ikke får alvorlige 
følger. Dette er en av Altas styrker m.h.t næringsutvikling, og en viktig faktor å forsterke næringspolitisk. 

Arbeidsledigheten er stabilt lav og folketallet øker, noe som er gode indikatorer på en sunn vekst.

Alta kommune har også i 2016 hatt stort fokus på næringsutvikling, og blant annet er næringspolitisk handlingsplan vedtatt i 
juni 2016.

Samarbeidet mellom kommunen, Universitetet, Videregående skole og næringsaktører har hatt stort fokus. Dette vil bringe med 
seg både prosjekter og nyetableringer på sikt.

Den største utfordringen for Alta som samfunn er å ikke «hvile på lauvbærene». Altas vekst og utvikling har vært mulig gjennom 
blant annet et homogent politisk miljø som har stått sammen om viktige og sentrale grep og tilrettelegging for utvikling. Dersom 
dette utfordres vil tema som forutsigbarhet og attraktivitet kunne miste sin tyngde og relevans overfor egne gründere eller 
eksterne investorer som ønsker å etablere virksomhet og arbeidsplasser i vår kommune.

4.8 Miljø

Kommunens energi- og klimaplan ble sist vedtatt i kommunestyret 26.03.07, sak 27/07. Bakgrunn for saken var at regjeringen 
hadde vedtatt en energiomlegging på 10 % innen 2010 med basis i elektrisitetsforbruk 2001. Dette målet er senere (-06) økt til 
ca.25 % innen 2016. Denne omleggingen er fordelt på varme fra fornybare ressurser, vind og reduksjon i bruk av olje med like 
andeler frem til 2010. Eu’s energidirektiv stiller krav til effektiv energibruk i bygg samt legger opp til en energimerking av alle 
bygg. Dette direktivet følges nå opp blant annet med forslag til endringer i byggeforskriftene hvor målet er 30 % reduksjon i 
energibehovet for bygg.

I kommuneplanens samfunnsdel har Alta kommune blant annet vedtatt følgende tiltak; ”Arbeide for å øke befolkningens 
bevissthet og motivasjon i forhold til valg av miljømessige energikilder og andre ENØK- tiltak.” I denne sammenheng er 
arbeidet med ny «Kommunedelplan for energi, miljø og klima» igangsatt. Her vil viktige valg for framtiden bli tatt i forhold til en 
bærekraftig utvikling av Altasamfunnet. 

Alta Kommune har et tydelig miljøfokus på tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. 
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4.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap har fått større og større fokus i global sammenheng. Ikke bare pga. politiske og religiøse 
konflikter og økonomisk uro, men også endringer i klima. Lokalt er det først og fremst behovet for større robusthet i forhold til 
ekstremvær som flom, stormer og skred. I 2016 ferdigstilte man arbeidet med ny, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Alta 
kommune.  Samme høst hadde Alta kommune tilsyn av Fylkesmannen i Finnmark på sitt beredskapsarbeid. Disse to prosessene 
tegnet et klart bilde av at man i kommunen manglet et koordinerende ledd i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet 
og beredskap, i tillegg til at man innså at dette arbeidet pr. da var svært fragmentert, samt at man i kommunen manglet 
spisskompetanse på feltet. Man startet senhøsten/vinteren 2016 med å få på plass en stilling som beredskapskoordinator i løpet 
av 2017.

Hovedmål: I Alta kommune skal samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas på en best mulig måte for innbyggerne og besøkende 
i kommunen. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, som forvaltningsorganer og som tiltakseiere. 

Strategier 
• Klare mål for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 
• Ansette beredskapskoordinator i Alta kommune første halvår 2017.
• På bakgrunn av ny, helhetlig ROS-analyse, oppdatere og videreutvikle kommunens beredskapsplaner 
• Oppdatere ROS-analyser for alle tjenesteområder og virksomheter i kommunen
• Sluttføring av arbeidet med nye ROS-analyser og beredskapsplaner vil gi et grunnlag for utarbeidelse av en kommunedelplan 

for samfunnssikkerhet og beredskap i Alta kommune
• Øve på handtering av aktuelle uønskede hendelser
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5. Medarbeidere og organisasjon

Likestilling, ansatte og årsverk
I Alta kommune har vi i vårt arbeidsgiverpolitiske dokument mål om kjønnsbalanse i alle typer stillinger der ett kjønn 
dominerer. I vår organisasjon skal det være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik 
fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse, må det foreligge saklig begrunnelse. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse 
tilstrebe likestilling.

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % i følge Statistisk sentralbyrå. Andelen 
kvinnelige ledere ligger på 32-33 % i Norge.
 
Tallene viser at vi i 2016 har en høyere andel kvinner totalt sett enn landsgjennomsnittet i offentlig sektor. I forhold til andelen 
kvinner som har lederstillinger, er vi fortsatt relativt høyt over landsgjennomsnittet med 65 % kvinneandel blant lederne.

Det har over flere år vært utfordrende å få ut korrekte tall på antall årsverk, antall ansatte og kjønnsfordeling. I rapportene 
fra lønnssystemet er det øyeblikkstall fra rapporteringstidspunktet som framkommer, mens tallene fra tjenesteområdene er pr. 
31.12.16. Det kan også se ut til at det ved tjenesteområdene er meldt inn en blanding av både årsverk og ansatte. Dette gjør 
det vanskelig å avstemme tallene mot det som framkommer i rapportene fra lønnssystemet.

Antall ansatte og årsverk, kjønnsfordeling 

Totalt ansatte Kvinner Prosent Menn Prosent Totalt årsverk

2013 1 549 1 146 74 403 26 1389

2014 1 668 1 242 74 426 26 1419

2015 1 762 1 348 77 414 23 1480

2016 1 862 1 415 76 447 24 1496

Likestilling og lønn
I vår lønnspolitiske plan sier vi at kommunen skal strebe etter å benytte lønn som virkemiddel til å heve status og stabiliteten i 
typiske kvinneyrker.

Alta kommune følger KS Hovedtariffavtale og våre ansatte er avlønnet etter tre ulike kapitler: Kapittel 3 som omfatter ledere, 
kapittel 4 som omfatter hovedmengden av alle ansatte og kapittel 5 som omfatter rådgivere, ingeniører, mv. 

Fra og med 01.05.16 er garantilønnssystemet for kapittel 4 lagt om, slik at gamle 4B og 4C er slått sammen til nytt kapittel 4.1. 
Det vil si at undervisningspersonalet nå er i samme lønnskapittel som de øvrige gruppene i kapittel 4. 

Videre er lønnssystemet endret slik at vi nå har fått gruppe 1 og en gruppe 2. Gruppe 1 omfatter stillinger uten krav til 
utdanning og fagarbeiderstillinger. Gruppe 2 omfatter stillinger med krav om høgskoleutdanning mv. og undervisningsstillinger. 
Denne omleggingen medfører at vi ikke har tatt med sammenligningstall for tidligere år. Oversikten viser gjennomsnittlig årslønn 
for menn og kvinner fordelt på kapitteltilhørighet etter hovedtariffavtalen pr. 31.12.16.
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Gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapitteltilhørighet etter hovedtariffavtalen. 

 Kapittel 3 Kapittel 5 3X 5x Kapittel 4
Gruppe 1

Kapittel 4  
Gruppe 2

Kvinner 609 354 527 920 347 316 474 063 

Menn 687 382 545 118 1 015 000 1 149 500 345 150 485 199 

Totalsum 637 495 534 937 1 015 000 1 149 500  346 769 475 949 

I Alta kommune har menn gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner. Dette påvirkes bl.a. av de ulike yrkesvalg kvinner og menn 
gjør. Alta kommune har stor kvinnedominans i yrkesgruppene med lavest lønn etter hovedtariffavtalen kapittel 4 gruppe 1, 
og her nevnes spesielt omsorgsyrkene. Avlønning i de mannsdominerte yrker er i større grad markedsstyrt og har personlig 
lønnsinnplassering i henhold til kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen.

(For kapittel 3 og 5 er de med årslønn over en million skilt ut og satt i egen kolonne merket x. Legestillinger er ikke tatt med i beregningen)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Alta kommune arbeider kontinuerlig med HMS hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system tilgjengelig for 
alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives forbyggende og systematisk, og som en del av våre daglige rutiner.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 10 medlemmer (5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker).  I 2016 har arbeidsgiversiden 
innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU har hatt 5 møter og behandlet 31 saker i løpet av året.

Det er 69 verneområder i Alta kommune.

Det har vært avholdt 2 møter i kommunens AKAN-utvalg (arbeider med problematikk knyttet til rus- og pengespill). Det er 
vedtatt at alle enheter skal ha AKAN-tema opp minst en gang i året. 

HEMIS er kommunens leverandør av bedriftshelsetjenester. Alle tjenesteområdene, fellestjenesten og ASU hadde årlige 
handlingsplaner for BHT (bedriftshelse)-tjenester, som ble godkjent i AMU 1. kvartal. HEMIS er representert i AMU og AKAN-
utvalget.

Seniorpolitikk
Alta kommunes vedtatte seniorpolitikk ble iverksatt i 2015. Individuelle tiltak gjennomføres på den enkelte avdeling/virksomhet. 

I 2016 fikk undervisningspersonalet tilbud om pensjonskurs og individuell pensjonsveiledning fra Statens Pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv 
Hovedmålet er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og 
hindre utstøting fra arbeidslivet. Alta kommune har utledet tre konkrete delmål:

1. Økt nærvær.

Måltallet for 2016 var på 92,5 % nærvær. Resultatet ble et 
nærvær på 88,64 %. Vi har mange ansatte med kronisk 
sykdom og varig funksjonsnedsettelse som det tilrettelegges 
for i det daglige. Lederne er meget flink til å tilrettelegge for 
denne gruppen slik at de kan være i yrkesaktivitet, jf. Delmål 
2 b).

2. Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med 
nedsatt funksjonsevne.
a. Personer som behøver arbeidsutprøving via NAV. 

Virksomhetene er dyktige til å ta imot personer som 
trenger arbeidsutprøving/arbeidspraksis via NAV. Dette gjøres direkte mellom den enkelte virksomhet og NAV med sine 
samarbeidspartnere.

b. Arbeidstakere i Alta kommune med nedsatt funksjonsevne.

3. De ansatte skal ha ønske og mulighet til å arbeide helt fram mot pensjonsalderen.

Tjenesteområde 2016 2015 2014 2013

Fellestjenesten 92,0% 92,8% 94,3% 91,6%

Samfunnsutvikling 94,8% 93,7% 96,1% 98,3%

Oppvekst og kultur 88,7% 89,0% 90,8% 91,8%

Helse- og sosial 87,2% 88,3% 88,6% 88,7%

Drift-og utbygging 88,3% 90,6% 86,2% 87,7%

Selvkostområdet 94,3% 90,3% 92,5% 84,0%

Totalt 88,6% 89,3% 90,0% 90,5%

19



Medarbeidere og organisasjon

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Alta Kommune gjennomførte 
medarbeiderundersøkelse i april 2016. En slik 
undersøkelse gjennomføres annet hvert år. 

Vi har tidligere benyttet verktøyet 
Bedrekommune.no, men valgte i år 
Kommuneforlagets nye verktøy 10faktor.no 
Undersøkelsen måler de 10 faktorer 
som anses å ha størst betydning for 
medarbeidertilfredshet, nærvær og kvalitet i 
tjenesten.

Vi oppnådde høy svar -% og følgende resultat:

Målsettingen var å oppnå et resultat på 
minimum det landets øvrige kommuner har. 
Vi kom 0,1 prosentpoeng under på 2 av10 
faktorer, og nådde dermed ikke målsettingen helt.

De ulike arbeidssteder jobber nå med oppfølging av resultatet, og kommunestyret har vedtatt oppfølging av 3 faktorer på 
overordnet nivå: Oppgavemotivasjon, Mestringsorientert ledelse og Relevant kompetanseutvikling.

Deltidsansatte og heltidskultur
Alta kommune har innføring av heltidskultur som et 
satsningsområde, og arbeidet aktivt med temaet også i 2016. 
Det ble i 2014 nedsatt en ressursgruppe etter politiske vedtak. 
I 2016 har gruppa jobbet med et prosjekt med mål om økt 
heltidskultur. To arbeidssteder er piloter og prøver ut nye 
turnusordninger som skal gi økt heltid/større stillinger. 

Tabellen viser at graden av ansatte med deltidsstillinger er 
redusert fra 2015.

Kompetanse og opplæring
Alta kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenesteområdene. Det 
utarbeides årlig en kursplan for overordnede kurs innen ledelse, HMS, rekruttering/tilsetting, rutiner/reglementer, økonomi og 
andre relevante tema. I tillegg har helse- og sosialsektoren en årlig kompetanseutviklingsplan, og oppvekst og kultur har i 2016 
blant annet prioritert deltakelse på rektorskolen, styrerutdanning og opplæring innen andre nasjonale satsningsområder.

Den store satsningen innen kompetanseutvikling også i 2016 er det omfattende lederutviklingsprogram i Alta kommune i 
samarbeid med Price Waterhouse Cooper as (PWC) og UiT. Lederutviklingsprogrammet er et viktig ledd i implementeringen av 
vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk. 4 av 6 moduler er gjennomført pr. 31.12.16.

Tjenesteområde

(Tall i %)

Ansatte med 
deltid 2016 

Ansatte med deltid 
2015

Fellestjenesten/ASU 23 15

Oppvekst og kultur 26 30

Helse og sosial 59 60

Drift og utbygging 8 11

Totalt 36 37

Alta kommune har utarbeidet egne retningslinjer for seniorpolitikken.

Fokusområder i 2016 har vært: 
• Oppfølging og avklaring av ansatte 
• Opplæring/kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud
• Oppfølging av vanskelige personalsaker
• Deltakelse på dialogmøter
• Oppfølging virksomheter
• Ibedrift, fire virksomheter deltok som piloter i Finnmark.
• Virksomhetsbesøk skolene
• Samarbeid og samhandling med NAV Arbeidslivssenter

Nærværsprisen for 2016 gikk til Kaiskuru skole og SFO 

10-FAKTOR KS’ medarbeiderundersøkelse

Faktor Navn Alta Norge

Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4,2 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3

Faktor 3 Selvstendighet 4,2 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,9 3,9

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,6 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5

Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,1

Faktor 10 Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7

Svarprosent 82
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Oversikt over antall søkere pr. tjenesteområde 2016

Tjenesteområde Helse og sosial Oppvekst og 
kultur

Drift og 
utbygging

Fellestjenesten ASU Sum

Antall utlysninger 194 149 11 9 6 369

Antall søkere 1274 1405 193 80 38 2990

Gjennomsnitt 3,38 4,03 7,91 5,45 3,62 4,88

Antall menn 388 295 135 22 21 861

Antall kvinner 886 1108 58 58 17 2127

Snitt-alder 36,09 36,55 38,51 38,88 34,45 36.90

Rekruttering

Oversiktene inneholder alle utlysninger via rekrutteringssystemet Easycruit i 2016, både interne og eksterne, faste og vikariater. Oversikten sier 
ikke noe om hvor mange som er reelle søkere og om søkerne fyller kravene til stillingene.

Hovedtariffoppgjør og lokale forhandlinger
I 2016 var det ikke lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4, da disse forhandlingene ble utsatt til 2017. Disse ansatte fikk 
derfor kun sentralt tillegg. For de ansatte som sorterer under kapittel 3 og kapittel 5 har man kun lokal lønnsdannelse. Det ble 
gjennomført drøftingsmøter med de lokale partene i august. Rådmannens innstilling knyttet til utøvelse av lokal lønnspolitikk 
fra arbeidsgivers ståsted, ble politisk behandlet og enstemmig vedtatt i september. Forhandlingene med foreningene i disse 
kapitlene ble gjennomført i oktober og det ble signert enighetsprotokoll med samtlige foreninger. Totalt sett viser resultatet for 
Alta kommunes lokale forhandlinger en gjennomsnittlig årslønnsvekst for kapittel 3.4.1 på 1,78 %, kapittel 3.4.2 på 1,93 % og 
kapittel 5 på 1,87 %. 

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

Alta kommune har inngått avtaler om frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast uttak av 
frikjøp i 2016:

Fagforbundet:  1,50 årsverk
Utdanningsforbundet: 1,20 årsverk (20 % frikjøp fra 01.06.16)
Norsk Sykepleierforbund: 0,20 årsverk
Delta:   0,20 årsverk

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

Forskriftbestemt innhold i årsmeldingen
Årsmeldingen skal etter forskriften om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlig og sentral økonomisk informasjon, 
slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om 
kommunens økonomi, se årsregnskapet.

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

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

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

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

Økonomiske handlingsregler
Alta kommune har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Disse skal gi føringer for 
kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging.  Nøkkeltallene fungerer også som måltall som skal etterprøves i årsmeldingen. 
Følgende handlingsregler er vedtatt:

1. Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.
 � Regnskap 2016: 2,1 %

2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.
 � Regnskap 2016: 2,4 %

3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.
 � Regnskap 2016: 74,6 %

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

 � Regnskap 2016: 51,8 %
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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 investeringer, eller er ubrukt.  

Det er netto driftsresultat som er det viktigste måltallet for kommunene. Sammen med andre indikatorer brukes det til å 
analysere kommunens økonomi. Det er også dette måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med 
andre kommuner, blant annet i KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på at kommunen har økonomisk 
handlefrihet.

• Netto driftsresultat for 2016 er på 2,1 % av brutto 
driftsinntekter og i tråd med handlingsregelen. I kroner 
utgjør dette 38,5 mill., 10 mill. kr. høyere enn året før.

• Gjennomsnittlig netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter de 10 siste årene er på 0,9 %.  

• Det regnskapsmessige resultatet for 2016 viser et 
mindreforbruk på 18,98 mill. Mindreforbruket foreslås av 
rådmannen avsatt til bufferfond 

Et positivt netto driftsresultat av i tråd med handlingsregelen vil over tid kunne gi kommunen muligheten til å egenfinansiere 
investeringsprosjekter, og dermed redusere låneopptak som finansieringskilde. Alternativt finansiere tiltak som det ikke i 
utgangspunktet er budsjettdekning til, eks. uforutsette hendelser. 

Handlingsregel nr. 2: Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av fondet må vurderes nøye hver gang, da dette 
er kommunens ”sparekonto”. Fondene viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og investeringsformål og er 
den delen av ”reservene” som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten.

Kommunen bør til enhver tid ha en ”buffer” til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Kommunen 
vil automatisk sikre denne ”bufferen” dersom store deler av et positivt netto driftsresultat årlig avsettes til disposisjonsfond. Når 
disposisjonsfondet har nådd en viss størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene 
sine. 

Saldoen på de samlede disposisjonsfondene pr. 31.12.2016 er på 
43,3 mill. kr. En økning på 20,2 mill. kr. fra året før.

• Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er på 2,4 % i 
2016.

• Gjennomsnitt de 10 siste årene er 2,2 %.
• Saldoen på bufferfondet per 31.12.16 er på 36,9 mill. kr.
• Saldoen på parkeringsfondet per 31.12.16 er på 5,7 mill. kr.

Det at Alta kommune over tid har hatt svært lave netto 
driftsresultat har medført at størrelsen på kommunens reserver 
(disposisjonsfond) er av en svært beskjeden størrelse. Dette er utfordrende når uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller 
økte utgifter inntreffer. 
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2016 2015 2014 2013

Totalt alle innlån  1 677  1 572  1 493  1 417 

Netto lånegjeld pr. 
innbygger

 66 755  61 160  58 092  58 268 

Netto lånegjeld i % av 
brutto driftsinntekter

74,60% 71,80 % 70,00 % 71,18 %

2016 2015 2014 2013

Finansieringsbehov 479 890  239 118  226 204  216 254 

Egenkapitalfinansiering  248 819  103 250  109 933  111 398 

Egenkapitalfinansieringsgrad 51,85 % 43,18 % 48,60 % 51,51 %

Handlingsregel nr. 3: Netto lånegjeld
Den samlede langsiktige gjelden er på 3,760 mrd. kr. inklusiv pensjonsforpliktelsene. Lånegjelda utgjør 1,677 mrd. kr. Samlet 
gjeld økte med 6,7 % fra 2015 til 2016.

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

Kommunestyret har i handlingsreglene vedtatt at netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av brutto driftsinntekter. Regnskapet 
viser at vi er godt innenfor dette nivået pr. 31.12.16. 

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 egenkapitalfinansieringsgrad på 
48,8 % i perioden 2013-2016. 
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Renter og avdrag
Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 67 mill. kr. Utgiftsførte renter er på 44,8 mill. kr.

Det er innbetalt 30 mill. kr. i ekstraordinære avdrag til innfrielser av startlån til Husbanken. Det har vært mulig på grunn av 
belastningen av premiefond på pensjon som styrket likviditeten tilsvarende.

43 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. 

1 % renteendring mht. den eksisterende lånemasse som er på flytende rente vil estimert gi en renteutgift/inntekt på ca. 6 mill. 
kr.

2016 2015 2014 2013

Renter  44 778  46 624  47 181  48 478 

Avdrag  67 049  60 924  55 814  52 733 

Ekstraordinære avdrag  30 000 

Sum  141 827  107 548  102 995 101 211 

Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter
Regnskapet viser at driftsinntektene er på 1,831 mrd. kr. i 2016. Dette innebærer en prosentmessig vekst på 6,96 % i forhold til 
regnskap 2015.  

Driftsutgiftene er på 1,777 mrd. kr. Dette utgjør en prosentmessig vekst på 6,22 % i forhold til regnskap 2015. 
De to siste årene har veksten i driftsinntektene vært større enn veksten i driftsutgiftene. Skatteinntektene øker med 45,5 mill. kr. 
og utgjør dermed størst vekst i kr. Rammetilskudd fra staten øker med 38 mill. kr. På utgiftssiden er det lønnsutgiftene som øker 
mest med 65,4 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester øker med 35,8 mill. kr.

