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2. Rådmannens kommentar/innledning

I arbeidet med å utforme års-
meldingen for 2006 har det
vært vektlagt å øke fokuset på
resultatoppnåelse og redusere
omfanget av økonomirapporte-
ring. Den samlede rapporte-
ringen består av en årsmelding
og en samlet regnskapsrapport
med økonomiske vurderinger
og analyser.

Alta kommune ønsker å innfø-
re målstyring som styringssy-
stem og verktøy for framtidig
rapportering. I det ligger at

Alta har behov for å utvikle et helhetlig styringssystem som
ivaretar helheten bedre enn en ensidig økonomi-
rapportering. 

Rådmannen har besluttet å engasjere ekstern prosessveileder
til å lede dette arbeidet. Prosjektet har så vidt startet opp, og
det planlegges for full implementering høsten 2008. I det
videre arbeidet skal vi ha både et internt og et eksternt 
perspektiv:

1. Kommunen som organisasjon (kommunen som 
tjenesteprodusent)

2. Kommunen som geografisk område (samfunns-
utviklingsperspektivet)

Styringsdokumenter

For 2006 bygger årsmeldingen på kommuneplanens sam-
funnsdel ”Alta Vil”, årsbudsjett 2006 og virksomhetsplanene.

I ”Alta Vil” (kommuneplanens samfunnsdel) var det for 2006
valgt ut en rekke fokusområder som kommunen skulle 
prioritere å jobbe med i planperioden 2006-2009. Disse
fokusområdene var:

• Arbeid og entreprenør-
skap

• Miljø og bærekraftig 
utvikling

• Livskvalitet og velferd
• Kunnskap og kompetanse
• Nettverk og naboskap
• Endringsvillig organisasjon

Rådmann 
Bjørn-Atle Hansen

Rådmannens kommentar / innledning



4

Rådmannens styringssignaler for 2006 innenfor de 7 fokus-
områdene, og som sektorene skulle prioritere tiltak innenfor,
var følgende:

1. Rettet mot barn og unge
a. Jf. verdigrunnlaget i Alta Vil, hvor barn og unge er 
definert som Altas mest verdifulle ressurs.

2. Utviklingsorientert
a. Utviklingsperspektivet skulle ha to fokus:
i. Samfunnsutvikling
ii. Organisasjonsutvikling

Som det vil framgå av stabens/sektorenes tilbakemelding er
det oppnådd merkbare forbedringer og gjennomført mange
tiltak innenfor disse prioriterte områdene. Dette har etter
rådmannens vurdering ført til bedre tjenester for innbyggerne
samt at det er gjort forbedringer innenfor kommunens
arbeidsgiverpolitikk.

Arbeidsgiverpolitikk

Kommunestyret vedtok Arbeidsgiverpolitisk dokument 26.
juni 2006. Med arbeidsgiverpolitikk menes de holdninger og
handlinger Alta kommune skal ha overfor sine arbeidstakere i
hele organisasjonen. Arbeidsgiver-
politisk dokument er det viktigste
styringsdokumentet for alle ledere
som innehar personalansvar, og gir
føringer på hvilke krav vi stiller til
våre medarbeidere.

Vi har i 2006 jobbet mye med
kommunens verdigrunnlag (åpen-
het, trygghet og respekt), hva som
er akseptabel lederatferd og ”Vi-
følelsen”. Vår grunnfilosofi er at
våre ansatte er vår viktigste ressurs
og at vi skal ha synlige ledere i Alta kommune. Økt ansvar til
det nivå som er nærmest brukeren er vårt grunnprinsipp.

Etter rådmannens oppfatning er god ledelse en avgjørende
faktor i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø, og av-
gjørende i forhold til implementering av verdigrunnlaget.
Som ledere må vi gå foran som gode eksempler. Vi har alle et
ansvar for ikke å akseptere atferd som ikke er i samsvar med
kommunens verdigrunnlag.

Viktige, grunnleggende ledelsesverdier er etter min oppfat-
ning at man har respekt for og tillit til medarbeiderne, klarhet
i mål og virkemidler, tydelig krav koblet til nødvendig veiled-
ning og individuell støtte, bruke dialog som arbeidsverktøy
og oppfølging av resultater og konstruktive tilbakemeldinger
underveis i arbeidsprosessen (bli sett av leder).