Tabellen viser også at det har vært større vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene i perioden 2012-2014. 

Pensjon
Alta kommune har balanseført 2,084 mrd. kr. i pensjonsforpliktelser og 1,757 mrd. kr. i pensjonsmidler. Kommunens 
hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

Kommunen har betalt mer i premie enn hva som er utgiftsført i regnskapet. I løpet av 2016 har endringen i premieavvik i Alta 
kommune blitt redusert fra 104,8 mill. kr. til 88,7 mill. kr. Årsaken er at kommunen har belastet 30 mill. kr. av premiefondet til å 
redusere premieavviket. 

Dette betyr også at Alta kommune per 31.12.16 har 88,7 mill. kr. i ikke utgiftsført premieavvik som skal utgiftsføres i 
regnskapene i årene som kommer. Pr. 31.12.16 var premiefondet på ca. 75 mill. kr.
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Tjenesteområdenes andel av totale driftsutgifter

Politisk 1%

Fellestjenesten 6%

Samfunnsutvikling 1%

Oppvekst og kultur 44%

Helse og sosial 36%

Drift og utbygging 12%

Investeringsregnskapet 
Årets investeringsregnskap viser investeringer i anleggsmidler på 333,4 mill. kr. Opprinnelig budsjett var på 469,7 mill. kr. 
Korrigert budsjett avviker fra opprinnelig budsjett med 136,3 mill. Siste budsjettregulering ble foretatt i kommunestyret i 
desember. 

Årets investeringer er finansiert ved bruk av lånemidler, 231 mill. kr. Av dette er 40 mill. kr. lån til videre utlån. I tillegg er 
mottatte avdrag på utlån og refusjoner, og inntekter fra salg av fast eiendom brukt som en del av finansieringen. Bruk av 
avsetninger 37,4 mill. kr. gjelder i hovedsak bruk av disposisjonsfond, 8,4 mill. kr, samt bruk av bundne fond for innfrielse av lån 
30 mill. kr. 

Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de midlene som går til fordeling.

Oversikten viser hvordan investeringskostnadene fordeler seg mellom tjenesteområdene i perioden 2013- 2016.
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Utvalgte nøkkeltall – KOSTRA

Et utplukk av sentrale nøkkeltall sier noe om hvordan den økonomiske situasjonen i Alta er sammenlignet med andre. 

Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond. De andre kommunene med unntak av Sør-Varanger har en høyere andel 
disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter. Harstad har en stor økning fra 2015 til 2016. Alle kommunene med unntak av Sør-
Varanger øker sitt disposisjonsfond fra 2015 til 2016.

Alta kommune har relativ lav netto lånegjeld sammenlignet med de andre kommunene i 2016. Rana og Steinkjer har lavere enn 
Alta. Os har høyest netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter av alle i denne oversikten.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger måles ut fra innbyggertall per 31.12.2016. Også her viser oversikten at Rana og Steinkjer 
har lavere netto lånegjeld per innbygger enn Alta. Sør-Varanger har høyest lånegjeld per innbygger, etterfulgt av Harstad. 

Frie inntekter i kroner per innbygger viser at Alta har mest, med Sør-Varanger like bak. De andre kommunene, landet og 
kostragruppe 13 har en lavere andel i kr per innbygger.

Sammenlignet med de andre kommunene er netto driftsresultat i Alta lavt. Kun Sør-Varanger har lavere netto driftsresultat enn 
Alta. Os og Rana har et lavere netto driftsresultat i 2016 enn i 2015, de andre kommunene forbedrer sitt resultat.

 Sør-
Varanger

 Harstad  Steinkjer  Os  Rana  Kostra-
gruppe 13 

 Landet 
u/Oslo 

 Alta 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter

1,30 2,90 6,40 17,90 11,70 7,70 7,10 2,40 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 93 587 87 163 45 864 81 238 54 459 49 101 57 482 66 755

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter

101,70 106,50 57,80 120,30 69,10 67,30 73,10 74,60 

Frie inntekter i kroner per innbygger 57 968 52 545 51 768 43 972 51 222 50 183 52 141 58 791

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter

1,40 5,70 3,40 4,60 6,20 4,10 4,00 2,10 
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Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap

Tall i 1000 kr
Driftsinntekter

Regnskap 
2016

 Revidert 
budsjett  

 Oppr 
budsjett 

 Regnskap 
2015 

Brukerbetalinger  -56 838  -55 969  -53 734  -54 691 

Andre salgs- og leieinntekter  -157 914  -155 543  -141 224  -146 603 

Overføringer med krav til motytelse  -299 764  -285 920  -233 310  -261 454 

Rammetilskudd fra staten  -731 347  -740 434  -713 536  -704 090 

Andre statlige tilskudd  -62 976  -60 923  -47 276  -68 986 

Andre overføringer  -744  -461  -461  -779 

Skatt på Inntekt og formue  -470 693  -456 286  -444 345  -425 139 

Eiendomsskatt  -50 163  -50 087  -50 000  -49 599 

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

Sum Driftsinntekter  -1 830 737  -1 805 921  -1 684 086  -1 711 640 

Driftsutgifter
Lønnsutgifter  981 096  981 699  921 375  915 688 

Sosiale utgifter  115 608  127 594  132 433  103 877 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.  248 588  224 849  207 195  233 879 

Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.  262 820  267 707  246 130  241 718 

Overføringer  106 226  104 009  83 843  111 487 

Avskrivninger  64 162  64 164  58 176  67 748 

Fordelte utgifter  -1 029  -1 029  -1 029  -1 002 

Sum Driftsutgifter  1 777 471  1 768 993  1 648 123  1 673 394 

Brutto driftsresultat  -53 266  -36 928  -35 963  -38 246 

Eksterne finanstransaksjoner
Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -16 492  -16 401  -17 401  -18 481 

Mottatte avdrag på utlån  -532  -532  -    -18 

Sum eksterne finansinntekter  -17 024  -16 933  -17 401  -18 499 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  50 494  52 920  55 456  53 860 

Avdragsutgifter  45 408  45 407  46 152  42 108 

Utlån  -    -    -    -   

Sum eksterne finansutgifter  95 902  98 327  101 608  95 968 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  78 878  81 394  84 207  77 469 

Motpost avskrivninger  -64 162  -64 164  -58 176  -67 748 

Netto driftsresultat  -38 550  -19 698  -9 932  -28 525 

Interne finanstransaksjoner
Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -18 687  -18 687  -    -   

Bruk av disposisjonsfond  -582  -503  -    -2 592 

Bruk av bundne fond  -8 636  -8 634  -2 994  -10 743 

Bruk av likviditetsreserve  -    -    -    -   

Sum bruk av avsetninger  -27 905  -27 824  -2 994  -13 335 

Avsetninger

Overført til investeringsregnskpet  -    -    -    -   

Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -    -    -    -   

Avsatt til disposisjonsfond  29 266  29 157  9 748  10 225 

Avsatt til bundne fond  18 207  18 365  3 178  12 948 

Avsatt til likviditetsreserven  -    -    -    -   

Sum avsetninger  47 473  47 522  12 926  23 173 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  -18 983  -    -    -18 687 
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Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap

Tall i 1000 kr

Investeringsinntekter

Regnskap 
2016

 Revidert 
budsjett  

 Oppr 
budsjett 

 Regnskap 
2015 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -14 704  -10 107  -12 500  -3 952 

Andre salgsinntekter  -821  -531  -    -363 

Overføringer med krav til motytelse  -70 251  -69 990  -83 056  -27 568 

Kompensasjon for merverdiavgift  -59 158  -60 506  -72 042  -22 152 

Statlige overføringer  -21 406  -21 406  -    -   

Andre overføringer  -    -    -    -5 309 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -    -    -    -   

Sum Inntekter  -166 341  -162 540  -167 598  -59 344 

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter  7 119  3 977  3 978  5 167 

Sosiale utgifter  1 055  603  708  763 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.  265 762  270 485  392 996  126 846 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.  269  1 554  -    1 281 

Overføringer  59 158  60 506  72 042  24 510 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  1  -    -    8 

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum Utgifter  333 364  337 125  469 724  158 575 

Finansutgifter
Avdragsutgifter  51 793  51 641  21 523  18 816 

Utlån  46 515  40 000  40 000  37 377 

Kjøp av aksjer og andeler  4 168  4 168  4 085  3 481 

Dekning av tidligere års udekket  -    -    -    -   

Avsetninger til ubundne investeringsfond  21 406  21 406  -    742 

Avsetninger til bundne fond  22 644  17 483  -    20 128 

Sum finanstransaksjoner  146 526  134 698  65 608  80 544 

Finansieringsbehov  313 550  309 283  367 734  179 774 

Finansiering
Bruk av lån  -231 072  -229 670  -336 266  -135 869 

Mottatte avdrag på utlån  -44 044  -39 023  -21 523  -37 052 

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bruk av tidligere års udisponert  -    -    -    -   

Overføringer fra driftsregnskapet  -    -    -    -   

Bruk av disposisjonsfond  -8 434  -10 590  -9 945  -6 502 

Bruk av ubundne investeringsfond  -    -    -    -144 

Bruk av bundne fond  -30 000  -30 000  -    -207 

Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring  -    -    -    -   

Sum finansiering  -313 550  -309 283  -367 734  -179 774 

Udekket/udisponert  -    -    -    - 
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Tall i 1000 kr

Eiendeler

Regnskap 
2016

 Regnskap 
2015

Anleggsmidler  4 120 229  3 810 084 

Faste eiendommer og anlegg  1 945 797  1 703 676 

Utstyr, maskiner og transportmidler  55 033  43 483 

Utlån  292 817  294 676 

Aksjer og andeler  70 053  65 884 

Pensjonsmidler  1 756 530  1 702 365 

Omløpsmidler  548 601  503 302 

Kortsiktige fordringer  182 866  154 075 

Premieavvik  88 682  104 806 

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Kasse, postgiro, bankinnskudd  277 053  244 421 

Sum eiendeler  4 668 830  4 313 386 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital  -689 244  -511 822 

Disposisjonsfond  -43 302  -23 052 

Bundne driftsfond  -101 754  -92 183 

Ubundne investeringsfond  -37 641  -16 235 

Bundne investeringsfond  -110 867  -118 223 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift  2 036  2 036 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering  182  182 

Regnskapsmessig mindreforbruk  -18 983  -18 687 

Regnskapsmessig merforbruk  -    -   

Udisponert i investeringsregnskapet  -    -   

Udekket i investeringsregnskapet  -    -   

Likviditetsreserve  -    -   

Kapitalkonto  -378 917  -245 662 

Gjeld
Langsiktig gjeld  -3 760 498  -3 612 598 

Pensjonsforpliktelse  -2 083 631  -2 040 613 

Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Sertifikatlån  -    -   

Andre lån  -1 676 867  -1 571 986 

Kortsiktig gjeld  -219 087  -188 966 

Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld  -219 087  -188 966 

Premieavvik  -    -   

Sum egenkapital og gjeld  -4 668 830  -4 313 386 

Memoriakonto
Ubrukte lånemidler  19 186  48 176 

Andre memoriakonti  24 577  28 481 

Motkonto for memoriakontiene  -43 763  -76 656 

Økonomisk hovedoversikt - Balansen

30



Økonomisk resultat

Tall i 1000 kr

Anskaffelse av midler

Regnskap 
2016

 Regnskap 
2015

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  -1 830 737  -1 711 640 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -166 341  -59 344 

Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  -292 140  -191 420 

Sum anskaffelse av midler  -2 289 218  -1 962 404 

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 713 309  1 605 646 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  333 364  158 567 

Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner  198 378  155 650 

Sum anvendelse av midler  2 245 051  1 919 863 

Anskaffelse - anvendelse av midler  -44 167  -42 541 

Endring i ubrukte lånemidler  -28 990  4 342 

Endring i arbeidskapital  15 177  46 883 

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger  110 506  62 729 

Bruk av avsetninger  -66 339  -20 188 

Til avsetning senere år  -    -   

Netto avsetninger  44 167  42 541 

Anskaffelse og anvendelse av midler
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7. Fellestjenesten

1. Bemanning

Virksomhet Antall Merknad

Totalt i Fellestjenesten 78,9

Rådmannskontoret 6,3 Inklusive 0,5 + 0,3 stillinger som tilsynsførere fosterhjem og 0,5 
stilling som spesialrådgiver

Kantine 0,7 Kantina rapporterer til ass. rådmann

Personalavdelingen 10,6 Oversikt over tillitsvalgte:
*1 årsverk hovedverneombud 
* 3,1 årsverk tillitsvalgt (1 + 1 + 0,5 + 0,2 + 0,2+ 0,2) 

Lønn og regnskapsavdelingen 14,8

Budsjett og innkjøpsavdelingen 6

Skatte og innfordringsavdelingen 10,6 Inkl. sekretær for eiendomsskatt og stillinger tilknyttet salg av 
tjenester.

Servicesenteret 18,9 Tilført følgende stillinger i 2014: Internpostbud 1 og sekretær for 
eldreråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede 0,4.

Tjenesten for IKT 11
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2. Tjenester og oppgaver

Fellestjenesten er felles støttefunksjon for våre folkevalgte og 
hele organisasjonen.  Noen avdelinger utøver i det daglige også 
førstelinjetjeneste overfor innbyggerne i Alta kommune.

Sentrale hovedoppgaver er: 
Fellestjenesten har ansvar for å tilrettelegge for politiske 
og administrative beslutnings- og styringsprosesser og gi 
driftsstøtte til tjenesteområdene. I tillegg utføres analyse- 
og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med 
årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske 
organer. Tjenesteområdet har ansvar for å følge opp og styre 
implementeringen av tjenesteovergripende strategier for 
eksempel innenfor arbeidsgiverpolitikk, digitalisering, post/ arkiv 
faget og økonomiområdet. 

Målsetting:
• Arbeide med modernisering og forenkling av arbeidsprosesser, 

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

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

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

Servicesenteret

Kjernevirksomhet:
Servicesenteret skal ivareta kommunens behov for eksterne og interne tjenester innenfor følgende områder: 
• Kundetorg med sentralbord
• Utleie av kommunale bygg
• Tildeling av kommunale boligtomter
• Hjemmeside og intranett
• Profilering og annonsering 
• Arkiv- og dokumenthåndtering
• Postgang
• Saksbehandlingsrutiner og saksbehandlingssystem
• Overordnet informasjonsberedskapsarbeid for kommunen
• Startlån og tilskuddsordninger
• Politisk sekretariat
• Oppfølging av folkevalgte
• Gjennomføring av valg

Personalavdelingen 

Avdelingen har ansvar for og følger opp et svært bredt spekter av oppgaver knyttet til personalområdet:
• Gi praktisk bistand, råd og veiledning overfor tjenesteområdene og de folkevalgte.
• Utøve forvaltning og saksbehandling ovenfor tjenesteområdene og politisk nivå
• Prosjektledelse, arbeidsgrupper og revisjonsarbeid innenfor personalpolitiske områder.
• Organisasjonsutvikling
• Opplæring/kursing, driftsansvar for lærlinger for Alta, Måsøy, Loppa, Kvalsund, Nordkapp og Hasvik.
• Arbeid/ansvar knyttet til HMS, nærvær og nærværsrapportering, Inkluderende Arbeidsliv, BHT, pensjon og forsikring.
• Rolle og ansvar i tilsettings- og rekrutteringsprosesser, redaktøransvar for Personalhåndboka.
• Forhandlingslederansvar for Alta kommune, følge opp avtaleverkets bestemmelser.
• Leder personal sitter i kommunens varslingsgruppe sammen med hovedverneombud, kommuneadvokat og leder av 

administrasjonsutvalget. 

Små og store begivenheter

Fellestjenesten fikk ny leder for 
personalavdelingen. Karin Kristensen tiltrådde 

stillingen etter Robin Rasmussen

Alta kommune mottar over 80 % av sin total 
fakturamengde digitalt!

Skatte- og innfordringsavdelingen i Alta er best av 
alle storkommunene i region nord på innfordring!

Delte ut 165 fag- og svennebrev i 2016!

All post sendes ut digitalt.

Kommunen har sluttført arbeidet med 
kommunereformen. Alta har bidratt med 

økonomiske analyser for alle de 4 kommunene.

Grethe Hansen fikk sin bevilling/godkjenning som 
advokat i 2016! Vi har nå 3 advokater hos oss.

Tildelt 40 kommunale boligtomter de to siste 
årene.
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Budsjett og innkjøpsavdelingen

Avdelingen er en sentral støttefunksjon for hele organisasjonen og har ansvar for:

Budsjett:
• Avdelingen er støttefunksjon for tjenesteområdene i budsjett- og økonomiplanarbeidet. 
• Herunder bistand i det løpende kontrollarbeidet og utadrettet opplæring knyttet til økonomifunksjonen. 
• Har ansvar for økonomiske analyser, avviksrapportering og prognoser i forbindelse med kvartalsrapporter og årsmelding. 
• Bistår tjenesteområdene og virksomhetene i månedsrapportering, utarbeidelse av prognoser og kostnadsberegning av nye 

tiltak. 

Innkjøp:
• Avdelingen har et bredt oppgavespekter innenfor området for tjeneste- og vareanskaffelser. Primært skal avdelingen sørge for 

at enhver anskaffelsesprosess blir gjennomført iht. gjeldende lover og forskrifter. 
• Avdelingen har en rådgiverrolle utad til organisasjonen. I dette ligger det at avdelingen skal yte bistand og støtte til alle 

virksomheter i Alta kommune som skal forestå en anskaffelse. 
• Avdelingen skal sørge for at avtaler blir fulgt opp og evaluert sammen med bruker og leverandør, samt ha et overordnet blikk 

på løpende rammeavtaler som må forlenges eller lyses ut på nytt.

Lønns- og regnskapsavdelingen

Avdelingen er en sentral støttefunksjon for hele organisasjonen og har ansvar for:

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

ansatte, samt øvrige forbindelser.
• Periodiske avslutninger, rapporteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og administrasjon av innlån.
• Utsending av kommunale krav via eget faktureringssystem.
• Systemansvarlig for kommunens økonomisystemer. 
• Brukerstøtte/veiledning og opplæring i bruken av økonomisystemene.
• Avdelingen utfører også lønns- og regnskapsarbeid for Kirkelig fellesrådet. 

Skatt og innfordringsavdelingen

Skatteoppkreverfunksjon: Skatteoppkreveren har ansvar for de krav- og resultatmål som sentrale skattemyndigheter setter 
for fellesinnkrevingen av skatter og avgifter, samt arbeidsgiverkontroll.

Skattedirektoratets resultatkrav, og avdelingens måloppnåelse redegjøres for i egen årsmelding.
• Skatteregnskap, avregningsoppgjør, innfordring og saksbehandling av skattekrav. Egne arbeidsgiverkontroller, samt salg av 
kontrolltjenester til andre kommuner.

Kommunale krav: 
Målsetting: utestående krav skal pr. 31.12.xx skal ikke utgjøre mer enn 5 % av fakturerte beløp.
• Innfordring av alle kommunale krav, parkeringsavgift og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt: 
Målsetting: Korrekt og rettmessig eiendomsbeskatning
• Sekretariat for eiendomsskatte- og klagenemnd, taksering og saksbehandling.
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Tjenesten for IKT

Tjenesten har ansvar for utvikling og drift av kommunens sentrale dataanlegg og kommunikasjonsløsninger.

• Avdelingen administrerer innkjøp, drift og vedlikehold av IKT infrastruktur, datamaskiner og telefoni.  
• Har en utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger. 
• Brukerstøtte til alle som er tilknyttet kommunens anlegg. 

Andre støttefunksjoner 

Kommuneadvokatene
Kommuneadvokatene skal være en rettssikkerhetsgaranti 
for Alta kommunes innbyggere og sikre at enkeltmenneskers 
rettigheter ikke krenkes ved utøvelse av offentlig myndighet og 
påse at private rettssubjekter får de rettigheter de har krav på 
etter loven og andre bestemmelser.
Kommuneadvokatene skal også sikre at kommunens økonomiske 
og juridiske posisjoner ivaretas.  

Kommuneadvokatene er kommunens øverste juridiske rådgiver 
og gir rådgivning både skriftlig og muntlig til kommunens 
politiske og administrative ledelse og virksomheter, herunder kommunale foretak og andre kommunale selskap, samt tilsynsfører 
for fosterhjem. Oppgavene er fordelt mellom intern rådgivning og bistand i rettstvister, herunder prosedyre for domstoler og 
fylkesnemnd. Kommuneadvokatene opptrer som prosessfullmektiger i alle søksmål hvor kommunen er part.  Fra 2017 har 
kontoret i tillegg avtalt å påta seg visse oppdrag for Loppa kommune.

Kommuneadvokatene har hatt – og har et stort trykk på saker til rettsapparatet. Kommunen har over
de siste 4–5 årene hatt en utvikling der saker som tidligere ble avsluttet i lavere rettsinstans, nå blir 
anket til høyere nivå.  

Tilsynsfører for barn i fosterhjem 
Barnevernslovens regler om tilsyn med barn i fosterhjem er endret med virkning fra 1. februar 2014. Formålet med lovendringen 
er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et mer profesjonelt og tydelig kommunalt forankret tilsynsansvar. 

Den nye endringen presiserer at den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvar for godkjenning og tilsyn av hjemmet. 
Kommunen - ikke barnevernstjenesten- har ansvaret for å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet 
og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Med det som bakgrunn er det opprettet et eget 
tilsynsorgan i kommunen, organisert direkte under ass rådmann. Lovpålagte tilsyn er minimum 4 tilsyn pr år dersom barnet er 
under 15 år. Dersom barnet er over 15 år kan det fattes vedtak om reduksjon til 2 tilsyn per år. 

Antallet fosterhjemsplasserte barn økte i 2016, fra 50 barn i 2015 til 63 barn på det meste i 2016, mens antallet barn ved 
årsslutt er 55. Fosterhjemsplassering både fra egen kommune og andre kommuner er uforutsigbart, det er dermed en utfordring 
å ha bemanning som er tilpasset antall barn til enhver tid. Tilsynsføreroppgaven har vært fordelt på to medarbeidere, en 50% 
stilling og en 30% stilling i 2016. 4 barn fikk ikke de antall tilsynsbesøk som de hadde krav på i 2016, pga ressursmangel. 
Resterende barn har fått de antall tilsynsbesøk som er lovpålagt. 

Det er gjennomført totalt 195 tilsynsbesøk i 2016 (146 andre kommuner og 49 fra Alta). 

Kantine rådhus 
Kantina på rådhuset betjener alle møter med kaffe, samt enkel lunsj til møtedeltakere og ansatte. 

2014 2015 2016

Antall saker til Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker

25 19 19

Antall saker i tingretten 8 11 12

Antall saker i lagmannsretten 2 2 7
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3. Måloppnåelse 

Tilrettelegge for god virksomhetsstyring
Virksomhetsstyring kan defineres som all ledelses aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, 
prioriteringer og mål, og skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyringen skal sikre at styringen skjer 
likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene. 

Reglement for styrer, råd og utvalg er revidert og prosessen med delegasjonsreglementet er igangsatt og vil bli vedtatt i det 
første kommunestyremøte i 2017. Revisjon av ansettelsesprosessen, retningslinjene for omstilling og lønnspolitisk plan pågår og 
vil blir sluttført i 2017. 

Kostraanalyser og annen offentlig statistikk, slik som Kommunebarometret, bedrekommuner.no, er brukt som styringsdata i 
kommunens utviklingsarbeid, i tillegg er Framsikt er tatt i bruk som analyseverktøy, i tråd med virksomhetsplan. I tillegg er det 
benyttet intern styringsinformasjon, månedsrapportering innen økonomi og nærvær, HMS planer osv.

Det gjennomført veiledning/opplæring til organisasjon innen økonomi, personal og digitaliserings området. I tillegg er det 
gjennomført folkevalgtopplæring, i samsvar med virksomhetsplan.

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. Prosessen går nå videre til sentrale myndigheter, som 
trolig tar beslutning i løpet av 2017.

Implementering av arbeidsgiverpolitikken
Alta kommune skal oppleves som en åpen, handlekraftig organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver. Med arbeidsgiverpolitikk 
menes de verdier, holdninger og handlinger Alta kommune som arbeidsgiver skal ha overfor sine ansatte i kommunen.  

Det er nedsatt arbeidsgrupper for gjennomføringen av arbeidet med implementeringen av revidert arbeidsgiverpolitikk, 
arbeidsgruppene vil fortsette sitt arbeid inn i 2017. Rådmannens lederteam er styringsgruppe. Gjennom implementeringen av 
arbeidsgiverpolitikken er det arbeidet med å øke nærværet i kommunen, men en har ikke lyktes med å nå kommunens måltall 
for nærvær for 2016.

Nytt årshjul for HMS arbeid og revidering av deler av HMS systemet er iverksatt. Det er innført digitalt verktøy for stoffkartotek – 
EcoOnline, det innebærer at vi til enhver tid har et stoffkartotek som er ajour.

Alta kommune gjennomfører annet hvert år medarbeiderundersøkelser, hvor verktøyet bedre kommuner.no har vært benyttet. 
Ved medarbeiderundersøkelsen våren 2016 ble et nytt måleverktøy tatt i bruk, 10 faktor. Undersøkelsen er gjennomført 
og oppfølging av undersøkelsen pågår. Målsettingen er at Alta kommune skal ha et resultat over landsgjennomsnittet i 
medarbeiderundersøkelser. Alta kommune oppnådde samme resultat som gjennomsnittet i landet i 2016. 

Medarbeiderundersøkelsen, IA plan og nærvær er omtalt nærmere i kapittel 5.

Virksomhetsmålsettingen var at våre ledere skal bli synlige og tydelige og opptre som de fremste kulturbærerne av 
kommunens verdigrunnlag. Med det som bakgrunn, ble lederutvikling igangsatt i 2015, hvor PWC ble valgt som leverandør. 
Lederutviklingsprogrammet i 2016 er gjennomført i samsvar med plan og vil fortsett i 2017. 

Kommune må arbeide pro-aktivt med å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig arbeidskraft og kompetanse. 
Rekrutteringsstrategi (rekrutteringsprosessen, digitale verktøy, kompetanse mm), tiltaket sees i sammenheng med 
implementeringen av arbeidsgiverpolitikken. Dialog med utdanningsinstitusjonene er et av tiltakene. Kommunen har brukt 
tid i samarbeid med leverandøren av det digitale verktøyet Dossier, for å få et verktøy som kan tilfredsstille kommunens 
krav, til en helhetlig kompetanseplan for hele organisasjon, dette arbeidet er ikke sluttført. I påvente av en helhetlig 
kompetansekartlegging, har tjenesteområdene utarbeidet egne kompetanseplaner, som vil inngå i den helhetlige plan. Videre er 
det gjennomført en kompetansekartlegging i samarbeid med SKA (UiT), hvor fokuset har vært oppvekst og helse og sosial. 

Kommunen har fortsatt arbeidet med arbeidstidsordninger og heltid/deltid, hvor flere avdelinger deltar i lokale forsøk med 
alternative arbeidstidsordninger. Prosjektet fortsetter inn i 2017.
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Digitalisering og effektivisering av administrative prosesser
Virksomhetsmålet var nasjonal målsetting at digital kommunikasjon og digitale tjenester skal være hovedregelen i det 
offentlige Norge. Det legges stor vekt på digitalisering som virkemiddel for å sikre en mer effektiv administrasjon og mindre 
ressurskrevende tjenesteproduksjon 

For å følge opp den nasjonale målsettingen, har man i 2016 foretatt både organisatoriske og tekniske tiltak. Eldre 
serverinfrastruktur er fornyet og lagringskapasiteter er utvidet for å møte organisasjonens behov.  Det er gjennomført prosjekter 
som sikrer flere brukergrupper tilgang til elektroniske systemer som behandler personsensitive data. Skolenettverket er slått 
sammen med kommunens øvrige nettverk, slik at ansatte innen oppvekst har fått tilgang til kommunens administrative nett, gir 
elektronisk arbeidsflyt i hele organisasjon. Tjenesten for IKT har gjennomført en omfattende oppgradering av datamaskinparken 
til lærere og elever. Dette innebar anskaffelse av 1500 nye datamaskiner og oppsett av 2300 enheter. Videre er optimalisering 
av brukernes pc oppsett og selvbetjeningsløsning med tilhørende automatisering innført for hele organisasjon. Arbeidet med 
implementering av den nye fiberavtalen med Alta kraftlag ble startet i 2016 og vil sluttføres i 2017. 
Det er foretatt oppgradering av økonomisystemet Agresso, en kompleks og omfattende oppgradering, som har gitt et bedre 
verktøy til brukerne. Det pågår en prosess i forhold bruk/valg av digitale verktøy innen både budsjett og innkjøp, samt 
personalområdet, hvor beslutning vil bli tatt i løpet av 2017.

Alta kommune har oppgraderte sitt Sak og arkiv system ESA. Brukerne har nå et verktøy som er stabilt og brukervennlig slik at 
saksbehandling kan gjøres effektivt og uten unødig tidsbruk. Oppgraderingen ga grunnlag for overgang til fullelektronisk arkiv.  
Prosessen med overgang til full elektronisk arkiv ble igangsatt i 2015, med målsetting om at prosjektet skulle være gjennomført 
innen utgangen av 2016, målsettingen er nådd. I forbindelse med prosjektet har Servicesenteret tilbudt kurs og opplæring til 
alle brukerne av systemet gjennom hele 2015 og 2016, noe som vil fortsette inn i 2017. 

I 2016 tok Alta kommune i bruk SvarUt (digital utsending av post fra sak- og arkivsystemet). Innbyggerne har nå mulighet til å 
få brev fra Alta kommune i sin innboks i Altinn. Hensikten er å samle korrespondanse fra det offentlige på en plass slik at det 
er enkelt og oversiktlig for brukerne. Servicesenteret har ansvar for implementering og drift av denne tjenesten. I 2016 ble det 
sendt ut 10037 sendinger digitalt. 27% av disse ble lest av mottaker digitalt i Altinn, mens 73% ble sendt til print for utsendelse 
med ordinær postgang. Målsettingen vår videre er å oppfordre enda flere til å lese posten sin digitalt slik at bruken av porto 
og papir blir redusert. I 2017 skal vi utvide tjenesten slik at innbyggere kan velge om de vil lese posten digitalt i AltInn eller 
gjennom andre digitale postkasser som Digipost og e-Boks.

Digitaliseringsstrategi for Alta kommune
Prosessen er igangsatt. Det er stort fokus på sikring av datakommunikasjon og personvern i kommunens IKT infrastruktur. 
Sikkerhetsstrategi er utarbeidet og vedtatt, herunder er det vedtatt å ansette eget personvernombud som en videreutvikling av 
internkontrollsystemet innen IKT.

Elektronisk handel i hele organisasjonen
Virksomhetsmålet er å redusere anskaffelseskostnadene ved å oppfylle regjeringens mål om e-handel, for å frigjøre ressurser til 
kommunale tjenester, samt høyne lojaliteten til avtaleleverandører.  

Arbeidet med E-handelsprosjektet har pågått siden 2012. Elektronisk handel er nå innført i store deler i organisasjonen. 
I 2015 har kommunen teknisk tilpasset seg statens krav til mottak og leveranse av elektronisk faktura i hht statens 
standardiserte handels format. Med elektronisk handel har vi fått et system for planlagt, ryddig og effektivt innkjøp, som 
kan gi økonomiske besparelser i hele organisasjon.  Elektronisk fakturaflyt fungerer bra, men for å oppnå et effektivt innkjøp 
må ehandelsplattformen tas i bruk i langt større grad enn det som skjer i dag. Det har vist seg utfordrende å få endret 
innkjøpskulturen, samt å få alle enheter til å ta i bruk elektronisk handel. Mange handler fortsatt manuelt og ikke i tråd med 
avtaler som er inngått, som igjen medfører at avtalelojaliteten ikke er høynet. Det vurderes kontinuerlig hvordan vi kan få hele 
organisasjon til å bruke e-handel og høyne avtalelojaliteten.

Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser
Å effektivisere og kvalitetssikre alle ledd i anskaffelsesprosessen og høyne lojaliteten til avtaleleverandører, er målsettingen. Alta 
kommune bruker årlig rundt 500 mill. kr til kjøp av varer og tjenester.  Kommunen har rammeavtaler på de fleste områder, og 
det er igangsatt en bedre oppfølging av brukere og evaluering av inngåtte avtaler. Der er også gjennomført evalueringsmøter 
med leverandørene, en ser at behovet for denne typen dialog er veldig stort, mens vår kapasitet til å følge opp på en god nok 
måte, er for liten. 

Målet om å høyne lojaliteten til avtaleleverandørene er en kontinuerlig prosess. Like viktig som god intern kommunikasjon, er 
behovet for tverrfaglige brukergrupper. Også den daglige oppfølgingen og eierskapet til en inngått kontrakt er her helt sentralt. 
Det samme er rolleavklaringen mellom fag- og merkantil kompetanse, noe en har fokus på. 
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Det er igangsatt en prosess for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy, for å effektivisere denne delen av 
anskaffelsen ytterligere, samt sikre enklere etterlevelse av lov om offentlig anskaffelser. Anskaffelsen er beregnet avsluttet i 
2017.  

Lov om offentlig anskaffelser ble endret fra 1. januar i 2017, noe som medfører at innkjøpsreglementet må endres i tråd med 
nytt lovverk i 2017.

Arbeidet med utarbeidelse av en egen anskaffelsesstrategi er igangsatt, en omfattende prosess, beregnet sluttført i 2018. 
Hensikten er å øke verdiskapningen i kommunens anskaffelser gjennom klare mål, planer og aktiviteter.

EDAG- satsningen 2013-2016 
Skattedirektoratet innfører ny fellesordning for arbeidsgivers plikt til rapportering av ansettelses- og inntektsforhold til NAV, 
Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå fra januar 2015. Gir stat og kommune bedre kontroll med skatteinnbetalinger og 
arbeidsgiverkontroll. 

Alta kommunes virksomhetsmål i budsjett 2016 var å oppfylle skattedirektoratets krav til rapportering av ansettelses/
inntektsforhold. 

Alta kommune har innført elektronisk A-melding, dvs digital fellesordning for arbeidsgivere sin rapportering av arbeids- inntekts- 
og skatteforhold til NAV, Skatteetaten og SSB, herunder tilpasset dette til vårt lønns og økonomisystem, dette er gjennomført. 
2016 var det første ligning/skatteoppgjør med bakgrunn i data fra A-melding.

Riktig grunnlag for beskatning
Virksomhetsmålet er korrekt beskatning av alle grupper. Beskatningsgrunnlaget for eiendomsskatt for verker og bruk, herunder 
beskatning av naturressurser, produksjonsanlegg og nettanlegg er gjennomgått. Folkevalgtopplæring innen eiendomsbeskatning 
er gjennomført.

Eierskap
Prosessen med videreutviklingen av kommunens eierskapsmelding er igangsatt. Som en del av folkevalgte opplæringen er det 
gjennomført eierskapsseminar i januar 2017. For å ivareta kommunens eierstyring, bør møteprotokoller fra representantskap/
generalforsamlinger fremlegges for formannskapet til orientering, jfr. eierskapsmeldingen.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2016

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

Salgsinntekter -4 313 103,6 % -4 162 -4 052 -3 818

Refusjoner -12 340 102,4 % -12 046 -6 923 -12 723

Overføringer -3 644 108,4 % -3 361 -1 621 -3 403

Finansinntekter -521 100,1 % -521 0 -1 686

Sum inntekter -20 819 103,6 % -20 090 -12 596 -21 631

Lønn 55 157 94,9 % 58 132 57 647 54 067

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 23 254 102,8 % 22 622 23 196 23 258

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 738 100,1 % 737 700 669

Overføringer 9 377 96,7 % 9 696 5 270 10 959

Finansutgifter 6 670 100,1 % 6 662 3 161 3 949

Sum utgifter 95 195 97,3 % 97 849 89 974 92 901

110 – Felles støtte 74 376 95,7 % 77 759 77 378 71 271

4. Regnskapsresultat

5. Avviksforklaring

• Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 3,4 mill. kr. 0,2 millioner mer enn varslet i 3. kvartal.

• Hovedkilden til innsparingen er også i år en kombinasjon av inn sparing på lønn og merinntekt fra refusjoner som begge 
skyldes at stillinger er holdt vakant.  Det er spart inn 3 millioner på lønn, og mottatt 0,2 millioner mer i refusjon fra NAV enn 
budsjettert.

• Lederutviklingsprosjektet i kommunen har kostet 0,6 millioner mer enn budsjett, tilsvarende innsparingen vi hadde i prosjektet 
i 2015.  

6. Nøkkeltall

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

Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

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

6,50 6,80 6,10 6,00 7,20 8,10 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innbygger

2 572 2 768 2 519 2 559 2 635 3 083

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

3 605 3 921 3 639 3 702 3 669 4 393

Oversikten viser at Alta kommune har lavere netto driftsutgifter til administrasjon og styring sammenlignet med Landet uten 
Oslo og KOSTRA gruppe 13. Oversikten viser at 6 % av totale netto driftsutgifter ble brukt til administrasjon og styring. Funksjon 
120 (administrasjon) er den største posten, her brukte Alta kommune 54 mill. kr. i 2016. Til politisk styring brukte vi 7,4 mill. kr. i 
2016, mot 8,8 mill. kr. i 2015.
Lønnsutgiftene til administrasjon og styring er over tid holdt på et lavt nivå, vi er fortsatt godt under snittet for landet.
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8. Samfunnsutvikling

1. Bemanning

Avdelingen har de senere år hatt en del gjennomtrekk, likevel vurderes 2016 som et stabilt år sammenlignet med tidligere.

Avdelingen har i 2016 også hatt utskiftning, en planlegger har sluttet (stilling vakant og nå inndratt) og ny grunnerverver tilsatt 
juni 2016.

Ved årsskiftet 2016/17 var avdelingen bemannet på følgende vis:

2. Tjenester og oppgaver

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

Avdelingen ble opprettet i 2008 som et strategisk verktøy for politisk og administrativ 
ledelse.

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

ASU skal være innovatør
• i Altasamfunnet
• internt i organisasjonen

Virksomhet Antall Merknad

Totalt ASU 17,5

Folkehelsekoordinator 1 Sykkelbyprosjektet avsluttet i opprinnelig form og videreført i stilling 
som folkehelsekoordinator fra 2015. 

Grunnerverver 1 Ivaretar kommunens eiendomsforvaltning.
Nytilsatt startet i jobben juni 2016.

Seniorrådgiver Utb.avt 1 Utbyggingsavtaler og avtaler knyttet til momskompensasjon.

Skogbrukssjef 1 Samarbeidsavtale med Fylkesmannen og Kvænangen kommune.  
Ny avtale signert.

Landbruk 1,5 Jobber med en prosjektstilling i tråd med landbruksplanen. En 
rådgiverstilling er redusert med 0,5 som følge av nedskjæring i 
2015.

Næring 3 Har vært stabilt over tid. Næringsplanen kan resultere i 
prosjektstilling, men vanskelig grunnet plassmangel.

Plan 7 (8) Har vært mye turnover de senere år. En stilling holdt vakant fra april 
2016 pga kommunens økonomi.

Kommunalleder 1

Samfunnsutvikling

Næring
inkl. landbruk

Kommune- og
regplaner

Grunnerverv/Utbyggingsavtaler
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Dette utøves gjennom samfunns- og arealplanlegging, og strategisk næringsutvikling. Avdelingen favner i dag næring – 
herunder skog- og landbruk, areal- og samfunnsplanleggere, grunnforvalter og ansvarlig for utbyggingsavtaler – som er økende i 
antall og omfang. I tillegg kan sektorovergripende prosjektstillinger bli lagt til avdelingen ved behov.
 
I 2015 ble også folkehelsekoordinator lagt fullt ut til ASU. 

ASU har også arbeidsgiveransvaret for veterinærtjenesten.

ASU rapporterer til flere politiske organ:

1. Næring/landbruk rapporterer til Hovedutvalg for Næring, drift og Miljø
2. Plansaker etter PBL rapporterer til Planutvalg
3. Samfunnsrelaterte saker, og saker av økonomisk karakter, går til Formannskap

For å kunne være et strategisk, fremtidsrettet og effektivt verktøy for Alta kommune er det svært viktig at tjenesteområdet 
innehar riktig kompetanse og stabilitet over tid. Å beholde og rekruttere nøkkelpersonell er derfor en viktig faktor for å lykkes. 
Selv om tjenesteområdet har god erfaring med å sette ut oppgaver til f.eks. konsulenter, går det store ressurser til oppfølging, 
koordinering og kontroll med slike prosjekter.

Avdelingens arbeid i viktige saker for Alta synliggjøres bl.a. gjennom oppmerksomhet knyttet til saker fra avdelingen i media 
lokalt.

3. Måloppnåelse
  
I 2016 leverte avdelingen totalt 118 saker til politisk behandling. Flere tunge planprosesser ble avsluttet slik som Område plan 
for Bukta Industri og Kommunikasjonsområde og Skillemo Industriområde.  I tillegg kommer en rekke større private planer som 
ASU har behandlet.

Næringspolitisk plan ble vedtatt i juni 2016, hvor også tunge prosjekter som Kompetanseklynge laks er inkorporert.

Arealplanlegging:
Her er følgende oppgaver prioritert:

 � Skillemo industriområde (ferdig)
 � Langnes Industriområde
 �  Områdeplan for Bukta (ferdig)
 �  Områdeplan Bossekop 
 �  Boligområde Lille Komsa
 �  D1/D2 –Alta Omsorgssenter og Sykehus
 �  Reguleringsplanarbeid 

 � Private reguleringsplaner - bolig
 �  Kommunale reguleringsplaner - bolig

I tillegg til dette måtte kommunen sette av store ressurser til å følge 
opp planer fra andre aktører, herunder;

 � Statens Vegvesen
 � E6 vest for Alta 

 � Flere større private utviklings- og boligprosjekter.

Det er lagt til rette for utfylling på Alta Lufthavn, og kommunen har 
til nå fylt opp totalt 520 000 m3 og løftet fyllingen fra -40 til – 15 
meter. Dette har så langt kostet om lag 26 mill. 

E6 vest har stort fokus, og er forventet ferdigstilt i 2018. 

Langnes Industriområde er kommet til og planprosess startet opp 
i 2015. Prosjektet har fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne håndtere overskuddsmasser fra siste parsell 
i E6 Vest prosjektet. Dette har vært kritisk viktig for prosjektet, og nødvendig dersom Alta skal klare å realisere et sjørettet 
industriområde ute i fjorden.

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

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

Små og store begivenheter

Alta er landets 4 største oppdrettskommune

Hardangerfjordseminaret ble arrangert i Alta 
(villaks)!

Bygge og anleggsbransjen har fulle ordrebøker!

Reiselivet har rekordomsetning

Grunnstein for Statnetts nye 420 kV stasjon på 
Skillemo nedlagt i august!

Alta (Bossekop) med i Europan!
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Aktivitetsnivået i avdelingen har vært høyt og gjenspeiler det generelle aktivitetsnivået i kommunen. 

Kompetansen som Alta kommune har planfaglig legges merke til også utenfor kommunens grenser. Bl.a har Alta vært invitert til 
konferanser andre steder i landet for å fortelle om planarbeid, digitalisering og utvikling. 