Jeg ønsker arbeidstakere som bryr seg om sine kollegaer og
Alta kommune. Målet er å utvikle en kultur som gjør at vi alle

er stolte av å jobbe i Alta kommune, og at vi trives med
arbeidsoppgavene. Av oppnådde resultater på dette området
i 2006 viser jeg til stabsavdelingens kommentarer.

Utviklingstrekk

Folketallet i Alta økte med i overkant av en prosent i 2006.
Dette er en positiv utvikling som har vart over lang tid. Det er
spesielt fødselsoverskuddet i en ung befolkning som bidrar til
denne befolkningsveksten. Befolkningsveksten gjør at Alta
kommune i fremtiden kan regne med en viss økning i ram-
meoverføringene/frie inntekter fra staten. Dette gir oss 
handlingsrom i forhold til å dimensjonere tjenestetilbudet til
en stadig økende befolkning.

I 2006 har vi jobbet med mange OU-prosjekt (organisasjons-
utviklingsprosjekt). Hovedprosjektene har vært og er etable-
ring av en barn- og ungeavdeling (sammenslåing av barne-
vern, PPT, helsesøstertjenesten, oppvekstadministrasjonen og
deler av tilbudet innen H/S), avdelingen skal være på plass
årsskifte 2007/2008, etablering av en samfunnsutviklingsen-
het i rådmannens stab (er vedtatt og vil være operativ etter
valget), sammenslåing av dagens sektorer for plan/utvikling
og drift/utbygging (skal være på plass etter valget), myndig-
gjorte og ansvarliggjorte ledere ute i linja (nytt delegasjonsre-
glement på plass), ny IKT organisering og en mer involve-
rende budsjettprosess.

Disse prosjektene er iverksatt for å få mer tjenesteproduksjon
ut av de totale ressursene kommunen disponerer, mer hel-
hetlige og samordnede tjenester, færre nivå innenfor den
kommunale organisasjonen og forhåpentlig mer fornøyde
brukere.

Alta kommune har på nåværende tidspunkt ingen planer om
å innføre flat struktur, men vi vil få en utflatning innenfor
dagens sektororganisering. Det tas i dag grep for at vi de
nærmeste årene skal klare oss med dagens bemanning
innenfor administrasjonen selv om vi får flere innbyggere og
nye oppgaver. Antallet administrative stillinger har ikke økt i
Alta siden år 2000.

Regjeringens nordområdesatsing gir Alta mange nye mulig-
heter og utfordringer. Kommunen startet i 2006 arbeidet
med å posisjonere Alta samfunnet i forhold til denne 
nasjonale strategien. Det er bl.a. utarbeidet 2 strategi-
dokumenter; ”Alta vil utvikle nordområdene” og ”Fra 
Snøhvit til Barentshavet”. Som kompetansesenter og 
trafikknutepunkt i Finnmark har kommunen store muligheter
innenfor den framtidige olje/gass virksomheten i Barents-
havet, innenfor turisme og oppdrett av marine arter. Å lykkes
innenfor disse områdene vil være avgjørende for om Alta
fortsatt skal oppleve vekst.

Alta kommune ser videre store muligheter i forbindelse med
den nasjonale regionaliseringsdebatten som pågår. Det er et
ønske om at vi skal være en del av en større Nord-Norsk region.

Rådmannens kommentar / innledning
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Tjenesteproduksjonen

Barn og unge skal være et satsningsområde for Alta kom-
mune. Det er et politisk ønske om at forebyggingsperspekti-
vet skal ha en framtredende plass i all planlegging og 
organisering. Dette er grunnlaget for etablering av en barn-
og unge avdeling som organisatorisk plasseres inn under
Oppvekstsektoren.

Alta kommune har fortsatt ikke full behovsdekning når det
gjelder barnehageplasser. For å bøte på et akutt behov ble
det opprette mange midlertidige plasser ved etablerte barne-
hager i 2006. Etterspørselen etter barnehageplasser øker mer
enn veksten i antall barn i alderen 1–5 år. Det blir derfor kre-
vende å nå målet om full behovsdekning i 2007/08.

Det er et mål at Alta kommune skal ha grunnskoletilbud og
SFO i alle boligområdene (nærmiljøet). I 2006 ble 2 skole-
prosjekt ferdigstilt og planleggingen for en ny grunnskole i
Saga er godt i gang. Etter denne utbyggingen vil utfordring-
en bli å renovere og oppgradere de eldste skolebygningene.