Næringsutvikling: 
Det er viktig å huske på at alt det som er nevnt foran også er næringsutvikling i høyeste grad. Planlegging og kommunens rolle 
som forutsigbar tilrettelegger er svært viktig for næringslivets utviklingsmuligheter.
På næringssiden er fortsatt nettverksbygging et fokusområde. Avdelingen har derfor hatt fokus på dette både internt i 
kommunen og eksternt overfor aktører som er viktige for næringslivet i Alta.
• Netto etableringer og arbeidsledighet har vært tilnærmet stabilt. Avdelingen har sammen med politisk ledelse jobbet tett 

opp mot nye etablerere innen olje/gas og leverandørindustri. I tillegg er arbeidet med nytt lakseslakteri for Vest Finnmark 
prioritert. Dette er et langsiktig arbeid. 

• Kompetanseklynge Laks SA etablert og kommet godt i gang. Hensikten er å samle kompetanseleverandører innenfor ulike 
fagområder for å sikre et felles kompetansegrunnlag. Intensjonen er å få frem kunnskap som skal lede til et forvaltnings- og 
beredskaps regime som sikrer villaksen og gir oppdrettsnæringen i kommunen bærekraft og forutsigbare rammer. Prosjektet 
har nasjonal interesse og det er søkt om midler fra Fiskeridepartementet for å drive klyngen. 

• Smart Construction Cluster er etablert i Alta og Alta kommune er deltaker. Dette er en kompetansklynge der bygg og anlegg, 
rådgivere, IKT (utviklere og leverandører) og FoU miljø er sammen om å utvikle bransjen videre innenfor flere områder. 
Klyngen jobber tett med miljøet i Oulo på dette området som er langt fremme internasjonalt. 

• Samarbeidet med Oulo har ledet til etablering av Arctic Europe der Alta deltar sammen med bl.a  Oulo, Tromsø og Luleå og 
sterke kompetansemiljøer i disse byene for å finne flere samarbeidsprosjekter i nord, som kan være av internasjonal karakter. 

• Nytt båt og bussruteprogram har tatt mye ressurser samtidig som Alta ruteutviklingsforum, hvor avdelingen deltar, også har 
jobbet med forbedret flytilbud. Båt og bussruter er innført 1/1 2016 mens arbeidet med flytilbud går kontinuerlig. Oppfølging 
av Fylkeskommunens ruteproduksjon, endringer og nybygg har også vært en krevende øvelse.

• Ivareta vertskommunerollen for Alta Videregående skole og Norges arktiske universitet, og forsterke Alta som kompetanseby. 
Blant annet sitter kommunalleder ASU i nytt etablert Campusråd, som er et samarbeidsorgan mellom UiT, kommunen og 
næringsliv. 

• Tiltaksdel i Landbruksplanen har fokus mht. gjennomføring av vedtatte tiltak. 

Samlet gir dette en oversikt over fokuset som avdelingen har hatt, men samtidig skal politisk og administrativ ledelse i 
kommunen bistås av avdelingen slik at kommunen oppleves som oppdatert, fremtidsrettet og koordinert. Eksempelvis får 
kommunen en stor del høringssaker som skal til politisk behandling og som må underlegges en grundig administrativ og politisk 
behandling.
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Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2016

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

Salgsinntekter -1 948 115,6 % -1 685 -1 543 -1 440

Refusjoner -3 154 136,8 % -2 306 -1 502 -2 671

Finansinntekter -1 537 105,4 % -1 458 -250 -791

Sum inntekter -6 639 121,8 % -5 449 -3 295 -4 872

Lønn 11 783 91,7 % 12 854 12 404 12 074

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 4 763 161,3 % 2 952 1 691 3 089

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 15 0,0 % 0 0 161

Overføringer 2 995 92,6 % 3 236 3 866 2 318

Finansutgifter 1 416 100,0 % 1 416 0 899

Sum utgifter 20 971 102,5 % 20 458 17 961 18 541

116 – ASU 14 332 95,5 % 15 009 14 666 13 669

4. Regnskapsresultat

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på ca. 0,7 mill.kr.

Lønnsforbruket er noe lavere enn budsjett pga at vakanser bevisst er hold ledig i tjenesteområdet som avdelingens bidrag til 
kommunes økonomiske situasjon i 2016 der innsparinger var nødvendig. Vi har i tillegg noe merinntekt i forhold til budsjett på 
gebyrinntektene. 

Merinntekt på refusjoner må sees i sammenheng med merutgifter på varer og tjenester. 

Tjenesteområdet har mange store kommunale planprosesser gående, og mange utfordrende eksterne prosesser som det jobbes 
med jevnt over. 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø - nivå 2

Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per 
innbygger. Konsern. Kroner

252 236 219 165 219 229

6. Nøkkeltall

Tabellen viser at vi bruker stadig mindre til plansaksbehandling i perioden 2013-2016. Vi bruker vesentlig mindre enn landet og 
kostragruppe 13.
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8.1 Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond

Alta kommunes næringspolitiske virkemidler består av kommunale budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.

I 2016 ble det totalt gitt 35 tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens næringspolitiske virkemidler. Samlede tilsagn utgjorde kr 
6 821 100,-.

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

Kraftfond
I 2016 ble det gitt 7 tilsagn fra Kraftfondet med samlede tilsagnsbeløp på kr. 2 150 000.-. Tilsagnene gikk til støtte av etablerte /
nyetablerte bedrifter og til støtte av bransjerettede tiltak.

Næringsfond
Alta kommune mottok i 2016 kr. 300 000,- fra Finnmark Fylkeskommuner til styring av næringsfondet. I 2016 ble det gitt 7 
tilsagn om tilskudd fra fondet. Samlede tilsagn utgjorde kr 310.000.-

Egenkapitalfond
I 2016 ble det ikke gitt noen tilsagn fra egenkapitalfondet.

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

Konklusjon
Bruken av kommunens næringspolitiske virkemidler er i samsvar med gjeldende retningslinjer og vedtekter for virkemiddelbruk 
og oppfyller på en god måte visjoner og mål i kommuneplanens handlingsdel.
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9. Oppvekst og kulturtjenesten

Kommunalleder
Mads Stian Hansen

Stab

Barn og unge
tjenesten

 

Barnehager

 

PP-Tjenesten Alta kultursal

Alta kulturskole

Alta bibliotek

Huset

Skoler
 

Barneverns-
tjenesten

Helsesøster-
tjenesten

Habiliterings-
tjenesten

Flyktninge-
tjenesten

Kultur Nordlysbadet

1. Bemanning

Tjenesteområdet oppvekst- og kultur har i overkant av 800 ansatte. Samlet utfører disse drøyt 760 årsverk. Antall ansatte med 
deltid er lav, størstedelen av disse arbeider deltid etter eget ønske. 

Tjenesteområdet har i alt 33 virksomhetsledere med delegert myndighet knyttet til faglig, personalmessig, administrativ og 
økonomisk drift av virksomhetene. Hver leder har ansvar knyttet til virksomhetens utvikling, personalrekruttering og økonomi.

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter og tjenesteområder:

1. 13 barnehager er eid av Alta kommune. Det er i tillegg 14 private barnehager i kommunen.

2. 17 skoler med slike tjenester:
 � 2 skoler med 1. - 4.trinn
 � 8 skoler med 1. – 7. trinn
 � 4 kombinerte skoler 1. – 10. trinn
 � 2 rene ungdomsskoler 8. – 10. trinn
 � 1 skole med voksenopplæring 

3. Det er skolefritidsordning ved 13 barneskoler, og baser for barn med særskilte behov ved skolene Komsa, Øvre-Alta og Alta 
ungdomsskole.
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4. Barn og unge tjenesten 
 � Barnevernstjenester
 � Helsesøstertjenester
 � Habiliteringstjenester
 � Barneavlastning
 � Tiltaksbase
 � PP-tjenester
 � Tilbud til mindreårige flyktninger
 � Flyktningetjenesten 

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

6. Nordlysbadet

2. Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, barn og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet. 
Tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og 
oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, slik at de får 
riktig hjelp så tidlig som mulig.

Barnehage
Alta kommune definerer kvalitet i barnehager slik: «Kvalitet er helheten av egenskaper en barnehage har, som vedrører 
barnehagens evne til å tilfredsstille barnas, foreldrenes og samfunnets underforståtte behov». Barnehagene skal være gode 
arenaer for læring og allsidig aktivitet. Fokus på felles kvalitetsutvikling, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, har i 2016 bidratt i 
arbeidet for å realisere målet om god barndom i Alta.

Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager med ett hovedopptak, og løpende opptak gjennom året. 
Alle barn med lovfestet rett til plass fikk plass ved hovedopptaket i 2016. Rett til plass ble i 2016 endret til også å gjelde for barn 
født i september og oktober.

Oversikt fra BASIL
Hvert år den 15. desember rapporterer barnehagene 
inn tall og andre opplysninger i et årsmeldingsskjema i 
BASIL. Tabellen under viser tall fra både 2015 og 2016 for 
sammenligning:

Kvalitetsutvikling i barnehagene
I 2016 startet Alta barnehagene sin satsing på 
kvalitetsutvikling. Sammen om det viktigste er 
Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen 
er grunnlag for et omfattende utviklingsarbeid som 
skal foregå over en periode på 4 år. Den inneholder 
felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og 
den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og 
kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

Sammen om det viktigste fyller flere funksjoner, den er:
• et styringsdokument for ansatte i barnehagene og tjenesteområdet Oppvekst og kultur
• en orientering til politikerne om fokusområdene i Altabarnehagen
• et grunnlag for kompetanseheving og – utvikling
• en informasjon til foresatte

Tall fra BASIL 2015 2016

Antall barn totalt (0-6) år 1 229 1 203

Antall barn 1-5 år 1 198 1 180

Antall barn 3-5 år 756 778

Antall barn 1-2 år 442 402

Antall barn i kommunale barnehager 556 558

Antall barn i private barnehager 663 645

Antall ansatte totalt 388   388

Antall styrere og pedagogiske ledere 143   143

Antall barnehagelærere 5 8

Ildsjelprisen 2016 gikk til Rune Skaufel, Kulturstipendet 2016 gikk til
Alta IF FFU og Kulturprisen 2016 gikk til Trond Strifeldt.
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Skole 
Alle grunnskoler i Alta kommune deltar i den lokale satsingen Mestring i Altaskolen (MiA), 2014 - 2018. MiA har vært styrende 
for Altas skoleutvikling, og er en videreføring av den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Ett hovedmål er å øke 
elevenes måloppnåelse innen grunnleggende ferdigheter, med særlig fokus på lesing og skriving. Et annet mål er å bedre 
elevenes læringsmiljø. Satsingen skal bidra til at skolene i enda større grad blir lærende organisasjoner, der det etableres varige 
strukturer for læring i fellesskap og i praksisfeltet. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal forbedres gjennom en opplæring 
som er mer praktisk, variert og meningsfylt. 

Elevundersøkelsen
Antall elever som ikke har det bra i Alta skolen er alt for høyt. Elevundersøkelsen viser at på 7. trinn har vi ikke nådd 
målsettingen som er å ligge på landssnittet eller over. Positivt er det at tallet på elever som opplever mobbing er det samme 
som både fylket og nasjonen. På 10. trinn er tendensen den samme, men antall elever som sier de blir mobbet ligger langt over 
landssnittet. 

Godt læringsmiljø og trygghet er viktig for barns læring. Forskning viser at gode relasjoner mellom lærer og elev har stor 
betydning for elevers læring. Et forsterket fokus på klasseledelse og relasjonsbygging, bidrar til økt trivsel, mestring og 
motivasjon.

Skolebasert kompetanseutvikling 
I arbeidet med å utvikle skolene som lærende organisasjoner, har kommunen fokus på såkalt skolebasert kompetanseutvikling. 
Slik kompetanseutvikling skal bidra til å heve elevenes læringsresultater. Ledelsen og alle ansatte på skolen deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens 
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 
undervisning og samarbeid. Slik økes lærernes profesjon- og 
kompetanse, noe som kommer elevene til gode. 

Organisering av skolene 
Debatten om Altas skolestruktur er i gang igjen. Ved Komsa skole 
ble bygget Maurtua (som inneholder gymsal, sløyd og håndarbeid, 
klasserom, grupperom, garderobe, toalett, dusj) stengt etter 
tilsyn i våren 2016. Elevene har siden det hatt kroppsøving i 
Gnisten som er en del av Alta ungdomsskole. Kommunestyret 
vedtok i desember at det skal bygges en helt ny 3 - 4 parallellers 
sentrumsnær skole. Det ble også vedtatt at Kåfjord skole skal 
legges ned etter skoleåret 2016 - 2017. 

I den forbindelse er arbeidet med å revidere forskrift om 
skolemønster i forbindelse med skolestart høsten 2017 igangsatt.  

De fire satsingsområdene er som følger:
• Relasjonskompetanse og voksenrollen (2016 / 2017) 
• Psykisk helse (2017 / 2018)
• Realfag i barnehagen (2018 / 2019)
• Språk, tekst og kommunikasjon (2019 / 2020)

Andre aktuelle fokusområder 2016

Realfagskommune 
Alta ble Realfagskommune i 2015. Som følge av det er det laget en strategi for hvordan jobbe målrettet med blant annet 
fagområdene antall, rom og form, samt natur, teknikk og miljø i barnehagen, og med den faglige sammenhengen til skolen. 
Det er gjennomført nettverkssamlinger og kurs for barnehage og skole, og alle barnehagene har fått en Realfagskasse med 
konkretiseringsmateriell. 

Trafikksikker kommune
Gjennom arbeidet med Trafikksikker kommune har Alta gjennom 2016 hatt et spesielt fokus på å få barnehagene. Foreldre og 
ansatte har deltatt på kurs, og det har vært et tverrfaglig og tverretatlig arbeid for å løfte fram fokuset på folkehelse, trygge og 
aktive barnehager i kommunen. Målet er at Altas 27 barnehager skal inneha tittelen Trafikksikker barnehage i løpet av 2017.

Små og store begivenheter

Antall ansatte med barnehagelærerutdanning i Alta 
kommune er på 45,5 % - mot f.eks. Oslo som har 

37,9 % og Hammerfest 44,1 %.

Park bofellesskap som bosetter enslige mindreårige 
flyktninger i alderen 15 – 18 år ligger helt i 

norgestoppen når det gjelder integreringsarbeid 
med en reiting på 96.  Dette betyr at svært mange 
er i arbeid eller skole etter introduksjonsperioden.
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Barn og ungetjenesten
Den tverrfaglige Barn og ungetjenesten ble etablert høsten 2008 med formål å gi koordinerte og tverrfaglige tjenester basert 
på prinsippet tidlig inn både i forhold til alder og vanske. Tjenesten består av tiltaksteam, helsesøstertjeneste, pp-tjeneste, 
barneverntjeneste, habiliteringstjeneste og Flyktningetjeneste. I løpet av 2016 har det vært en OU-prosess der konklusjonen ble 
å flytte habiliteringstjenesten over til Bistand i Helse og sosial med virkning fra 01.01.17.

Tidlig innsats (TI) og flerfaglig arbeid
Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på de første trinn på skolene gjøres observasjoner av barn/elever i lek og 
læring. På bakgrunn av felles observasjoner drøftes utfordringer, og det foreslås deretter tiltak for enkeltbarn og grupper av 
barn. Gjennom denne arbeidsmetoden sikres det at barn blir sett, og at vi setter inn tiltak som hjelper barn tidlig. Alta kommune 
er med denne arbeidsformen i første rekke når det gjelder tidlig innsats og flerfaglig arbeid. Resultatene av denne innsatsen 
forventes å bli flere barn som får tidlig hjelp, mer forebygging og mindre reparasjonsarbeid seinere. Denne strategien er 
vesentlig i arbeidet med å realisere visjonen om God barndom i Alta.

OU-arbeid internt i Barn og ungetjenesten
Alta kommune ble våren 2016 valgt ut til å delta i forsøk på barnevernområdet over fire år sammen med to andre kommuner. I 
begrunnelsen for utvelgelse fremkommer det at den tverrfaglige organiseringen i Barn og ungetjenesten er hovedgrunnen til at 
kommunen fikk denne muligheten. I korte trekk går forsøket ut på at kommunen med noen få unntak stilles fritt til å bygge opp 
tiltak på barnevernområdet som tidligere måtte kjøpes fra Bufetat. Den økonomiske rammen for å kompensere for egne tiltak 
er ca. 100 millioner over 4 år.  Hovedfokus etter ca. 1 års drift har vært rekruttering av fosterhjem, oppbygging av Storbakken 
ungdomssenter, ettervernstiltak, familie/barn-veiledning og pride-kurs. 

Barn og ungetjenesten startet i 2016 et internt OU arbeid med sikte på komme frem til en organisering som skal ivareta de 
utfordringer som fanges opp blant barn og unge i barnehager, skoler, familier og øvrige arenaer. Urovekkende mye atferds avvik 
blant barn helt ned i tidlig barnehagealder og utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og ungdom er hovedfunn. Det er 
ikke konkludert i dette OU-arbeidet, men sterkere fokus på familieveiledning og tettere samarbeid med fastleger og BUP er 
foreløpige arbeidshypoteser.

Aktiv barnehage 
Aktiv barnehage er et prosjekt i regi av Barn og ungetjenesten der man jobber med fysisk aktivitet og kosthold i et 
helsefremmende perspektiv. Arbeidet foregår i barnehagene. Prosjektet er nå inne i sitt andre år, der tema er fysisk aktivitet. 
Her er det fokus på at alle som jobber med barn i barnehagen skal øke sin kunnskap om hvorfor fysisk aktivitet er så viktig, og 
hva som skal til for at alle barn er aktive hver dag. 

Veiledningsteam for fosterforeldre 
Veiledningsteam for fosterforeldre er en del av en tiltaksportefølje rettet mot fosterforeldre og tilbys som gruppe- og individuell 
veiledning til alle fosterhjem og innebærer også relevant kompetanseheving.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT
PPT Alta har 13,8 stillingshjemler, hvorav 11 ansatte har utdanning på master/hovedfagsnivå. PPT gir tjenester til skoler og 
barnehager internt i kommunen, samt til Loppa kommune tilsvarende 75 % stilling. Tjenesten er aktivt inne i utviklingsarbeidet 
rettet mot barnehager og skoler, dette i tett samarbeid med tjenesteområdet Oppvekst og kultur. PPT har i de senere årene hatt 
hovedfokus på systemarbeid i skoler og barnehager, og det å være tett på skoler og barnehager gjennom oppsøkende aktiviteter 
som observasjon, drøfting, refleksjon og utarbeide tiltak sammen med de som står nærmest barnet. 

Juni 2016 kom endring i barnehageloven som gir PPT et likelydende ansvar for systemretta arbeid i barnehagen knyttet til 
organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Det pågående APST-prosjektet (ambulant pedagogisk støtteteam) er helt i tråd 
med tidlig innsats-perspektivet rettet mot tidlig innsats i barnehagene. Teamet arbeider primært på oppdrag og etterspørsel 
fra barnehagene i Alta, med oppdrag av kortere varighet. Formålet med prosjektet er å gi et styrket pedagogisk tilbud til 
barnehagebarn i Alta kommune med sikte på tidlig innsats, forebygge skjevutvikling hos barn og å styrke kompetansen ute i 
barnehagen slik at vi «treffer» bedre med tiltak. Oppdragene skal være basert på periodiserte tiltak med målsetting om å gjøre 
virksomhetene bedre i stand til å håndtere utfordringene selv. Ordningen skal evalueres sommeren 2017. 

I 2016 har flere ansatte ved PPT vært med i kompetanseløftet til UDIR rettet mot PPT-ansatte. Gjennom dette har tjenesten 
styrket sin kompetanse på flerkulturell/flerspråklighet, ledelse, rådgivning og veiledning. I tillegg har det vært et kompetanseløft 
knyttet til kartleggingskompetanse, ICDP og PMTO-konsultasjon.

PPT ser en tendens at det kommer flere og mer komplekse saker knyttet til atferd og psykisk syke barn og unge tilmeldt 
tjenesten. Det er saker som det arbeides både fagsspesifikt og tverrfaglig med. Utfordringene her er mange og sammensatte, 
men særlig synes det å mangle gode alternativer knyttet til opplæringstilbudet og kompetanse ut i skolene for å ivareta og 
ramme inn disse barna.

Utfordringer også i 2016 har vært, og er fortsatt, knyttet til logopedtilbudet og den store etterspørsel etter logopediske tjenester. 
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Tiltaksteamet
I forbindelse med kvalitet og strukturreformen på barnevernområdet, ble Alta kommune som nevnt en av tre forsøkskommuner 
på barnevernsområdet. Tiltaksteamet fikk en sentral rolle i forsøket, og utvidet fra 5 til 9 fagstillinger. Fagkompetansen 
er tverrfaglig sammensatt, og teamet har også god kompetanse på atferd- og rusproblematikk knyttet til ungdommer. En 
av stillingene har gått til prosjektledelse mens de andre 8 har jobbet i direkte klientarbeid samt med utviklingsoppgaver. 
Hovedfokuset i 2016 har vært på å bistå barneverntjenesten i utvikling og etablering av nye tiltak. Teamet har også bistått 
de andre avdelingene i Barn og ungetjenesten samt i etableringen av Storbakken ungdomssenter som skal ha plass til 4 
ungdommer på plasseringsvedtak og 3 - 4 ungdommer på ettervernstiltak. Storbakken ungdomssenter har 8 miljøterapeuter/ 
miljøarbeidere i langturnus, tre i todelt turnus samt en daglig leder. Senteret er så langt ikke i drift. 

I tillegg til har Tiltaksteamet omfattende ansvar for internopplæring i tjenesten. Teamet har gjennomført PMTO-
rådgiveropplæring, ICDP-kurs og flere fagdager for barneverntjenesten

Helsesøstertjenesten
Helsesøstertjenesten er organisert i to team; skolehelsetjeneste og helsestasjon. Tjenesten har til sammen 14 stillinger, og 
tilbudet omfatter helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, ungdommens helsestasjon, vaksinasjon og utenlandsreiser. I 
tilknytning til helsestasjonen og skolehelsetjenesten er det en legeressurs på 0,7 stilling. 

Personalsituasjonen har i 2016 vært utfordrende, og det er stort fokus på og behov for nyrekruttering og stabilisering. 

I 2016 ble influensavaksinasjon til risikogrupper organisert og gjennomført av sykepleier i helsesektoren for første gang. Det 
var da en vesentlig høyere vaksinasjonsdekning enn det har vært da tilbudet var organisert i helsestasjon. Helsesøstre har ikke 
kapasitet til å yte dette tjenestetilbudet innenfor dagens rammer.

I 2016 var det 276 nyfødte med oppfølgning i helsestasjon. Dette tilsvarer mer enn en nyfødt hver eneste ukedag. Hvert barn 
har minimum 14 konsultasjoner i helsestasjon 0-5 år. De fleste har flere konsultasjoner. 

Skolehelsetjenesten har 7 stillinger som skal følge opp samtlige elever fordelt på Altas 18 skoler, videregående inkludert. 
Ressursen er så knapp at helsetjenesten ikke kan følge opp lovpålagte oppgaver. Daglig blir elever møtt med stengt dør, eller må 
vente på oppfølgning på grunn av manglende tilgang på helsesøster. Det er ønskelig å prioritere økt tilstedeværelse på skolene. 

Ungdommens helsestasjon (UHS) har fått egne lokaler fra september 2016. Det er registrert en økende bruk av tjenestetilbudet, 
noe som settes i sammenheng med dette. Det er ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten som driver ungdommens 
helsestasjon. 

Barneverntjeneste
Barneverntjenesten har 19,5 stillinger organisert i tre team; ett omsorgsteam og to team som jobber med undersøkelser 
og oppfølging av hjelpetiltak. Tjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og Adopsjonsloven. Det innebærer 
forebygging, ansvar for å påse at barn får hjelp fra andre offentlige instanser, undersøkelse for å kartlegge om barnet har 
behov for hjelpetiltak og iverksette tiltak. Dersom en finner grunnlag for omsorgstiltak skal barneverntjenesten fremme saken 
for behandling i Fylkesnemnda for sosiale saker. Det må i slike saker arbeides i forhold til å finne egnet omsorgstiltak, enten 
fosterhjem eller institusjon. 

Utfordringer i 2016 har vært å gjennomføre undersøkelsessaker innenfor 2 måneders-fristen, oppfølging av fosterhjem og 
oppfølging og evaluering av hjelpetiltak. Styrkingen av barnevernet de siste årene med dagens bemanningsnorm på 19,5 
stillinger skal i utgangspunktet være tilstrekkelig til å gi kvalitativt gode tjenester. Utfordringene med kontinuitet i tjenesten er 
knyttet til å rekruttere kvalifiserte vikarer når ansatte blir langtidssykemeldte eller er ute i permisjoner. Utfordringene beskrevet 
ovenfor må ses i sammenheng med dette.

Habiliteringstjeneste
Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og unge fra 0 til 18 år som har særskilte behov. Tjenestene er hjemlet i Lov om 
helse- og omsorgstjenester. Tjenesten ledes av en avdelingsleder i 1/1 stilling og en fagkonsulent/saksbehandler 1/1 stilling. 
Sentrale tjenester og tiltak som inngår i tjenestens ansvarsområde er hjemmebaserte tjenester. I tillegg er Barneavlastningen 
og Tiltaksbasen med avdeling kommunal barnebolig som yter heldøgn botiltak, organisatorisk under tjenesten. Disse enhetene 
bemannes i dag med til sammen 32 årsverk. 

Brukergruppen i Habiliteringstjenesten er sammensatt, og har endret seg noe over de siste årene. Fra å ivareta barn og unge 
med utviklingshemming og store sammensatte funksjonshemminger, har tjenesten nå en betydelig brukergruppe med diagnoser 
innenfor somatikk og psykisk helse. Utfordringene i tjenesten er å gi et individuelt og forsvarlig fritids- og avlastningstilbud 
til nye brukergrupper. Behovet for tilrettelagt bygningsmasse med skjermingsmuligheter må spesielt trekkes fram i denne 
sammenheng. Habiliteringstjenesten står også overfor utfordringer ved overgangen til 18 år, hvor det er vanskelig å få flyt i 
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overføringen i forhold til ungdommene som har et omfattende tilbud i våre døgnenheter. Spesielt utfordrende er bygningsmessig 
kapasitet, både for Barn og unge/Habiliteringstjenesten som ikke får ungdommene faset over, og som dermed heller ikke kan 
ta i mot yngre ungdommer og barn. Utfordringen er også for Helse og omsorg/Bistandsavdelingen som ikke har kapasitet i 
innfasingen av ungdommene ved fylte 18 år. 

Med virkning fra 01.01.17 skal Habiliteringstjenesten overføres til Bistandsavdelingen i Helse og sosial.  En regner derfor med at 
overgangsproblematikk og sårbarhet i drift av små tjenester ikke lenger blir aktuelt.

Flyktningetjenesten
Fra januar 2016 er Flyktningetjenesten organisert i 2 avdelinger; avdeling Park bofellesskap og avdeling voksne og familier. Økt 
pågang og behovet for større lokaler gjorde det nødvendig å fordele oppgavene i 2 avdelinger, under samme ledelse. Se kapittel 
4 for mer informasjon om avdeling for voksne og familier 

Avdeling Park bofellesskap
Avdelingen har 12 ansatte, fordelt på 10,7 årsverk, og har heldøgns bemanning. Avdelingen har også ansvar for oppfølging i fire 
mindre bofellesskap, hvor det kreves større grad av selvstendighet. 

Alta kommune har et kommunestyrevedtak på at kommunen skal ha 30 bosatte enslige mindreårige i avdelingen til enhver tid. 
I 2016 har det blitt reduksjon i flyktningestrømmen, noe som har ført til at det pr 31.12.16 var 24 bosatte enslige mindreårige i 
avdelingen. Nasjonaliteten på bosatte enslige mindreårige i 2016 var i hovedsak ungdommer fra Eritrea og Somalia. Avdelingen 
jobber for å gi ungdommene en trygg og forutsigbar hverdag, med hovedfokus på kvalifisering og selvstendiggjøring. 

Park bofellesskap jobber tett med flyktningehelsetjenesten og har et sterkt fokus på psykisk helsearbeid. Videre arbeides det 
tett med frivillige organisasjoner for å gi ungdommene en plattform sammen med jevnaldrende kamerater i Alta-samfunnet. 
Aktivitetene er blant annet håndball, fotball, sykling, karate og boksing. Oppsummert kan man si at arbeidet og oppfølgingen 
med enslige mindreårige har gått svært bra. Tjenesten lykkes med å skape et godt bomiljø med trygge rammer, og med å 
følge opp hver enkelt beboers behov. Videre lykkes den med å få beboerne sosialisert og deltakende på aktiviteter, og med 
å få ungdommene videre på skole eller i jobb. Språkpraksis i regi av avdelingen har i en årrekke båret frukter i forhold til 
kvalifisering, og gitt de en anledning til å bygge relasjoner innenfor arbeidslivet.

Avdeling voksne og familier
I 2016 ble det bosatt 95 flyktninger, herunder 6 enslige mindreårige. Dette var et ekstraordinært år, med rekordstor bosetting og 
høy aktivitet i avdelingen. Kommunen har i 2016 prioritert småbarnsfamilier i tråd med politiske vedtak i kommunestyret.

Avdelingen har 9 ansatte som sørger for faglig oppfølging av familier og enslige voksne. Oppfølgingen innebærer koordinering 
av relevante tjenester som flyktningene har behov for. 

Faglig hovedfokus i 2016 har vært på psykisk helsearbeid, opprettelse av introtiltak med temabasert undervisning i tråd med 
introduksjonsloven, opprettelse av uteavdeling som følger opp praktiske oppgaver i forhold til bosetting, samt boliganskaffelse 
og oppfølging av boliger.  Tjenesten har gjennomført en rekke aktiviteter i egen regi og i samarbeid med andre. Her kan nevnes 
ferietur for nyankomne familier og enslige til Sandland, akedag, opplevelseskortet, julearrangement, handletur til Finland, 
fisketur og sopplukking.

Kulturvirksomheten
I 2016 hadde kulturvirksomheten 30 ansatte, fordelt på administrasjon, biblioteket, kultursal, kulturskole, ungdommens hus og 
Talvik svømmehall. Administrativt arbeides det med allmennkultur og idrettssaker. Kulturvirksomheten har både ordinær relativt 
forutsigbar drift og mye prosjektarbeid delvis med ekstern finansiering. I tillegg får tjenesten tildelt en del ad hoc oppgaver på 
vegne av hele kommunen og arbeider dermed innen alle kommunens tjenesteområder. Av store prosjekt i 2016 kan nevnes 
administrering og gjennomføring av Borealis vinterfestival og fylkesUKM (Ungdommens kulturmønstring).  Kultur har barn og 
unges representant i planutvalget. 

Internasjonalt arbeid
Kulturvirksomheten er den virksomheten i Alta som kanskje har mest internasjonalt arbeid. Her er arbeid østover mot Finland, 
Sverige og ikke minst Russland viktig. Virksomheten har også faste samarbeidspartnere i England og sporadisk i andre land. 

Fysisk aktivitet
Byløyperennet hadde ca. 1 500 deltakere i 2016. Alta 10-toppers hadde ca. 38 000 registreringer. Disse prosjektene er 
vesentlige bidrag til bedre folkehelse i Alta. Skiløyper i fjellet har i 2016 sortert delvis under kultur, men må sies å være svært 
lavt prioritert fra Alta kommune og står uten budsjett. 
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Biblioteket
Alta bibliotek er et av de bibliotek i landet som har kommet lengst i forhold til den nye bibliotekloven som blant annet sier at et 
bibliotek er et møtepunkt for samfunnsdebatt. I 2016 sto biblioteket for mange arrangementer, deriblant mange paneldebatter. 
Biblioteket ligger svært sentralt plassert, har generelt gode besøkstall og en svært kvalifisert stab. Det skårer lavt på utlån, men 
høyt på besøk sammenlignet med andre bibliotek. Dette tar vi som et tegn på at Alta bibliotek har kommet lengre enn de fleste 
med å fokusere på å være en lavterskel møteplass og sted for offentlig debatt.  

Alta kultursal
Alta kultursal ligger fysisk som en del av Universitetet. Alta kommune disponerer salen kveld og helg, UiT på dagtid. I stor grad 
fungerer dette samarbeidet godt og gir en veldig god utnyttelsesgrad av salen. Alle tre årsverk er ansatt i kulturvirksomheten, 
der vi får refundert ett årsverk av Statsbygg. Konkurransen fra Nordlyskatedralen har stabilisert seg i 2016 og antall 
arrangement og besøk er ca. like mange som før katedralen ble tatt i bruk.  I 2016 var det 91 arrangementer med til sammen 
i overkant av 12 000 besøk.  De viktigste samarbeidspartnerne er Riksteateret, Hålogaland teater, Beaivvas, Alta kulturskole 
og Den Kulturelle Skolesekken. Den tekniske staben i Kultursalen har også i 2016 vært nyttet til prosjekter på Huset og 
Kulturskolen. 

Alta kulturskole
Alta kulturskole underviser i musikk, visuelle fag, teater, dans og film. Å drive kulturskole er en lovpålagt oppgave. Alta 
kulturskole har lagt seg på en linje der elever deltar i aktiviteter hele året og ikke bare prosjektrelatert. Skolen har både fag 
med store grupper som lærer og øver sammen, som f.eks. dans, men også fag som krever enkelttimer, f.eks. piano.  I 2016 
har skolen hatt ca. 425 elever. I tillegg selger skolen dirigenttjenester til fire korps og ett kor. Både lærere og elever deltok 
på en rekke arrangement og spilleoppdrag i Alta gjennom skoleåret. Alta kulturskole har også ansvar for DKS (Den Kulturelle 
Skolesekken). DKS hadde et høyt aktivitetsnivå med 180 arrangement i 2016. Alta er en såkalt 100 % - kommune der vi 
administrerer hele ordningen selv.  

Ungdommens hus (Huset)
Ungdommens hus i Alta er definert med hovedformål å være en kreativ møteplass for unge i Alta. Det sosialfaglige er med, men 
ikke det primære. Huset er en stor eksportør av sceneinnslag til konferanser og andre arrangement rundt om i landet. Huset 
har fast åpent seks dager i uka med stengt jul og påske. Ca. 270 unge i ungdomsskolealder oppga i 2014 at de bruker Huset 
ukentlig, og uten å ha gjennomført nye målinger er inntrykket at dette er økt siden den gang. I 2016 hadde Huset en rekke små 
og store arrangementer. Størst var GIGANT (14 dager) med 80 deltakende ungdom og instruktører fra hele verden.  Huset har 
hatt en rekke workshop innen ulike genre. Huset klarer i stor grad å hente ekstern finansiering til sine prosjekter.  

Nordlysbadet 
Badets besøkstall i 2016 var noe høyere enn året før. Dette til tross 
for at det var stengt en uke umiddelbart etter at skoleferien 
startet pga. vedlikeholdsarbeid, noe som påvirket både besøkstall 
og billettinntekter. Månedene juli og august var de beste 
sommermånedene siden Nordlysbadet åpnet.  Badet har 
11,81 årsverk, hvorav 9 er ansatt i 100 % stilling. Inkludert 
deltidsstillinger og tilkallingsvikarer så er det 20 ansatte. 

Det har ikke vært noen ulykker i anlegget i 2016. De ansatte 
sertifiseres årlig i svømme- og livredning, førstehjelpskurs og 
bruk av hjertestarter. Dette er krav som gjelder for badeanlegg. 
Handlingsplan for HMS følges opp. Nordlysbadet er blitt kontrollert 
to ganger av Mattilsynet i 2016, siste gang uanmeldt, og oppnådd 
smilefjes begge ganger. Årlig helsekontroll av ansatte hos HEMIS 
er gjennomført, med fokus på hørsel og lungekapasitet. Ansatte 
kurses slik at badet står rustet til å foreta mest mulig opplæring 
og sertifisering selv. I tillegg tilbys kurs utad innenfor de områdene 
der badet har sertifiserte instruktører.

Utfordringen er å få økt besøkstallet på ukedagene. 
Svømmeklubbene legger beslag på mange timer på ukedagene og 
da er det heller ikke mulig å ha ute store flyteleker. Alta Kommune 
subsidierer svømmeklubbene med vel 500 000 i gratis leie av 
anlegget i løpet av et år.

Små og store begivenheter

I 2016 ble det etablert et eget 
trommekorps for damer!

Kulturskolen har eget tilbud der demente 
lærer å spille!

Mer enn 400 hoder jobber med Borealis 
vinterfestival (utenom Finnmarksløpet) 

Kulturvirksomheten har utstrakt internasjonalt 
samarbeid

Alta kommune er en av tre kommuner som ble 
plukket ut til å delta i forsøk på barnevernområdet.  

Bakgrunnen for utvelgelsen er at Alta kommune 
ligger i fremste rekke når det gjelder tverrfaglig og 
forebyggende innsats rettet mot barn, ungdom og 

deres familier.
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3. Måloppnåelse  

Styrking av pedagogtetthet i barnehagene
Høsten 2015 vedtok kommunestyret å styrke de kommunale barnehagene ved å åpne for at vi kunne tilsette to pedagoger pr. 
avdeling. Tilsettingene begynte ved hovedutlysningen i 2016. De vedtok også å dekke opp planleggingstiden som er 4 timer 
pr. pedagog, ved å tilsette en assistent slik at voksentettheten ikke ble berørt. Vi ser at stadig flere kommuner velger å styrke 
tilbudet for de minste og jobbe med tidlig innsats ved å øke pedagogtettheten. Her har Alta kommune gjort et kvantesprang 
for å øke kvaliteten for barn i Alta. Det ble også tilsatt to ressurspedagoger som skal arbeide med minoritetsspråklige- og 
flyktningbarn. Dette er en gruppe barn som trenger ekstra støtte for å kunne bli godt integrert i Alta samfunnet.

Fortsatt fokus på resultater og kvalitet i grunnskolen spesielt knyttet til lesing og læringsmiljø
Satsingen Mestring i Altaskolen har fokus på å gi elevene mestring slik at de vil gjennomføre et 13-årig skoleløp gjennom en 
opplæring som er mer praktisk, variert og motivert rettet slik at den tilpassede opplæringen bli bedre. Dette skjer blant annet 
gjennom å heve lærernes kompetanse i lesing, skriving og regning. Elevenes karakterer samt grunnleggende ferdigheter er 
indikasjoner på om våre elever har gode nok forutsetninger til å delta videre i utdanning og arbeidsliv.

Resultatene av elevenes læring måles gjennom nasjonale prøver, grunnskolepoeng og eksamen. Nasjonale prøver brukes til 
å vurdere å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk (måler leseforståelse, ordforråd og 
grammatikk). Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte. Dette året er kommunens grunnskolepoeng alt for lavt i 
forhold til gjennomsnittet i fylket og landet.

Nasjonale prøver 
Det har vært en nedgang i resultatene på 5. trinn siden i fjor. I fjor lå vi på landsnittet i lesing, engelsk og regning, mens 
elevene i år ligger to skalapoeng under landsgjennomsnittet i lesing og regning, og tre skalapoeng under i engelsk.

Grunnskolepoeng 
Tabellen under viser at Alta har hatt lavere grunnskolepoeng enn både Finnmark og nasjonen de siste seks årene. 
Grunnskolepoengene i kommunen gikk opp med 1,4 poeng fra i fjor, men vi ligger fremdeles 0,3 under Finnmark og 1,4 under 
Norge. Det er vi ikke fornøyd med.

Videreutdanning i barnehage og skole
Høsten 2015 avlegger seks barnehagestyrere sin eksamen 
ved styrerutdanningen. Alle kommunale barnehagestyrere 
har dermed gjennomført og bestått dette studiet. I 2015 
startet 5 pedagoger sin videreutdanning ved Språkstudiet for 
barnehagelærere UiT, og RSK starter sitt ped. lederprogram 
for pedagogiske ledere i Altas barnehager. All annen 
kompetanseheving for barnehageområdet følger RSK Vest-
Finnmarks plan for 2014–2018.

Ingen styrere i kommunale barnehager startet på den 
nasjonale styrerutdanningen i 2016. 6 pedagoger (2 fra kommunale og 4 fra private barnehager) startet på språkstudiet for 
barnehagelærere ved UiT. Videre tar 2 pedagoger (1 fra kommunal og 1 fra private barnehage) veilederutdanning ved UiT. 1 
assistent (fra kommunal barnehage) begynte på barnehagelærerutdanning, deltidstudium. 1 ansatt (i kommunal barnehage) 
tar tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk slik at hun kan tilsettes som pedagogisk leder. Fylkesmannen har tildelt 
tilretteleggingsmåter for barnehageansatte på disse studiene. 

Alta kommune ønsker å gjøre sine skoleledere bedre kvalifiserte til å ivareta lederoppgavene i skolen. De som ikke har 
rektorutdanning skoleres puljevis slik at de blir bedre rustet til å drive utviklingsarbeid i skolen. I 2016 er det fire inspektører 
som tar rektorutdanningen ved BI Oslo. Når disse er ferdige i november 2017 har 20 av 33 skoleledere i Alta denne 
lederutdanningen. Det er et mål at alle skoleledere i kommunen skal ha slik utdanning.

Nasjonale prøver 
på 5. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 48 48 50

Regning 48 47 50

Engelsk 47 48 50

Nasjonale prøver 
på 8. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 48 48 50

Regning 48 47 50

Engelsk 47 48 50

Nasjonale prøver 
på 9. trinn 

Alta 
kommune

Finnmark 
fylke

Nasjonalt

Lesing 54 53 54

Regning 53 52 54

Indikator 2012
-2013

2013
-2014

2014
-2015

2015
-2016

Grunnskolepoeng 
Alta kommune 38,8 38,2 38,5 39,8

Grunnskolepoeng 
Finnmark fylke 39,3 39,5 39,2 40,1

Grunnskolepoeng 
Nasjonalt 40,1 40,4 40,8 41,2
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Videreutdanning for lærere er en viktig del av strategien for å forbedre elevenes skoleresultater. Nye kompetansekrav krever 
at man må ha 60 stp. på ungdomstrinn og 30 stp. på barnetrinnet for å undervise i fagene norsk, matematikk, engelsk, 
samisk og norsk tegnspråk. Siden 2014/2015 har lærere kunnet søke den statlige finansieringsordningen i forbindelse med slik 
videreutdanning. 

Alta kommune deltar i den nasjonale videreutdanningssatsingen Kompetanse for kvalitet. Høsten 2015 startet 63 lærere på 
videreutdanning i lesing og matematikk, mens tallet var 53 i 2016. For å unngå at videreutdanningen blir privatpraksis, har vi 
som føring at det i utgangspunktet må være to eller flere fra hver skole som tar videreutdanning i samme fag. I tillegg skal 
lærerne dele sin nye kunnskap med resten av skolen, slik at utdanningen kommer hele skolen til gode.

Styrke IKT-satsingen innenfor barnehage og skole
I 2015 ble det utarbeidet og iverksatt en investeringsplan for fornying og innkjøp av PCer og annet digitalt utstyr til skolene i 
Alta kommune. Opprinnelig var det planlagt nye datamaskiner til lærerne og en datamaskin pr andre elev på ungdomstrinnet 
samt at barnetrinnet overtok 2 år gamle lærermaskiner. Rammen og avtalen med leverandøren førte til at vi klarte å anskaffe 
datamaskiner til hver elev på ungdomstrinnet. I september 2016 ble ca.1400 datamaskiner rullet ut i skolene. Det er 
omdisponert ca. 700 datamaskiner fra lærere som skal brukes på barnetrinnet. Disse maskinene er 3 år gamle. Totalt er det 
2100 datamaskiner i skolene og rundt 350 iPad.