Det er iverksatt konkrete planer for bygging av flyktningboli-
ger, psykiatriboliger, ettervernsboliger, rusboliger og omsorgs-
boliger. To av disse prosjektene ble igangsatt i 2006 og den
resterende delen vil bli ferdigstilt i 2007/2008. Prosjektene er
innarbeidet i gjeldende økonomiplan.

I løpet av 2006 fikk kommunen i samarbeid med Helse Nord
på plass en styrking av spesialisttilbudet til befolkningen ved
at det ble opprettet 3 nye avtalehjemler lokalisert til spesialist-
sentret ved Alta Helsesenter. I tillegg har Helse Finnmark opp-
rettet en hjemmel som indremedisiner tilknyttet driften av
sykestueplassene. Disse etableringen har vært/vil være med
på å styrke helsetilbudet til befolkningen.

Barnevernstjenesten har fått tilført flere stillinger og gitt 
tillatelse til økt ressursbruk innenfor forebyggende arbeid.  

Alta kommune mangler byggeklare kommunale tomter. I
2006 har det vært tatt et krafttak for å få ferdigregulert nye
boligområder og gjennomført teknisk planlegging. De kom-
mende årene vil kommunen kunne tilby byggeklare tomter i
et større omfang enn de siste årene. Det private markedet vil
tilby et stort volum av leiligheter og boliger.
For de innbyggerne som ønsker å skaffe seg egen bolig vil
situasjonen allerede i 2007 bli enklere, med ytterligere forbe-
dringer i perioden 2008/2009. Denne økte aktiviteten er det
tatt høyde for i gjeldende økonomiplan.

Av andre større saker som er gjennomført i 2006 kan kort
nevnes; Etablering av ”Verdensarvsenter for bergkunst – Alta
Museum IKS, utvidelse av aktiviteten ved ”Huset”, vedtak om
bygging av Nordlyskatedralen, samling av hele uteseksjonen
ved Drift og utbygging i eget bygg (Øyra) samt at det er
underskrevet utbyggingsavtale for bl.a. Storsentret og bolig-
komplekset i Kvileskogen.

Kommunens økonomiske stilling

Som vekstkommune opplever vi økte krav og behov på
mange områder. Det er stort behov for å regulere nye bolig-
områder, industriarealer, bygge flere barnehager, flere skole-
bygg, boligsosiale tiltak samt økte etterspørsel og behov for
kommunale tjenester.

2006 viser et netto driftsresultat på ca 32 mill, mens regn-
skapsmessig mindreforbruk (overskuddet i forhold til budsjet-
tet) er på ca 14 mill. Dette er i utgangspunktet tilfreds-
stillende, selv om noe av overskuddet skyldes et høyt investe-
ringsnivå (momskompensasjon). 

Kommunestyret har tidligere og i nåværende økonomiplan-
periode vedtatt store investeringsprosjekter som enten er
igangsatt eller vil bli igangsatt innen kort tid. Vi registrerer i
dag en forholdsvis kraftig kostnadsvekst på disse prosjektene.
I tillegg kommer det nye prosjekt som ikke er tatt med i 
økonomiplanperioden.

Rådmannens bekymring er at Alta kommune gjennom
økende gjeld og økende rentenivå beveger seg mot en situa-
sjon der det alt vesentlige av sannsynlig realvekst i kommune-
økonomien vil gå med til å dekke økte utgifter til renter og
avdrag på kommunens gjeld. Investeringsporteføljen til kom-
munen inneholder bare gode prosjekt, men det er ikke god
samfunnsplanlegging å lånefinansiere investeringer i en så
stor grad at det ikke er rom på drifta til å finansiere kvalitet
og god drift.

Viser for øvrig til årsregnskapet for 2006.

Oppsummering

• Kommunen har gjennom flere år hatt en svært ekspansiv
økonomisk politikk.
• Høy og økende gjeld som gir høy risikoeksponering.
• For lave ressurser til å takle uforutsette hendelser.
• Omfattende og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon som
stadig forbedres.

Rådmannens kommentar / innledning
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3. Alta vil: Mål og styring

Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kom-
munens øverste mål- og styringsdokument, og består av tre
hovedkomponenter:

1. Kommuneplanens samfunnsdel: ”Alta vil”
I dette plandokumentet definerer politikerne hva som er de
viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta.
Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan (12 år) –
og minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta
den opp til rullering.

2. Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdispone-
ringsplan. Den består av plankart og bestemmelser/retnings-
linjer for arealbruken i kommunen. Kommuneplanens areal-
del er et juridisk bindende dokument, og i likhet med 
samfunnsdelen er den en langsiktig plan (12 år) – som skal
rulleres ved behov, og minst en gang i hver valgperiode.
Kommunen har videre utarbeidet ulike kommunedelplaner,
både for geografiske områder (Alta by), og tematiske
områder (idrett og fysisk aktivitet, sosial boligbygging osv).

3. Kommuneplanens handlingsdel
Som nevnt er samfunnsdelen en langsiktig plan, og det er
derfor nødvendig å definere hva kommunens organisasjon
skal rette fokus på de nærmeste fire årene. Dette skjer i kom-
muneplanens handlingsdel. Handlingsdelen skal rulleres hvert
år. Det bør skje før/samtidig med økonomiplanleggingen, slik
at det blir mulig å få god sammenheng mellom overordnede,
politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressurs-
disponering (økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner videre grunnlag for
arbeidet med årlige virksomhetsplaner.

Får vi det til?

Når vi målene i kommuneplanen? Det er dette årsmeldingen
skal gi svar på. I løpet av 2007 planlegger administrasjonen å
starte opp et prosjekt vi har kalt ”Helhetlig målstyring”.
Målet med dette prosjektet er å etablere et godt verktøy for
måling og rapportering av resultater/måloppnåelse. Vi tar
sikte på at dette er på plass til årsmeldingen for 2009.

Alta vil: Mål og styring
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Samfunnsdelens hovedmål:

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

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

Livskvalitet og velferd
> Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvil-
kår og et samfunn der vi tar vare på hverandre.

Kunnskap og kompetanse
> Alta vil være et attraktivt kunnskaps- og kompetansesen-
ter i regionen.

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

Endringsvillig organisasjon
> Alta vil at kommunen skal ha en omstillingsdyktig organi-
sasjon som møter brukerne på en positiv måte.

ÅM              4

ÅM              3

ÅM              2

ØP 4

ØP 3

ØP 2

Kommuneplanens
samfunnsdel
“Alta vil”

Langsiktige mål
(12 år)

Kommune-
planens
handlingsdel

Fokus
nærmeste 4 år

Virksomhets-
plan

Tiltak
1 år

ÅM              1

Årsmelding

AB
Årsbudsjett

KPA

Mål Fokusområder

Politikk

Bevilgning Tiltak

Re
su

lt
at
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lt
at

“DET LILLE KRETSLØPET”
Årlig rullering

“DET STORE KRETSLØPET”
4-årig rullering

Administrasjon

Sammenhengen mellom mål og resultat kan illustreres som følger.

Rådmannen har hvert kvartal i
2006 rapportert framdrift på til
sammen 50 tiltak/saker som ledd
i å følge opp fokusområdene i
handlingsdelen.

Det vises til Statusrapport for
kommuneplanens handlingsdel
pr 31.12.06, samt til sektorenes
mål og målevaluering i denne
årsmeldingen.

Fra visjon til virkelighet

Slik henger kommuneplanen overordnede målsettinger sammen med tiltak i virksomhetsplanen:

Samfunnsdelen
Hovedmål 2004–2015

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

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

Livskvalitet og velferd
Alta vil være et attraktivt kunnskaps- og
kompetansesenter i regionen

Kunnskap og kompetanse
Alta vil være et utviklingsorientert regionsenter
med fokus på gode nettverk og godt naboskap

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

Endringsvillig organisasjon
Alta vil at kommunen skal ha en omstillings-
dyktig organisasjon som møter brukerne på  
en positiv måte

Handlingsdelen
Fokusområder 2006–2009

1) Arbeid og entreprenørskap

2) Kultur og næring

3) Alta som miljøforbilde/
bærekraftig arealforvaltning

4) Barn og unges oppvekstmiljø

5) Gode og effektive helse- og sosial-
tjenester

6) Alta som utdanningssted

–

7) Service og brukerfokus

Virksomhetsplanen
Prioriterte saker 2006

Alta vil: Mål og styring
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4. Samfunn og livskvalitet

Vekstkommunen Alta

Alta kommune er en av få kommuner i Finnmark som opple-
ver en positiv netto tilflytting. Næringslivet i Alta står sterkt;
omsetningen i varehandelen opplever en jevn vekst, og hek-
tisk byggeaktivitet gir høye inntekter for entreprenørbransjen.
Boligmarkedet reflekterer noe av pressituasjonen; i 2006 økte
de gjennomsnittlige boligprisene i Alta med hele 29 %, mens
prisene på landsnivå i samme periode økte med 19 %.