Elvebakken skole startet prosjektet Med åpne dører mot verden ved skolestart i 2015, der iPader brukes som læringsverktøy i 
lese- og skriveopplæringen. Prosjektet ble først etablert for 1-4. trinn. I 2016 utvidet skolen det også til å gjelde 5.-7. trinn. 

Kaiskuru nærmiljøsenter har startet et utviklingsarbeid for å sikre at elevene får samme kjennskap til iPad i opplæringen som 
elevene på Elvebakken, slik at de er rustet til overgangen på 5. trinn.

Spesialundervisning
Gjennom MiA-satsingen skal elevene oppleve at undervisningen blir mer variert, praktisk og meningsfylt. Det skal på sikt gi 
bedre tilpasset opplæring og føre til større mestring, trivsel og motivasjon. 

Det er fortsatt et nasjonalt mål at antall enkeltvedtak om spesialundervisning skal ned, og at elevene skal få hjelp innenfor 
den ordinære undervisningen. Nasjonale satsingsområder er tilpasset opplæring og tidlig innsats. En av målsettingene i MiA-
satsingen er å tilpasse elevenes opplæring slik at færre vil ha behov for spesialundervisning. 

Alta kommune har fulgt opp lovbestemmelsen og tildelt skolene ekstra ressurser for å kunne yte forsterket innsats tidlig for 
elever som etter obligatoriske kartlegginger viser seg å ha svake ferdigheter i lesing og regning. Skoleåret 2016/2017 er åttende 
året skolene er tildelt slik ekstra ressurs.

Barne og ungetjenesten – tverrfaglig fokus på tidlig innsats 
Som følge av flyktningkrisa i 2015 og 2016 tok Alta kommune imot til sammen ca. 180 flyktninger disse årene.  Dette resulterte i 
et stort press på skole- og helsetjenester.  Situasjonen er nå normalisert som følge av at færre bosettes i kommunen og behovet 
for flerspråklig og flerkulturell kompetanse i barnehager og skoler er redusert.

Skolehelsetjenesten har fremdeles utfordringer i forhold til tilstedeværelse på skolene.  Med 7 helsesøstre fordelt på 19 skoler 
blir det svært lite tid på den enkelte skole og på den enkelte elev. Det er for tiden en nasjonal satsing på helsesøstre i skolen 
som en forebyggende faktor mot mobbing, angst, depresjon og psykiske lidelser – denne satsninga bør også Alta kommune 
delta på.

Barneverntjenesten driver effektivt og godt og har en bemanningsnorm på linje med sammenlignbare kommuner. PP-tjenesten 
er en viktig drøftings- og premissleverandør i skoler og barnehager og har et stort fokus på systemperspektivet i stedet for 
individsaler.  Tjenesten har en tilfredsstillende bemanningsnorm.

Den tverrfaglige innsatsen som Barn og ungetjenesten står for er etterspurt og viktig både for barnehager/skoler og barn/
familier. Mange barn får rett hjelp til rett tid og klarer seg godt med det– mens det også er slik at en del blir meldt/fanget opp 
for sent og krever omfattende innsats over lang tid.

Et alternativt opplæringstilbud er ikke realisert, men er fremdeles like aktuelt.  Mange barn og unge representerer så store 
utfordringer at alternativer til dagens skole bør utredes.

Kommunedelplan for oppvekst 
Kommunestyret vedtok i september 2016 forslag til planprogram – kommunedelplan for barnehager og skoler 2017 - 2029. 
Formålet med kommunedelplanen er å utvikle en helhetlig og strategisk satsing for oppvekstområdet i Alta kommune. Arbeidet 
skulle vært startet opp i 2016, men ble utsatt til 2017 når ny kommunalleder oppvekst og kultur er på plass. Arbeidet er dermed 
ca. ett år forsinket.  
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4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2016

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

Salgsinntekter -45 145 100,9 % -44 754 -44 269 -43 965

Refusjoner -143 380 101,9 % -140 760 -94 952 -115 497

Overføringer -20 018 100,0 % -20 018 -15 919 -26 503

Finansinntekter -2 407 100,1 % -2 405 -220 -3 594

Sum inntekter -210 950 101,5 % -207 937 -155 360 -189 559

Lønn 508 109 99,8 % 509 397 459 570 483 425

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 94 043 105,7 % 88 971 73 403 84 307

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 124 682 95,4 % 130 729 110 529 111 339

Overføringer 28 684 104,3 % 27 495 20 221 32 765

Finansutgifter 5 980 101,0 % 5 921 2 158 11 937

Sum utgifter 761 498 99,9 % 762 513 665 881 723 773

210 – OPPVEKST OG KULTUR 550 547 99,3 % 554 576 510 521 534 214

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 4 mill.kr.

Barnevernsforsøket viser et mindreforbruk på 4,3 mill.kr., og forklarer dermed alene hele mindreforbruket.

Barn og unge tjenesten utenom barnevernsforsøket har et merforbruk på 5,5 mill.kr.
Oppvekstkontoret og IKT fagdata har til sammen et mindreforbruk på 1 mill.kr.
Skolene inkl fellesutgifter viser et netto mindreforbruk på 1 mill.kr.
Kultur viser et merforbruk på 1,4 mill.kr. 
Nordlysbadet har driftet i henhold til budsjett
Tilskudd til private barnehager ble 1,3 mill.kr. lavere enn budsjett 
Driften av kommunale barnehager inkl styrket tilbud, viser et samlet mindreforbruk på 2,8 mill.kr.
31 av 48 rapporteringsenheter har mindreforbruk på til sammen 17,2 mill.kr.  
16 rapporteringsenheter har til sammen merforbruk på 13,2 mill.kr.

Kultur 
Kulturvirksomheten er et vidt område som spenner fra idrett, profesjonell og amatørkultur, kulturminner, forebyggende arbeid, 
internasjonalt arbeid, og næringsrettede tiltak. Virksomheten har også betydelig innsats mot frivilligheten. Overordnede føringer 
er lagt i kulturloven som sier at alle i Norge skal ha mulighet til å utøve kultur, samt oppleve kultur. Alta kommune har de 
siste åra fått flere nasjonale utmerkelser for å være best i klassen innen kulturfeltet. Det har i 2016 og blir i fortsettelsen en 
utfordring ikke å hvile på laurbærene, men opprettholde og forsterke de gode tilbudene. Kommunen er ikke best i klassen på 
ressursbruk innen kulturfeltet.  

Spesielt har kulturvirksomheten i 2016 rettet fokus på å styrke mestringsarenaer for barn og unge og å bruke kultur for god 
sentrumsutvikling, bygge innbyggernes identitet og se på kulturaktiviteter som ledd i å motvirke ensomhet og psykiske plager – 
spesielt blant unge.  Noen tiltak som konkret er arbeidet med i forhold til ovennevnte er: 
• Borealis vinterfestival, bruke kunst og kultur slik at alle tar i bruk uterommet i sentrum
• Overføring av utekontakten til Kulturvirksomheten
• Mer åpent på Ungdommens Hus og større fokus på barn- og unge i bibliotekets satsinger
• Økt fokus på kulturskoletilbud til innbyggere med særskilte behov
• Aktivt arbeid for å skaffe ekstern finansiering til ulike prosjekter
• Forprosjekt for en lavterskel møteplass i form av revitalisering av skateparken
• Mer satsing på ung kultur, nasjonalt og internasjonalt for å gjøre Alta attraktivt for unge voksne.

I 2016 ble endelig Kommunedelplan for kultur 2016 – 2028 enstemmig vedtatt i kommunestyret. Arbeidet med Kommunedelplan 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv startet i 2016. 
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6. Nøkkeltall

Barnevern Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

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

54,80 % 47,10 % 54,80 % 55,40 % 56,60 % 57,60 %

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

15,00 % 19,80 % 15,40 % 13,50 % 11,00 % 11,40 %

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 
(funksjon 244)

30,20 % 33,00 % 29,80 % 31,10 % 32,30 % 31,00 %

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten

8 382 8 120 9 546 11 103 8 192 8 870

Netto driftsutgifter til sammen per innbygger 2 148 2 037 2 342 2 709 1 807 1 931

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

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-17 år

6,30 % 6,20 % 6,00 % 5,90 % 0,00 % 4,90 %

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 
år

5,60 % 6,10 % 6,10 % 7,10 % 0,00 % 4,70 %

Tabellen viser at Alta kommune har vesentlig flere barn/unge på tiltak utenfor hjemmet, i hjemmet og flere saker som går til undersøkelse enn 
sammenlignbare kommuner.  Alta har svært høye kostnader forbundet med veiledning og oppfølging av fosterhjem, da Bufetat har spredt disse 
over hele landet og på svært utilgjengelige steder. Deltakelse i forsøket på barnevernområdet har som målsetting å få ned antall plasseringer 
utenfor hjemmet, ved at familier får veiledning og hjelp tidlig.  Storbakken vil være vårt alternativ knyttet til plassering.  

Kommunehelse Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år

1 185 1 318 1 493 1 723 2 159 2 312

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

4 316 4 881 5 604 6 489 8 068 8 651

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

46,5 55,2 51 56,9 69,4 73,1

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 
2-3 års alder

98,00 % 91,00 % 87,00 % 77,00 % 98,00 % 98,00 %

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 
4 års alder

83,00 % 92,00 % 94,00 % 79,00 % 97,00 % 97,00 %

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst

42,00 % 54,00 % 26,00 % 54,00 % 91,00 % 92,00 %

Helsesøstertjenesten i Alta kommune leverer svært dårlig på tilbud/kvalitet sammenlignet med Kostragruppe 13 og landet uten Oslo. Tabellen 
viser også sammenheng mellom resultat og ressurser, spesielt personellressurser, mellom gruppene vi sammenligner oss med. Skal vi øke 
kvaliteten må vi enten jobbe smartere eller få tilført noe mer ressurser.  Det er en forskjell på årsverk med 16,2 % mellom Alta og landet uten 
Oslo.

Barnehager Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter

13,80 14,10 13,80 13,40 15,70 14,60 

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

111 281 120 317 124 672 127 897 136 411 137 534

Alta kommunes samlede barnehageutgifter (summen av kommunale og private) er fremdeles lavere enn i sammenlignbare kommuner. 
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Alta kommune bruker ca. som snittet i sin gruppe. Idrett trekker opp, mens de andre områdene trekker ned. Museet er skilt ut som eget selskap. 

Kultur og idrett Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter  til folkebibliotek (F370) 16 16,4 12 10,3 12,8 13,3

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg (F381)

19,2 30,1 31,9 36,1 25,6 23,1

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter

4,00 % 4,00 % 3,80 % 4,00 % 4,00 % 3,80 %

Netto driftsutgifter til idrett (F380) 17,7 12,4 12,6 9,2 9,4 9,4

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383) 12,4 12 11,9 9,5 11,2 14,1

Grunnskole Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter

27,00 % 26,10 % 25,90 % 24,50 % 23,70 % 23,70 %

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

83 592 86 322 90 541 87 922 77 950 83 849

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år

105 460 107 781 112 830 110 868 96 161 104 666

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

5 871 5 656 5 337 5 477 2 822 3 599

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

16 897 16 148 17 176 17 450 15 557 17 158

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

2 767 3 152 3 013 3 335 1 502 2 197

Alta kommune bruker mer av sine samlede ressurser til grunnskole enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det er merforbruk i 
forhold til sammenlignbare kommuner på alle områder innenfor grunnskole utenom utgifter til skolelokaler. 
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10. Helse og sosialtjenesten

1. Bemanning

Totalt i tjenesteområdet er det 591,5 årsverk, fordelt på over 800 personer. Årsverkene er slik fordelt:

Virksomhet:
Bistand:   220 
Helse:    89,5  
Nav:   17
Hjemmetjenester  97
Sykehjem  154
Stab/administrasjon       14
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Virksomheten Bistand

Virksomheten yter tjenester til mennesker over 18 år med psykisk 
og/eller fysisk funksjonshemming, som har behov for praktisk og/
eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. I 
tillegg yter virksomheten tjenester til mennesker med psykiske 
lidelser og/eller rusproblematikk. Tjenestene er hjemlet i ”Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester”.

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i virksomhetens 
ansvarsområde er som følger: 
• Psykiatri- og rustjenesten, ettervern
• Botiltak med heldøgns tjenesteyting 
• Boliger med varierende grad av tjenesteyting i tilknytning
• Avlastning
• Miljøarbeidertjeneste 
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis) 
• Omsorgslønn
• Dag-/arbeidstilbud / Inn på tunet 
• Fritidstiltak  

Virksomheten Helse

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

Fødestua
Fra august 2016 innførte vi bakvaktsordning som resulterte i en økning i antall årsverk med 1,2. (årsverk før august 6,85) 
Målsettingen til Fødestua er å tilby kvinnen og hennes familie en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 
Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommunalt ansvar. Ungdommens helsestasjon har hatt et snitt på ca. 700 
konsultasjoner gjennom de fire siste årene. Vi ser en liten nedgang siden det nå er helsesøster på Alta videregående skole. 

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

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

Fra september 2016 fikk vi den 4. turnuslegen og nå har alle de fire legesentrene hver sin turnuslege. Det lyktes ikke å ansette 
den 25. fastlegen i 2016 på grunn av rekrutteringsutfordringer. 

Små og store begivenheter

I august ble grunnsteinen for det 
Nye Alta Nærsykehus lagt ned av helseministeren 

og Sametingspresidenten

Det ble gjennomført en tilsynskampanje for 
miljøretta helsevern i skolene Alta

Entreprenørfirmaet PEYMA AS ble tildelt kontrakten 
for bygging av Skansen Aktivitetssenter

Utbyggingen av 7 nye leiligheter på Dalebakken 
ble startet høsten 2016

Brukerundersøkelse for beboere på sykehjem ble 
gjennomført med gode resultat

Avdelingsleder ved Vertshuset samt en av de 
frivillige tilknyttet Alta frivilligsentral deltok i høst i 

hageselskapet hos kongen og dronningen.

2. Tjenester og oppgaver

Tjenesteområde for helse og sosial omfatter pleie- og 
omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. 
Kommuneoverlegen/helsekonsulenten er også organisert 
under tjenesteområdet. Disse funksjonene inngår i 
kommunalleders stab, sammen med blant annet rådgivere 
og prosjektansvarlige, kommunepsykolog, servicekontoret og 
kjøkken/kantinedrifta på Helsesenteret. 

De enkelte virksomheter har følgende tjenester og oppgaver:
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Rehabiliteringstjenesten
har ansvar for å gi kommunens innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert rehabiliteringstilbud. 

Rehabiliteringstjenesten består av:
• Kommunal fysioterapitjeneste 
• Kommunal ergoterapitjeneste 
• Hjelpemiddelteknikere, to fulle stillinger, som fordeler og monterer hjelpemidler til brukerne i Alta. 
• Kommunale driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter utgjør 15 driftsavtaler, som er fordelt på 14 hele og én halv 

hjemmel.

I forbindelse med etableringen av Frisklivsentral ble det i april 2016 ansatt en frisklivskoordinator organisert i 
rehabilitrehabiliteringsavdelingen. Frisklivsentralen er per tiden i hovedsak finansiert av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. 
 
Sykestua
Utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder og har de siste årene gått fra å behandle ”enklere” medisinske tilstander 
til mer avansert behandling. Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av medisinske tilstander, behandler akutte 
tilstander hos eldre, utfører rehabilitering samt terminal behandling og pleie. Videre utøves desentralisert spesialisthelsetjeneste 
innenfor kreftbehandling og dialyse.

Virksomheten sykehjem

I sykehjemmene tilbys det døgnkontinuerlig pleie og omsorg til eldre og pleietrengende som ikke får dekket sitt daglige behov 
for pleie og omsorg i hjemmet eller i en omsorgsbolig. I sykehjem gis det tilbud om et langtidsopphold eller korttidsopphold som 
er for en tidsbegrenset periode. Korttidsopphold i institusjon er et bo- og behandlingstilbud til syke og pleietrengende som for et 
kortere tidsrom ikke kan bo hjemme, eller på grunn av akutte problemer har behov for tjenesten.

Virksomhetsområdet Sykehjem består av fem avdelinger: 
• Ekornsvingen sykehjem, har 16 langtidsplasser og 6 plasser for avlastning/korttidsopphold. 
• Elvebakken sykehjem, har 32 langtidsplasser fordelt i fire ulike avdelinger. To av avdelingene er skjermete enheter for personer 

med demenssykdommer og to av avdelingene er somatiske sykehjemsavdelinger. I tillegg er det fire heldøgns bemannede 
omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet. 

• Kåfjord sykehjem, har 17 (et ektepar deler et rom) langtidsplasser og 1 avlastningsplass

Vikartjenesten
Den kommunale Vikartjenesten i Alta kommune ble etablert i 2009 og består av leder, sykepleiere og hjelpepleiere/
helsefagarbeidere. Det er totalt 16,5 årsverk i vikartjenesten, 3 årsverk er ubesatt. (0,5 stilling er for tiden i Hjemmetjenesten 
ytre vest. De fleste ansatte har en 100 % stilling. Vikartjenesten betjener de fleste avdelingene innenfor virksomhet 
hjemmetjenester og sykehjem, samt legevakt, legekontor og sykestue innenfor virksomhet helse

Botiltakene
Det er 7 boliger med heldøgns bemanning i virksomhet Sykehjem, med til sammen 46 årsverk. Bemanning i det enkelte botiltak 
er basert på en individuell vurdering og på et enkelt vedtak, og bemanning varierer fra ca. 3 årsverk til over 9 årsverk. En bolig 
er kommet til siden forrige år. Boligene har boleder som har en del av stillingen til administrative oppgaver (20 % - 50 %). 
Resten av stillingen jobber boleder i miljøet. Det er i 2016 ansatt egen avdelingsleder for alle botiltakene. 

Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark (USH)
Alta kommune var vertskommune for utviklingssenter for sykehjem (USH) i Finnmark.. Dette arbeidet ble avsluttet 31.12.2016, 
da videre drift ikke ble finansiert.
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Virksomheten Hjemmetjenester

Hjemmebaserte tjenester
Har som mål å bidra til at pleietrengende og eldre skal være mest mulig selvhjulpne og kunne bli boende hjemme lengst 
mulig. Tjenesten tilrettelegges ut fra en kartlegging av den enkeltes behov, nærstående og nettverkets muligheter for å hjelpe 
personen i samarbeid med det offentlige. Tjenesten består av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. 

Antall personer som mottok hjemmesykepleie i 2016: 522 
Antall personer som mottok hjemmehjelp i 2016: 282 
Antall personer som mottok begge tjenester: 132 

Hjemmeboende kan få trygghetsalarm i de tilfeller hvor det vil lette muligheten for å tilkalle hjelp i vanskelige situasjoner. Totalt 
154 personer har hatt trygghetsalarm i 2016( pr 31.12.2016 124 personer) Noen demente har fått døralarm, dette har fungert 
bra. 

Sykehjem korttidsavdeling
Er tilbud til de som pga sviktende helse i en periode har behov for døgnkontinuerlige tjenester utover det som er mulig å gi i 
hjemmet. 
Pr. 31.12.2016. venter 18 personer på langtidsplass på andre sykehjem, som er 4 flere enn i fjor. 

Vertshuset eldresenter
Er et tilbud til hjemmeboende eldre og tilrettelegger for aktiviteter som skjer i regi av institusjonen, lag og foreninger. 
Vertshuset er også et botilbud med hybler og leiligheter. 

Øvrige tilbud: 
• Dagsenter for demente med plass for seks brukere, og eget tilbud for yngre demente  
• Dagsenter for andre har plass til totalt 20 personer ukentlig fordelt på tre dager. 
• Fysioterapeut har fellestrening for eldre to ganger pr uke 0,5 time pr. gang. 
• Frivillighetssentralen organiserer middagsombringing. 
• Fotpleier. 
• 61 bruker har hatt kontakt med demensteamet for kartlegging og oppfølging. 
• Deltar i Falltec (fallforebyggende prosjekt) 

Kreftkoordinatorstillingen
Stillingen er nyopprettet i 2012 og delfinansieres (20 %) av Den norske kreftforening. 
Det er ansatt ny koordinator som tiltrådte i fast stilling 12.9.2016. 

Oppgaver som hører inn under denne stillingen er: 
• Råd og veiledning til pasienter, pårørende og hjelpeapparatet i kommunen 
• Sørge for koordinering av kreftarbeidet i kommunen 
• Samkjøre tiltak og tjenester 
• Skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet for pasienten. 
• Ha oversikt over hvilke instanser pasienter kan henvende seg til 
• Drive med generell opplysningsvirksomhet 
• Opplæring av brukere, pårørende og andre 

I løpet av tidsperioden 12. september – 31. desember 2016 har det vært 47 brukere tilknyttet tjenesten. I tillegg kommer en del 
pårørende som mottar tjenesten i form av støttesamtaler, ingen av disse er skrevet inn som brukere. 

Samhandlingskoordinator
Samhandler med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten når det gjelder bruk av institusjonsplasser. Har oversikt 
over kommunens institusjonsplasser og ansvar for å bidra til at tildeling av disse skjer på en måte som utnytter plassene mest 
mulig rasjonelt. 
Koordinatoren mottar også søknader om individuell plan og utreder disse sakene før behandling i IP-team. 

Brukerundersøkelse 
Det gjennomføres bruker-/pårørendeundersøkelse for pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjenesten som blir ferdig i 
2017. 
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Virksomheten NAV

Sosiale tjenester omfatter kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgivning og boliger til vanskeligstilte. I 
Partnerskapsavtalen mellom Alta kommune og NAV Finnmark er det avtalt enhetlig ledelse med statlig ansatt NAV-leder som 
rapporterer både til Fylkesdirektør og rådmann. NAV-leder inngår også fast i møtene til ledergruppa for Helse- og Sosial, og etter 
innkalling i rådmannens ledergruppe.

Ledelsen ved kontoret består av NAV-leder og to avdelingsledere, hvorav en kommunalt ansatt.  De kommunale medarbeiderne 
ivaretar oppgaver innenfor saksbehandling, veiledning, økonomisk rådgivning, NAV-senter, samt introduksjonsprogrammet. Det 
er inngått samarbeidsavtale mellom Rus- og psykiatritjenesten i kommunen, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Vest-Finnmark og 
NAV Alta. Tjenestene møtes ukentlig til samarbeidsmøter.

I 2015 etablerte Nav Alta et eget team for oppfølging av ungdommer mellom 16 og 25 år. NAV har også et eget prosjekt for 
NAV-veiledere i Videregående skole. Introduksjonsprogrammet for flyktninger er også organisert som en del av NAV-kontoret.  

3. Måloppnåelse 

Den følgende beskrivelsen tar utgangspunkt i de mål som er fastsatt i budsjettet for 2016 og er forankret i utfordringer 
beskrevet i kommunedelplan for Helse og Sosial.  Sentrale utfordringer hentet fra Alta vil, er strategiene innenfor målet om gode 
og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Det meste av dette, dekkes av årsmeldingen for OU-prosessen.

3.1 OU-prosess i Helse og sosial 2014-2018

For å løse utfordringene beskrevet i kommunedelplanen har kommunen planlagt ombygginger og nybygg med sikte på å få 
til en omstrukturering av tjenestene: nytt omsorgssenter, utvidelse av helsesenteret i regi av helseforetaket og ombygging av 
helsesenteret som følge av de to andre prosjektene. I tillegg er det planlagt flere nye bistandsboliger. Midtbakkveien og Åsveien 
ble tatt i bruk høsten 2015 og Marienlund er under planlegging. Nytt dag- og arbeidssenter bygges i 2017. Alle disse prosjektene 
vil påvirke organiseringen av tjenesteområdet helse og sosial og medføre strukturelle endringer av tjenesten.

Med bakgrunn i dette startet HS høsten 2014 et stort organisasjonsutviklings (OU)- prosjekt. Prosjektmandatet ble godkjent i 
k-sak 96/14. Hovedmålet for OU-prosjektet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av 
helse- og sosialtjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester 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, i løpet av 2016 har 10-15 ulike arbeidsgrupper med 5-8 
deltakere i hver gruppe vært i arbeid. Flere arbeidsgrupper ble i løpet av høsten satt i «hvilemodus» grunnet omfattende arbeid 
i forbindelse med justering og detaljering av skissene for Alta Omsorgssenter, der flere representanter fra arbeidsgruppene var 
representert. Her vises et utvalg av arbeidet som er utført i løpet av året:

Botiltak yngre brukere
Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å utrede målgruppe, lokalisering, innhold og organisering av et botiltak for yngre 
brukere. Kommunen mangler per i dag et botilbud for yngre brukere med langvarige somatiske lidelser og et omfattende 
pleiebehov. Dette er brukere som er for unge til å bo på et sykehjem, i ordinære omsorgsboliger og de passer heller ikke inn 
i boliger for utviklingshemmede.  Fram til i dag har det i stor grad vært opprettet enetiltak i brukernes eget hjem, eller i en 
egen leilighet i tilknytning til hjemmet. Kommunen har erfart at det er tilknyttet en del utfordringer til dette. Bl.a. tilgang til 
kvalifisert helsepersonell, isolasjon og avstand til andre tjenester brukeren er avhengig av (legetjeneste, fysioterapi, laboratoriet, 
dagaktiviteter, m.m.). Arbeidsgruppens anbefaling om å planlegge botiltaket i tilknytning til det nye omsorgssenteret ble vedtatt 
i K-sak 47/2015: Alta omsorgssenter – justering av planpremisser. 6 av leilighetene som opprinnelig var avsatt til heldøgns 
bemannede omsorgsboliger ved omsorgssenteret (60 boliger) ble vedtatt avsatt til eget botiltak for yngre brukere. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport med anbefalinger for videre arbeid. Rapporten ble vedtatt i styringsgruppa i mars -16. 
Videre arbeid er «satt på vent» og vil tas opp igjen ca. ett år før omsorgssenteret står klar.
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Habiliteringstjenesten 
Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å utrede framtidig organisering av habiliteringstjenestene i avdeling Habilitering i 
Barn og ungetjenesten og Bistandsavdelingen. Gruppen har gjennomført en evaluering av dagens organisering, lokalisering, 
tjenestetilbud og utfordringer.  Rapport med anbefalinger for videre arbeid har vært til politisk behandling i AMU, Adm.
utvalget, rådene, HUHS og HOK, Formannskapet og i Kommunestyret. Den 25.10.16 (k-sak 105/16) ble følgende vedtak fattet i 
Kommunestyret: «Habiliteringstjenesten i Barn- og ungetjenesten/Oppvekst og kultur overføres til Virksomhet Bistand/Helse og 
sosial med virkning fra og med 01.01.17. Habiliteringstjenesten etableres som egen avdeling i Bistand. (…)”. 

En ny arbeidsgruppe har i perioden november-16 til januar -17 arbeidet med overføring av avdeling Habilitering fra Barn- og 
ungetjenesten/OK til virksomhet Bistand/HS, og 01.01.17 ble avdelingen formelt overført fra Oppvekst og kultur til Helse og 
sosial. En ny arbeidsgruppe vil i løpet av 2017 arbeide med å implementere avdelingen i virksomhet for bistand, samt sikre godt 
samarbeid mot oppveksttjenestene.

Hjemmetjenester
Arbeidsgruppen har som oppgave å utrede framtidig organisering av virksomhet for hjemmetjenester og avdeling for 
miljøarbeidertjenesten med tanke på best mulig utnyttelse av ressurser og kompetanse. Gruppen utreder både samorganisering 
av hjemmetjenesten i hele Alta, og om hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten bør samlokaliseres under felles 
virksomhetsleder. Gruppen har brukt mye tid på å kartlegge tjenestene som ytes på de ulike trinnene i omsorgstrappen. Rapport 
forventes å ferdigstilles i løpet februar 2017.

Kompetanseplan for HS 2016-2020
Arbeidsgruppen har som oppgave å utarbeide en kompetanseplan for HS. Planen skal brukes som grunnlag for 
kompetansebygging av våre ansatte for å nå målene om god tjenestekvalitet til brukerne. Planen skal synliggjøre utfordringer 
knyttet til rekruttering, utvikling og stabilisering av medarbeidere i helse og sosial. Viktig her er evnen og viljen til å drive 
utviklings- og nyskapningsarbeid. Gruppen har gjennomført en kompetansekartlegging i alle virksomhetene i HS. Det gjenstår å 
definere kompetansekrav for å kunne konkretisere kompetansebehovet (kompetansegapet), og dernest lage en handlingsplan. 
Planen ferdigstilles i løpet av februar 2017.

Psykiatri- og rustjenesten 
Arbeidsgruppen har fokus på å utrede framtidig organisering og drift av den kommunale psykiatri- og rustjenesten. Tilbudet 
skal være differensiert og favne ulike brukergrupper mht diagnose og alder. Flere brukergrupper innenfor psykisk helse og rus 
skal få et tilpasset, samordnet og helhetlig tilbud. Både HS og OK erfarer at tjenestebehovet endrer seg. Det er en økning i 
brukere med behov for ressurskrevende tjenester, samt at brukermassen totalt sett øker. Videre gir samhandlingsreformen nye 
føringer og endret praksis, noe som gir større utfordringer for kommunen. Arbeidet i gruppen bygger på Plan for psykiatri- og 
rustjenesten 2014-2020. Arbeidsgruppen er sammensatt med representanter fra HS og fra Barn- og ungetjenesten.

Skansen aktivitetssenter
Arbeidsgruppen har som oppgave å utrede framtidig organisering og drift av kommunens nye dag- og arbeidssenter for 
funksjonshemmede. Tilbudet skal være differensiert (fra aktivitet til tilrettelagt arbeid) og favne hele brukergruppen fra de 
dårligst fungerende til de som er relativt høyt fungerende. Gruppen har så langt arbeidet med å kartlegge brukerne og deres 
behov for tilbud, åpningstider på senteret, ulike modeller for et samarbeid mellom Skansen og boligene, transportordning til og 
fra senteret, samt godtgjøring til brukere som skal være på arbeidsavdelingen. Byggestart for Skansen aktivitetssenter er utsatt 
til januar 2017, med planlagt ferdigstillelse våren 2018. Rapport forventes å ferdigstilles i løpet februar 2017.

Sykehjem langtidsopphold
Arbeidsgruppens mandat /oppgave er å evaluere dagens tilbud for sykehjem langtidsopphold i Alta kommune. Videre skal 
arbeidsgruppen utrede ny organisering og nye arbeidsmetoder, heltidskultur og velferdsteknologiske løsninger. I dette arbeidet 
er det viktig at arbeidsgruppen har fokus på følgende:
• Hvem er bruker/målgruppe
• Dagens tjeneste- hvordan og hvilke tjenester utføres pr dato
• Fremtidig tjenesteorganisering
• Evaluere dagens rutiner m.m.
• Bemanning og kompetansebehov
• Samarbeidsparter

Alta omsorgssenter
Planpremissene ble vedtatt i k-sak 6/14 og 47/15. I første byggetrinn skal det bygges 108 sykehjemsplasser (72 langtidsplasser 
og 36 korttidsplasser), 54 heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre og 6 omsorgsboliger for yngre brukere med omfattende 
pleiebehov. 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 
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3.2 Måloppnåelse innenfor Helse, jfr. Målet i Alta Vil om gode og effektive helse- og omsorgstjenester 
av høy kvalitet.

3.3 Eldreomsorgen jfr. sykehjemsutredninga
Sykehjemsutredninga (2012) og kommunedelplanen (2013) inneholder viktige strategier for å møte den forventa behovsveksten 
innenfor eldreomsorgen. Viktigst her er en samlokalisering av ulike tjenester i nye «Alta Omsorgssenter». Sykehjemsutredninga 
la frem ulike scenarier til fremtidig satsing innenfor heldøgns botilbud (HDO) i eldreomsorgen i Alta. Et sentralt punkt i 
utredninga var fastsetting av dekningsgraden for HDO-plasser (antall HDO-plasser i forhold til innbyggere over 80 år). Samlet 
dekningsgrad er fastsatt til 33, herav 23 på institusjonsplasser og 10 på omsorgsboliger. Alta har tradisjonelt hatt en høy 
institusjonsdekning og lavt antall omsorgsboliger. Men veksten i antall eldre de siste 10 årene har endret bildet noe. Dekningen 
er per i dag hhv. 24 og 4, samlet 28. 

Kapasiteten innen HDO-plasser oppleves som svært anstrengt. Sykehjemsbeboere er blitt sykere og har ofte svært sammensatte 
helseutfordringer. Korttidsplasser fylles i lange perioder opp med pasienter som venter på langtidsplass, og ønsket fleksibilitet 
og dynamikk i tjenesten er truet. Mange av korttidspasientene har et så redusert funksjonsnivå at de ikke kommer seg hjem 
igjen. Dette igjen får innvirkning på tilgang til langtidsplasser og plasser som er ment til å bruke til avlastning. Det kan ikke gis 
ofte nok avlastning, noe som påvirker pårørendes kapasitet å ha sine nærmeste hjemme. Mangel på regelmessig avlastning 
gjør at pårørende med store omsorgsoppgaver blir så slitne at behovet for langtids sykehjemsplass blir fremskyndet. Pasienter 
som er i behov av rehabilitering får heller ikke et godt nok tilbud, og kan ende opp med et større hjelpebehov enn nødvendig. 
Konsekvensen av dette er økende behov for langtidsplasser i kommunen. 

Siden økning av langtidsplasser ligger noen år frem i tid så må det jobbes systematisk og forebyggende slik at vi klarer å 
tilby gode og faglig forsvarlige tjenester utenfor institusjon. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling 
av tjenestene både i forhold til hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Av aktuelle utviklingsprosjekter nevnes: 
Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, kvalitetsforbedring i tjenester for alvorlig syke og utviklingssenter for sykehjem i 
Finnmark.

legesenter. Disse tilbudene blir viktige bidrag for å tilrettelegge for en meningsfull hverdag for beboere og brukere av senteret.
Stein Halvorsen arkitekter vant plan- og designkonkurransen for utforming av senteret. Våren 2016 ble vinnerforslaget 
bearbeidet til et skisseprosjekt som ble fremlagt kommunestyret i juni. I løpet av høsten har 8 ulike brukergrupper arbeidet med 
innspill til endelige skisser og brukernes kravspesifikasjon for bygget, resultatet av dette arbeidet skal benyttes ved utsendelse 
av totalentreprisen. Dette har vært en omfattende og krevende prosess som har tatt mye tid og ressurser i HS-organisasjonen.
Videre fremdrift: 
• Prekvalifisering til totalentreprise januar -17
• Graving av tomten forventet oppstart mai -17
• Konkurransegrunnlag for totalentreprisen sendes ut i februar -17 med innleveringsfrist mai - 17
• Samhandlingsfasen for totalentreprisen foregår i perioden august til oktober -17
• Signering av kontrakt med totalentreprenør oktober -17
• Ferdigstillelse og overtakelse av bygget 1. juli 2020

Mål 2016 Måloppnåelse 2016

Flytte Sentrum Legepraksis Gjennomført 15.03.16

Betalingsautomat til legevakt, diabetesteam og 
flyktningehelsetjenesten

Utsatt til våren 2017

Styrke bemanning legevakt natt Utsatt til våren 2017

Finne nye lokaler til flyktninghelsetjeneste, diabetesteam og 
husøkonom

Gjennomført juni 2016

Utvidelse og ombygging av legevakta Utsatt jan/feb 2017

Økt jordmor ressurs, jmf bakvaktsordning Gjennomført aug 2016

Opprette ny fastlegehjemmel Utsatt til mars 2017

Opprette 4 turnuslege Gjennomført sept 2016

Igangsette nødnett for Helse Utsatt til aug 2017 

Hverdagsrehabilitering I samarbeid med Virksomhet hjemmetjeneste, utsatt til april 2017

Utvidelse av psykomotoriker fra halv til hel driftstilskudd Utsatt til 2017

Etablere frisklivssentral Gjennomført april 2016
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3.4 Altamodellen – Alta nærsykehus
Det har vært utarbeidet romfunksjonsprogram for spesialisthelsetjenestene, arbeidet med fysisk sammenføying mot 
kommunale tjenester og arealer i Alta helsesenter. Alta kommune har deltatt tungt i alle prosesser og alle faser av arbeidet. 
Romfunksjonsrapporten, i lag med innspill fra Finnmarkssykehuset og Alta kommune har resultert i arkitekttegninger som 
sentrale elementer i forprosjektrapporten. Forprosjektrapporten ble avlevert tidlig i 2016, og er senere vedtatt av både 
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF. 

Sykehusdelen av bygget får et bruttoareal på ca. 4500 kvadratmeter, i tillegg skal 1000 kvadratmeter bygges om. 

Alta kommune skal selge arealer i Alta Helsesenter til Finnmarkssykehuset, slik at de blir i stand til å drive flest mulig 
sykehustjenester fra egen lokaler i Alta. En del av denne avtalen er at Alta kommune påtar seg ansvar og kostnader for 
nytt vestibylebygg til Alta helsesenter. Fløy E3 (inngangsparti legesenter, sykestue og fødestue) ble revet i 2016, og nytt 
adkomstbygg med kantine blir ferdig i mai 2017.

3.5 Funksjonshemmede

Skansen aktivitetssenter
Målet var å starte bygging i 2016. På grunn av utfordringer med forurensning ved rydding av tomt, ble anbudsprosessen utsatt, 
og kontrakten ble tildelt høsten 2016. Byggestart i februar 2017.  Arbeidet med endring av turnuser og åpningstider har pågått 
gjennom OU-prosessen.

Nye leiligheter
Det er sammen med Stiftelsen startet planlegging og utvikling av Marienlund 36-46 for framtidig boligformål til brukere 
med behov for bistand i hverdagen. Dette vil også innebære en avlastningsenhet for hjemmeboende (som bor med 
pårørende). En annen målgruppe vil være eldre (demente)utviklingshemmede. Etter en lang prosess ble det enighet mellom 
brukerrepresentantene, kommunen og Stiftelsen om dimensjonering og utnyttelse av tomta. Reguleringsplan og vedtak i 
Kommunestyret kommer våren 2017. 

3.6 Psykiatri og Rus
Hovedutfordringen for kommunene innen psykiatri- og rusfeltet er økende etterspørsel etter tjenester. Noe av årsaken til dette 
er at spesialisthelsetjenesten gir kortere behandlingsopphold i tråd med samhandlingsreformen. Alta kommune har store 
utfordringer med til dels alvorlig syke pasienter som krever store ressurser i oppfølgingen. Tilfanget av pasienter er stadig 
økende, samtidig som det tilkommer nye diagnosegrupper og nye problemstillinger. 
Samarbeidsavtalen mellom Alta Kommune v/Psykiatri og Rustjenesten og DPS Vest-Finnmark, har ført til tettere og bedre 
samarbeid. Ved hjelp av felles samtykkeskjema og faste, ukentlige møter får pasienter og brukere mer sammenhengende 
tjenester.  

ROP-team 
Fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette har ført til en styrking av tjenesten gjennom 
opprettelsen av rop-teamet (4,4 årsverk), som jobber med mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri (r o p). 

Boligsituasjonen
Målet har vært å primært øke bo kompetansen hos brukere med rus- og/eller psykiske lidelser slik at fysisk og psykisk helse, 
samt miljø forbedres. Sekundært er det et mål at Alta kommunes utgifter til reparasjoner og dekning av husleierestanser skal 
reduseres, gjennom Miljøvaktmesternes tette oppfølging av pasienter/brukere. Det er 2 årsverk i tiltaket som finansieres av 
tilskudd fra Helsedirektoratet. Tiltaket startet opp 01.10.2015 og har tilskudd ut 2017. Samarbeidet tett med det boligsosiale 
prosjektet «Ta Trappen», som er finansiert av Husbanken og avsluttet august 2016.  

Blant konkrete resultat fra prosjektene som også beskrives i årsrapporten til prosjektet Ta trappen, kan nevnes:  
• Reduksjon i antall beboere på camping fra et snitt på 10-12 til 5-7 etter ett år
• Ingen utkastelser fra bolig i løpet av 2016
• Over 20 tilfeller der beboere har fått hjelp til søppeltømming/opprydding
• Utvikling av ny metodikk i samarbeidet mellom ulike instanser og endringer i rutiner for Tildelingsutvalget
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3.7 Velferdsteknologi
Alta kommune står overfor store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de kommende årene. Fra 2025 
blir det en markant økning av antall eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har 
gitt kommunen flere oppgaver og mer ansvar. Det er også vekst i antall tjenestebrukere under 67 år. Behovet for helse- og 
omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell.

Kommunestyret vedtok i desember 2016 at Alta kommune skal bli ledende i landet på velferdsteknologi. Dette signaliserer 
en sterk satsing de nærmeste årene. For å sette satsingen inn i et rammeverk skal det i 2017 lages et program for 
tjenesteinnovasjon, digitalisering og velferdsteknologi i helsesektoren. Programmet skal gi strategisk styring til satsingen i et 4 
års perspektiv. Det ble også i 2016 jobbet med en rekke prosjekter for å utvikle tjenestene. De viktigste pågående prosjektene 
er plattform for velferdsteknologi, visningsarena for teknologi, støtteverktøy for utviklingshemmede og velferdsteknologi i det 
kommende omsorgssenteret.  

65



Helse og sosialtjenesten

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2016

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

Salgsinntekter -48 913 103,9 % -47 087 -35 945 -42 600

Refusjoner -122 717 108,8 % -112 797 -120 309 -121 853

Finansinntekter -2 235 100,0 % -2 235 0 -2 894

Sum inntekter -173 866 107,3 % -162 119 -156 254 -167 347

Lønn 414 249 98,8 % 419 342 385 625 372 743

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 74 219 119,1 % 62 317 60 819 75 283

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 102 950 101,3 % 101 648 99 833 96 265

Overføringer 35 414 106,5 % 33 259 29 158 37 793

Finansutgifter 3 913 99,7 % 3 926 831 3 228

Sum utgifter 630 746 101,7 % 620 492 576 266 585 312

300 – HELSE OG SOSIAL 456 881 99,7 % 458 373 420 012 417 965

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto samlet mindre forbruk på 1,5 mill.kr.

Det har gjennom hele året vært en svært utfordrende budsjettsituasjon for tjenesteområdet. Gjennom 2016 har 
tjenesteområdet utarbeidet månedlige regnskapsrapporter for å varsle eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap. Gjennom 
hele året har sektorens avviksprognoser varslet et betydelig merforbruk i forhold til sektorens samlede budsjettramme. På denne 
bakgrunn ble tjenesteområdet tilført 22,25 mill. kr. ved årets slutt for å redusere tjenesteområdets budsjettmessige merforbruk. 

Regnskapsresultatet fordeler seg slik mellom virksomhetene:

Virksomheten for Helse har i flere år hatt en budsjettramme som ikke har vært i samsvar med virksomhetens aktivitet, spesielt 
for drift av legekontorene. For 2016 resulterte dette i et samlet merforbruk på 1,21 mill. kr.. Merforbruket ligger i sin helhet 
under driftspostene, blant annet til annonser ved stillingsutlysninger og transporttjenester. 