Alta kommune som organisasjon fronter imidlertid betydelige
utfordringer med å legge til rette for slik vekst. Det bygges
nye barnehager og skoler, vann- og avløpsnett må dimensjo-
neres, trafikkflyten forbedres og nye boligfelt må innregule-
res. I tillegg til slike investeringsrelaterte tiltak må kommunen
ha det nødvendige fokus på sitt løpende tjenestetilbud. Kom-
munen står følgelig ovenfor betydelige utfordringer de kom-
mende årene.

Befolkningssammensetning

Gjennom- Gjennom- Gjennom- Gjennom-
Alta snitt snitt snitt snitt alle

gruppe 12* Finnmark landet kommuner

Andel kvinner  49,4 49,8 49,2 50,3 50,4
Andel menn  50,6 50,2 50,8 49,7 49,6
Andel 0 åringer  1,4 1,2 1,2 1,2 1,2
Andel 1–5 år  7,8 6,3 6,4 6,3 6,3
Andel 6–15 år  16,2 14,4 14,3 13,9 13,4
Andel 16–18 år  
Andel 19–24 år  8,1 7,1 7,0 7,1 7,1
Andel 25–66 år  53,5 53,5 55,2 54,3 55,0
Andel 67–79 år 6,5 8,8 8,4 8,6 8,4
Andel 80 år og over  2,4 4,7 3,5 4,7 4,7
Tall pr. 31.12.05

*Gruppe 12: Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Sunndal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta, Sør-Varanger.

Flyttinger innenfor kommunen

Begge Menn Kvinner
kjønn

Alta 2 077 1 010 1 067
Hammerfest 1 054 536 518
Sør-Varanger 788 391 397
Tall basert på statistikk fra 2005.

Flyttinger til/fra kommunen

Inn- Ut- Netto-
flytting flytting innflytting

Alta 869 750 119
Hammerfest 660 610 50
Sør-Varanger 444 478 –34
Tall basert på statistikk fra 2005.

Samfunn og livskvalitet
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Befolkningssammensetning og flytting

Alta har en ung befolkningssammensetning. Befolkningsdata
for Alta sammenlignet med landsgjennomsnittet viser at:

– Alta har en høyere andel av befolkningen i skolepliktig 
alder.

– Alta har en andel av arbeidsføre som tilsvarer lands-
gjennomsnittet.

– Alta har en lavere andel av befolkningen som er 
pensjonister.

Et høyt fødselsoverskudd kombinert med netto innflytting
forklarer befolkningsveksten i kommunen. Det er imidlertid
påfallende hvor mange som flytter innad i kommunen, i
2005 hele 2077 personer. Når vi beveger oss over til fremskri-
ving av folketallet, synliggjør SSB at folketallet om 20 år vil
passere 20.000 – det er en økning på 11 % i forhold til
dagens tall. 

Levekår og likestilling

Levekårsindeksen forsøker å gi et bilde av de samlede levekår
for befolkningen inne i et geografisk område. Her scorer Alta
kommune 8,1 (verst er 10), noe som er en svak forverring fra
forrige år. Se oversikten i kommunebarometeret for detaljer.

Likestillingsindeksen forsøker å sammenfatte ulike mål på
likestilling, som viser hvilken grad kvinner og menn deltar i
politikk, utdanning og yrkesliv. Alta kommune har en likestil-
lingsindeks på 3, noe som rangerer oss til 93. plass av alle
kommunene (best er 4, landsgjennomsnittet er 2,5).

Arbeidsledigheten i Alta er forholdsvis høy sammenlignet
med landsgjennomsnittet, men likevel lavere enn finnmarks-
gjennomsnittet. 