Virksomhetene for Hjemmetjenester og Sykehjem hadde et samlet merforbruk på 3,69 mill. kr. i forhold til budsjett. 
Hovedårsakene til merforbruket skyldes særlig høy bruk av vikarer, vikarbyråtjenester og overtid, samt merforbruk under noen 
av driftspostene. Dette skyldes igjen en kombinasjon av høyt sykefravær og flere og sykere pasienter.

Virksomheten NAV/sosial fikk et samlet mindre forbruk på 2,23 mill. kr. i forhold til budsjett. Dette skyldes særlig mindre utgifter 
under Kvalifiseringsprogrammet, og tilføring av midler til introduksjonsprogrammet.

Virksomheten for Bistand fikk et samlet mindre forbruk på 4,00 mill. kr. i forhold til budsjett. Dette skyldes særlig lavere utgifter 
under Midtbakkveien som hadde sitt første fulle driftsår etter utvidelsen. 

Sektoradministrasjon/fellestjenester fikk et samlet mindre forbruk på 0,11 mill. kr..

Samlet sett har tjenesteområdet ikke klart å effektuere innsparingstiltak som var forutsatt i tjenesteområdets budsjett. Dette 
gjelder særlig kutt i vikarutgifter. Nye ressurskrevende brukere har generert høyere kostnader. Tjenesteområdet har heller ikke 
hatt noen budsjettreserver for å dekke inn uforutsette utgifter. Tjenesteområdets endelige resultat ved årets slutt har et mindre 
avvik i forhold til siste avlagte månedsrapport når det korrigeres for tjenesteområdets budsjettmessige styrking ved årets slutt.

4. Regnskapsresultat
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6. Nøkkeltall

Pleie og omsorg - nivå 2 Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

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

27,50 28,10 29,40 30,70 30,80 31,20 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten

15 268 16 265 17 451 18 777 15 679 16 946

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

148 356 151 730 153 887 161 921 107 411 112 036

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

536 606 553 232 587 452 623 237 380 244 389 013

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie og omsorgstjenester

438 080 440 438 462 753 418 825 424 995 406 400

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass

1 131 890 1 143 889 1 277 546 1 349 927 1 142 034 1 099 177

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, 
pleie og omsorg

548 995 558 845 574 323 655 328 731 500 730 957

Kommunehelse - nivå 2 Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutg til diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger

2 167 2 317 2 423 2 650 1 483 1 765

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter

5,20 5,60 5,50 5,80 4,30 4,70 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten

2 886 3 248 3 289 3 532 2 216 2 540

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse 
pr. innbygger

361 540 429 380 173 181

Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 
innbyggere (khelse + plo)

9,9 10,3 10,7 12,6 11,9 12,5

Det at netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter øker betyr at en større andel av kommunens totale driftsutgifter nå går 
til pleie og omsorg. Analyser har vist at Alta bruker mindre enn mange av de kommunene vi sammenligner oss med og er i 2016 på nivå med 
KOSTRA gruppe 13.

Netto driftsutgifter per innbygger viser også en økning. Her er utgiftene vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 13 og landet uten Oslo.  Dette til 
tross for at Alta har en relativt ung befolkning. Økningen varierer fra 6,5 % til 7,6 % per år, altså vesentlig høyere enn lønns- og prisveksten. 

Også netto driftsutgifter pr. innbygger over 67 år viser at Alta er høyere enn landet og KOSTRA gruppe 13.  Indikatoren viser driftskostnadene 
til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 67 og 80 år og over i kommunen etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkete tilskudd fra 
staten og evt. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra 
staten mv. 

Alta har også høye kostnader pr. kommunal plass på institusjon.

Oversikten viser at netto driftsutgifter per innbygger til diagnose, behandling og rehabilitering er vesentlig høyere i Alta enn KOSTRA gruppe 13 
og landet, slik har det vært over flere år.  Det samme ser vi når det gjelder utgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, her ser vi også en 
økning fra 2015 til 2016. 

I tillegg bruker Alta veldig mye til forebyggende arbeid sammenlignet med landet og KOSTRA gruppe 13.
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11. Drift og utbyggingstjenesten

1. Bemanning

2. Tjenester og oppgaver

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. 

Drift og utbygging er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og 
velferd oppnås på en fullverdig måte i Alta kommune. Vi er en leverandør av tjenester som befolkningen er helt avhengig av. 

Virksomhet Kommunalteknikk 
har ansvaret for samfunnsviktig infrastruktur som kommunens vann- og avløpsanlegg samt slamtømmeordningen. 
Kommunalteknikk administrerer også VAR-gebyrene. Virksomheten har ansvaret for drift av kommunale veier, trafikksikkerhet og 
kommunens parkeringsordning.  Det jobbes også mye med planlegging og utbygging av ny infrastruktur for vann og avløp samt 
utbygging av kommunale boligfelt og industriområder.

Drift og utbygging hadde i utgangen av 2016 samlet ca. 166 stillingshjemler fordelt på følgende virksomheter:

Administrasjonen:  2
Kommunalteknikk :  36,5
Miljø, Park og Idrett:  7 + sommerhjelp
Kommunale Bygg:  30
Brann:    25 + 4 deltidskonstabler
Oppmåling og Byggesak:  16
Renhold:   47,5

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.
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Virksomheten Miljø, Park og Idrett 
har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor motorferdsel i utmark, vilt, 
vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing.  Vi skal profilere 
miljøspørsmål både i den kommunale forvaltning og i Altasamfunnet for 
øvrig. 
Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens 
friluftsområder, lekeplasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg. 
Virksomheten utfører også drift og vedlikehold av lekeplasser ved skoler 
og barnehager i tillegg til drift av grøntområder ved alle kommunale 
bygg. Det er stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes 
i god stand

Virksomhet Kommunale Bygg 
sine oppgaver består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Her under skal virksomheten 
ivareta Alta kommunes interesser og funksjoner som byggherre i kommunale byggeprosjekter, og er kommunens faginstans 
innen forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging (FDVU). Det er virksomhetens plikt å påse at kommunens interesser i forhold 
til lov, forskrifter og avtaleverk for offentlige bygg overholdes. 

Virksomhet Brann og redning 
bidrar til å trygge Alta kommunes innbyggere gjennom å være kommunens brannberedskap, samt tilsyns- og feierkompetanse. 
Beredskap er vår egen innsatsstyrke ved brann, og ved andre akutte ulykker der det er bestemt at vi skal delta, med grunnlag 
i vår risiko- og sårbarhetsanalyse. Forbyggende arbeid har som oppgave å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i 
kommunen, samt gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter. Målet med tilsyn er at eier/bruker skal få større forståelse for 
brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv, helse og verdier i eget bygg. Virksomheten er også en del av en 
etablert faggruppe i forbindelse med brannetterforskning. Tilsynsarbeid har vist seg å være et meget viktig arbeide basert på 
tilbakemeldinger fra befolkningen, og ikke minst de feil og mangler tilsynet avdekker. Feiervesenet arbeider hele tiden med 
å bli en god serviceinstans for befolkningen, og utfører direkte brannforebyggende arbeid i forbindelse med feiing og tilsyn. 
Feiervesenet samarbeider med miljøavdelinga hvor feiere benyttes som ressurs i forbindelse med registrering av nedgravde 
oljetanker hos private husstander. Dette er også en del av det pålagte tilsynet i kommunen.  

Virksomhet Oppmåling og Byggesak 
har ansvar for saksbehandling av byggesaker og delingssøknader etter plan- og bygningslovens bestemmelser, 
seksjoneringssaker, oppmåling av grunneiendommer og matrikkelføring i samsvar med matrikkelloven 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 i Geovekst-samarbeidet i Finnmark. Samarbeidet innebærer at kommunene i 
Finnmark, Statens vegvesen, e-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, og adressering, 2 på geodata som har ansvar for vedlikehold og utvikling av kommunens GIS-systemer og 
kartlegging av nye utbyggingsområder med drone, 1 merkantil stilling (attestant i Agresso, ansvar for utsendelse av gebyrer, 
meglerpakker, oversendelse/mottak tinglysningsdokumenter samt material-ansvarlig), samt virksomhetsleder.

Virksomhet Renhold 
har ansvaret for renhold av alle arealene som tilhører Alta kommune. Med en ressurs på 47,5 årsverk er ansvarsområdet på ca. 
2400 kvm pr årsverk. Renhold av kommunale bygg foregår etter NS-INSTA 800, en norsk standard som angir et system for å 
fastsette og bedømme renholdskvalitet. Renholdstjenesten har tilpasset arbeidet med egne ambulerende team som dekker flere 
kommunale bygg. Gjennom en slik prosess har virksomheten effektivisert renholdet med 4-6 stillinger.

Små og store begivenheter

Bygging av ny brannstasjon er vedtatt

Alta Vannverk vant prisen for beste 
grunnvann i 2016
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3. Måloppnåelse  

Tjenesteområdet Drift og Utbygging har hatt fokus på følgende fokusområder med bakgrunn Alta Vil – kommuneplanens 
samfunnsdel 2015 – 2027.

Miljø, forurensning og forsøpling
Virksomhet Miljø, Park og Idrett har fulgt opp plan for offentlig uterom. Vi har hatt fokus på miljø- og klimatiltak, samt 
miljøspørsmål med hensyn til folkehelse i 2016. I samarbeid med ASU er arbeidet med «Kommunedelplan for energi, miljø og 
klima» startet opp.

Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om miljøsertifisering. I 2016 er 3 nye 
bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn i Alta. Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er 
positive resultater som oppnås gjennom miljøsertifisering. Samarbeid med Altabrudd AS og FeFo om opprydding i skiferfjellene 
har hatt god framdrift, og flere områder er ryddet for avfall.

Virksomheten har stort fokus på og følger opp en rekke enkeltsaker med ulovlig privat avfallslagring og villfyllinger. 

Virksomheten hatt overtakelse av 10 000m² nye parkområder i forbindelse med gågata på Alta sentrum. Ny park i området er 
under planlegging.  

Friluftsliv
For å øke deltakelsen i helsebringende friluftsliv driver virksomheten stadig forbedring av tilbudet gjennom informasjon og 
tilrettelegging. Flere stier og løyper er utbedret og merket. I 2016 er trimparken på Sandfallet etablert. Aktivitetsparken ved 
Katedralen er planlagt i nært samarbeid med Alta Kirke. Videre er friluftsområdet med badeplass ved Gakorivannet planlagt. 
Begge disse tiltakene har særlig fokus på ungdom og innvandrere. 

Teknisk infrastruktur
Kommuneplanens samfunnsdels strategi om å arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur er utfordrende. Innen vann og 
avløp har vi bygget mye nytt i de senere år, selv om det fortsatt er behov for større investeringer innen vann- og avløpsrensing. 
Vi har flere gode anlegg og vi leverer i dag jevnt over vannkvalitet av høy kvalitet. Nybyggingen har gått på bekostning av 
utskifting og rehabilitering. Dette har medført et økende vedlikeholdsetterslep på området. 

Ved at vi nå har utbygd en rekke vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg for Alta by står vi videre fremfor fortsatt sentrale 
utfordringer:
• Sikre en god nok sikkerhet og beredskap for vannforsyningen til Alta by
• Stoppe en utvikling på et økende rehabiliterings- og vedlikeholdsetterslep på våre vann og avløpsanlegg
• Fullføre utbygging av gjenstående behandlingsanlegg for vann og avløp

Vi fikk etablert nye brønner i Englandskogene som et ledd i etablering av en reservevannsforsyning. Herav gjenstår nå 
prøvepumping for å klarlegge brønnenes kapasitet. ROS og beredskapsarbeid har vært prioritert og pågår fortsatt. Revidert 
hovedplan for vann ble ferdigbehandlet i 2016. Den gir et bilde på både ambisjonsnivå og behov for investeringstiltak innen 
vannforsyningen i perioden som kommer. Utskiftings- og rehabiliteringstakten på vann og avløpsledningene er for lav. 

Trafikksikkerhet
Vegnett og parkeringsplasser som er trygge, enkle og attraktive å ferdes på, er målsetningen virksomheten mener gir grunnlag 
for god samferdsel og trafikksikkerhet i kommunen. 

Over tid har vi gjennomført mange fysiske, motiverende og holdningsskapende tiltak. Dette har gitt resultater blant annet med 
en registrert nedgang i antall ulykker og trafikksikkerhetspris. Vi opplever likevel at selv med mange gjennomførte tiltak så 
forventes det og etterspørres ytterligere satsing og tiltak fra beboere og lag/foreninger på forhold som de er opptatt av. Det 
virker som om vår satsing stimulerer til økt etterspørsel. 

Vårt arbeid med sykkelbyen Alta og trafikksikkerhetsarbeid har gitt oss stor oppmerksomhet og gode resultater. Bla har dette 
medført at vi ble tildelt Statens Bymiljøpris for 2014 og vi ble kåret til årets Trafikksikkerhetskommune 2015 på nasjonalt nivå. 
Gående og syklister er en prioritert målgruppe.
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Forvaltning av bygningsmassen
Virksomheten skal ivareta kommunens interesser i forhold til lov, forskrift og avtaleverk for kommunale bygg. For å unngå 
forfall, og at bygningene på sikt går over til å bli kostnadskrevende renoveringsprosjekter, må en fortsatt innenfor den 
daglige drift, foreta strenge prioriteringer. Rutinemessig kontroll av elektriske anlegg og brannforebyggende tiltak er en del av 
internkontrollen. 
Å systematisere og planlegge vedlikehold på bygg er en viktig oppgave for oss med bakgrunn i forskriftskrav. 
Vedlikeholdsarbeidet er utført etter tilstandsrapport med øremerkede midler. Vår virksomhet har tatt i bruk en oppdatert versjon 
av FDV-systemet Famac, som også er gjort tilgjengelig for de andre tjenesteområdene. Virksomhetene kan nå få tilgang til 
informasjon for det bygget de disponerer, samt melde avvik og få fortløpende oppdatering på om avviket er lukket eller ikke. 
Dette gir økt mulighet for gjensidig kommunikasjon. Vi har fokus på at systematisk og planlagt forvaltning, drift og vedlikehold 
er viktig HMS-arbeid. Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa og sikkerheten til alle som bruker 
byggene.

Krisehåndtering 
I 2016 ble prosjektgruppa ferdig med ny, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Alta kommune. Rapport med analyse ble 
vedtatt i Kommunestyret 21. november 2016. Analysen avdekket flere potensielle trusler for Alta-samfunnet, i tillegg til å 
bekrefte mange av de som var identifisert i tidligere analyser. Dette får konsekvenser for krisehåndtering og beredskapsarbeid 
i Alta kommune, blant annet fordi nye beredskapsplaner må utarbeides, men også fordi arbeidet med ROS-analysen avdekket 
mangel på koordinasjon, oppfølging proaktivitet ved kommunens beredskapsarbeid. Et av tiltakene foreslått fra prosjektgruppa 
var derfor ansettelse av en beredskapskoordinator med ansvar for dette. For Drift og utbygging betyr avslutningen av 
prosjektet at de fire deltakerne i prosjektgruppa igjen kan fokusere 100 % på egne oppgaver, bortsett fra kommunalleder som 
i tillegg er kommunens beredskapskontakt, og som har hatt hovedansvaret for å få opprettet en hjemmel slik at stilling som 
beredskapskoordinator kan utlyses. 

Geodata
Geodata følger en strategi som tilsier at kommunen til enhver tid skal ha et oppdatert GIS-system, og et så oppdatert innhold 
i systemet som mulig. Dette gjelder også støtteprogram og -komponenter som er nødvendig for å ha et så fungerende 
og helhetlig system som mulig. Eksempelvis utfører Kartverket stadig endringer i matrikkelen som gjør det nødvendig for 
kommunen å oppdatere GIS-systemet relativt ofte. Fagsystemet GISLINE er derfor klar til å håndtere lovendringer og andre 
endringer på et tidlig tidspunkt. 

Systemene er også tilrettelagt for felles sentral lagring 
av kommunens grunnkart. Dette skal igangsettes våren 
2017 og innebærer en betydelig endring i hvordan 
kommunen lagrer og oppdaterer de mest detaljerte 
datasettene. Ajourføring av kommunens grunnkart skal 
som hovedregel følge en 4-års syklus. Neste ajourføring 
er planlagt 2018, og omfatter sentrale deler av Alta. 
Laserskanning for forbedret høydegrunnlag skal utføres 
sommeren 2017. Oppdatering av datasett mellom 
syklusene foretas gjennom saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Øvrige datasett defineres i kommunens 
DOK-liste som skal godkjennes av Kartverket våren 2017.

GISLINE WEB 3 er erstattet med Kommunekart og 
Kommunekart Proff. Kommunekart-løsningene er basert 
på mer åpne standarder og er derfor mer framtidsrettet 
og lettere å utvide med nye funksjoner og moduler. På 
denne måten oppfyller kommunen geodataforskriftens 
krav på best mulig måte. Den teknologiske utviklingen 
innenfor fagfeltet går fort, så det er viktig at det avsettes 
nødvendige midler som gjør det mulig å opprettholde og 
utvikle geodatatjenestene i kommunen.

Alta brann- og redningskorps arrangerte Brann-NM på ski i mars 2016
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4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr

Konto (T)

Regnskap
2016

Forbruk i % Korrigert 
budsjett 2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

Salgsinntekter -35 671 102,3 % -34 857 -33 184 -34 170

Refusjoner -15 532 100,9 % -15 389 -9 358 -20 485

Overføringer -36 100,0 % -36 0 -36

Finansinntekter -417 99,9 % -417 0 -636

Sum inntekter -51 655 101,9 % -50 699 -42 542 -55 327

Lønn 82 598 98,9 % 83 540 77 113 78 099

Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 51 983 107,8 % 48 241 48 993 52 240

Varer/tj. Erst. komm.egen prod. 2 200 84,3 % 2 611 2 518 2 014

Overføringer 14 282 98,1 % 14 563 11 214 14 309

Finansutgifter 48 362 100,2 % 48 250 41 230 47 722

Sum utgifter 199 425 101,1 % 197 205 181 068 194 385

600 – DRIFT OG UTBYGGING 147 769 100,9 % 146 506 138 526 139 058

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto mer forbruk på ca 1,3 mill. kr. 

Vi har i 2016 driftet i tråd med budsjett, selv med store kutt i tjenesteområdet både i forkant, og gjennom året 2016. Behovet 
og aktiviteten på drift- og utbygging er langt større en det vi har budsjett til. Men med store omfordelinger, og innsparinger 
på enkelte områder, så har vi prøvd å styre driften slik at regnskapet skal være i henhold til tildelt budsjett. Enkelte 
tjenesteområder har et lite mindreforbruk, mens andre har et lite merforbruk. Til sammen går dette egentlig i balanse. Men når 
budsjetterte inntekter sviktes av eksterne faktorer, og at vi blir belastet med en stor faktura av eksterne uten medvirkning til 
styring, så får vi et merforbruk på 1,3 mill. kr. 

Alle virksomheter er med og bidrar, slik at vi kommer oss gjennom de fleste prioriterte oppgaver som tidligere, men med færre 
ressurser. Dessverre vil nok brukerne, både eksternt og internt, oppleve at kvaliteten ikke er den samme som tidligere år. 
Tjenesteområdet har prøvd å balansere forventningene og ønskene om en høy tjenesteproduksjon opp mot et nøkternt budsjett 
i 2016. 

Merinntektene på parkering skal øke avsetning til parkeringsfondet. Vi har i opprinnelig budsjett for 2016 lagt til grunn at vi skal 
avsette ca 3 mill. kr. i året, men avsetningen for 2016 ble på ca 5 mill. kr. 
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6. Nøkkeltall

Vann, avløp og renovasjon Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)

2 911 3 085 3 085 3 239 3 426 3 782

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)

3 194 3 322 3 388 3 388 2 406 2 656

Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret+1)

2 295 2 477 2 525 2 652 2 340 3 391

Brann- og ulykkesvern Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger 70 81 49 63 56 62

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 764 796 870 947 686 742

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret +1)

330 349 356 384 394 463

Eiendomsforvaltning Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger

4 693 4 865 5 299 5 639 4 492 4 835

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

8,4 8,4 8,9 9,2 8,8 8,9 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Alta
2013

Alta
2014

Alta
2015

Alta
2016

Kostra-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og 
seksjonering per innbygger

59 100 64 76 -1 15

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per 
innbygger

180 164 146 166 79 92

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 
12 ukers frist. Kalenderdager

96 72 30 35 0 0

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 
3 ukers frist. Kalenderdager

64 56 17 19 19 19

Alta kommune ligger noe høyere på årsgebyr for avfallstjenester enn både gjennomsnittskommuner og landet for øvrig u/Oslo. På årsgebyr for 
vann og avløp ligger vi omtrent på samme pris som sammenlignbare kommuner, men vi ligger lavere enn landet u/Oslo.

Alta kommune ligger høyere på eiendomsforvaltning enn sammenlignbare kommuner og landet u/Oslo pr innbygger. Også prosentvis ligger vi 
høyere på samlede netto driftsutgifter. 

Alta kommune ligger lavt på årsgebyr for feiing i forhold til sammenlignbare kommuner. Mens kostnadene pr innbygger både på brann- og 
forebyggende arbeid er høyere. Det har vært et hopp i disse kostnadene de siste årene, men det har sammenheng med at vi har ansatt flere 
branningeniører og brannkonstabler de siste årene.

Alta kommune har økt netto driftskostnadene til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering i 2016 sett i forhold til 2015, men det har 
sammenheng med at vi hadde 1 mill i merinntekt jfr budsjett. Dette gir videre utslag i økte utgifter. Vi har også hatt flere faktorer i avd som 
gir utslag i økt saksbehandlingstid. På kart- og oppmåling går kostnadene opp igjen per innbyggere, noe som skyldes økt satsing på Geodata 
tjenester i Alta Kommune.
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