Andelen av befolkningen med universitets- og høgskoleut-
danning ligger på landsgjennomsnittet, mens både Hammer-
fest og Sør-Varanger ligger under landssnittet. Høgskolen i
Finnmark er en åpenbar drivkraft for kompetanseøkning i
regionen generelt, og Alta spesielt. Men her er også betydeli-
ge utfordringer med å få tak på spesielle utdanningsfelt.
Både Alta kommune og Alta næringsforening har de siste par
årene fremført den økte etterspørselen etter ingeniører. Etter-
spørselen ser ikke ut til å ha avtatt i 2006.

Utdannelsesnivå, personer 16 år og over

Grunnskole- Videregående Universitets- og
nivå nivå høgskolenivå

Alta 36,7 38,9 24,4
Hammerfest 36,1 40,2 23,8
Sør-Varanger 37,6 40,2 22,2
Norge samlet 32,8 42,4 24,8
Tall basert på statistikk fra 01.10.05

Antall båtanløp Alta Havn

År Alta

2002 8568
2003 35042
2004 31348
2005 44071
2006 58667

Befolkningsframskrivninger for 2010, 2015, 2020 og 2025

Årstall I alt 0-6 år 7-15 år 16-19 år 20-24 år 25-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år 
og over

2006 17 889 1 966 2 566 1 009 1 191 9 563 1 161 369 64
2010 18 315 1 728 2 598 1 126 1 329 9 825 1 230 418 61
2015 18 862 1 690 2 385 1 126 1 454 10 181 1 515 438 73
2020 19 385 1 761 2 171 1 070 1 467 10 433 1 918 485 80
2025 19 918 1 831 2 175 970 1 364 10 706 2 203 578 91
Fremskrivningene er basert på den SSB sin befolkningsfremskrivning (hovedalternativ MMMM fra 2005). Befolkningstall pr. 01.01.

Samfunn og livskvalitet

Arbeidsledige i prosent 

Alta Gjennom- Gjennom- Gjennom- Gjennom- 
snitt snitt snitt snitt alle

gruppe 12 Finnmark landet kommuner

Andel 
arbeidsledige 
16–24 år  4,5 3,0 4,6 2,5 2,5
Andel 
arbeidsledige 
25–66 år  3,2 2,2 3,8 2,2 2,3
Tall basert på kostra statistikk fra 2005.

Omsetning varehandelen i Alta

År Alta Hammerfest Sør-Varanger

1999 1367 671 562
2000 1426 706 569
2001 1423 728 606
2002 1519 739 625
2003 1630 807 647
2004 1779 875 678

Antall flyavganger Alta Lufthavn

År Rute- Charter- Totalt
flyging flyging

2005 232 996 34 513 358 509
2006 412 875 3 397 416 272
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Kommunebarometeret

2006 2005
Areal og miljø
Avfall kg/innb 350 369
Gjenvinning privat avfall 60 % 47 %
Miljøsertifiserte kommunale virksomheter 6 2
Søknader om motorferdsel i utmark innvilget 85 77
Innvilget dispensasjon i LNF-områder 11 11

Levekår (1–10, 10 er verst)
Sosialhjelp 8 8
Dødelighet 8 4
Uføretrygd 5 6
Attføringspenger 10 10
Vold 7 7
Arbeidsledige 9 9
Overgangsstønad 10 10
Lav utdanning 8 9
Total levekårsindeks 8,1 7,7

Likestilling (1–4, 4 er best)
Barnehagedekning 3 2
Prosent med høyere utdanning 3,5 3,5
Kvinne pr 100 menn 3 3
Kvinner i arbeidsstyrken 2,5 2,5
Inntekt 4 4
Kvinnelige kommunestyrerepresentanter 2 2
Total likestillingsindeks 3 2,8

Folk og bosetting
Folketall pr. 31.12. 18 090 17 889
Fødselsoverskudd 170 140
Nettoinnflytting 34 126
Folketilvekst 201 261
Folketilvekst i % 1,1 % 1,5 %
Forventet levealder kvinner 80,6 80,6
Forventet levealder menn 74,6 74,6

Økonomi
Frie inntekter i kroner pr. innbygger 32 582 29 809
Netto lånegjeld pr. innbygger (2006 uten pensjon) 39 885 83 764

Dekningsgrader
Barnehagedekning i % (1–5 år) 81,7 79,7
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere 10,9 10,5
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 68 64,1
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0–17 år 4,1 3,3
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20–66 år 5 5
Lengde kommunale veier i km pr. 1000 innbyggere 14,4 14,5

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret
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5. Medarbeidere og organisasjon

I Alta kommune skal det vært godt å jobbe. Åpenhet, trygg-
het og respekt skal prege vårt arbeid både internt og 
eksternt. Vårt omdømmemål er at vi skal være en åpen og
handlekraftig organisasjon der synlige ledere og imøtekom-
mende ansatte skal være en viktig premiss for dette.

Organisasjonsutvikling

Alta kommunes ledelse startet i samarbeid med politisk
ledelse og hovedtillitsvalgte et omstillingsprosjekt i 2006 som
skal avsluttes i løpet av våren 2008. Målet med omstillingen
er å bli bedre i stand til å møte utfordringene i kommune-
planens samfunnsdel Alta Vil 2004–2015, samt vår Arbeids-
giverpolitikk 2006–09. 

Prosjektet har følgende delprosjekter: 
• Tydeliggjøring av lederrollen – økt delegasjon til det leddet i
organisasjonen som er nærmest brukeren. 
• En involverende budsjettprosess – ansvarliggjøring i intern
budsjettprosess buttom-up.
• En brukertilpasset renholds- og vaktmestertjeneste – orga-
nisering basert på brukerdefinerte og driftsmessige behov.
• Strategisk ledelse – opprettelse av en sentral samfunnsut-
viklingsenhet i rådmannens stab for å møte veksten i 
Altasamfunnet på en best mulig måte. 

• Barn og unge – omorganisering av oppvekstsektoren og
deler av helse- og sosialsektoren ved å opprette av en ny
sektor rettet mot barn og unges opplærings-, helse- og
omsorgsbehov.
• Justering av organisering av IKT utvikling og driftsorganisa-
sjon – tydeliggjøring av sentrale og desentrale enheter.

Arbeidet med å tydeliggjøre stabsorganisasjonen i Alta 
kommune, hvilke tjenester som skal organiseres sentralt i 
rådmannens stab og hvilke tjenester som skal ligge ute i
sektor startet opp som eget OU prosjekt på slutten av 2006.

Medvirkning, prosess og dialog er viktige premisser for å nå
de mål som er satt i OU prosessen. Vårt verdigrunnlag er 
viktige premisser for å få dette til.

Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommunestyre vedtok i juni en arbeidsgiverpolitisk platt-
form for de neste fire år. Plattformen er et resultat av en
lederutviklingsprosess som startet høsten 2004 med Jazz
Endringsledelse, med påfølgende tverrsektorielle prosjekter og
arbeidsgrupper i 2005. Plattformen bygger på vårt verdi-
grunnlag og inneholder delelementer som krav til ledelse i
Alta kommunes organisasjon, rekrutterings- og kompetanse-

Medarbeidere og organisasjon
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politikk, lokal lønnspolitikk, Helse-miljø-sikkerhet, inkludering
og medarbeiderskap, samt bygging av Vi følelse i organisasjo-
nen. Rådmannen har fulgt opp dette med å formidle Arbeids-
giverpolitisk brosjyre til alle ansatte samt avholdt to felles
ledersamlinger med verdier og arbeidsgiverpolitikk som tema.

Sykefravær

Alta kommune er en inkluderende arbeidsgiver (IA) der vi har
som mål å være i forkant både i forhold til oppfølging av
sykemeldte og forebygge fravær gjennom fokus på arbeids-
miljø spesielt. Alta kommune hadde et totalt sykefravær på
9,99 %, en liten oppgang fra 2005.

60 % av alt sykefravær er langtidssykefravær. Etter oppret-
telsen av personalteamet og den flotte dialogen som er
mellom virksomhetsleder, medarbeider og personalteamet i
det daglige, er det langtidsfraværet som er redusert etter den
forbedringen av fraværet som skjedde fra 2003-04. 

I 2006 fremheves det flotte arbeidet som er gjort i barneha-
gene og i renholdstjenesten. Vi har dyktige ledere med HMS
fokus og ansatte som er innstilte på å redusere sykefraværet. 

Vi bruker ca 3 årsverk i egenmeldinger, og 98 % av disse er
under 8 dager. Vi bruker ca 1,5 årsverk i fravær relatert til
barns sykdom. 

Likestilling

Alta kommune har 1260 årsverk fordelt på 923 kvinner og
337 menn.

Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument er vår likestillingsplan.
Våre likestillingsmål i perioden er å sikre 40 % kvinner i råd-
mannens ledergruppe, samt sikre flere menn i omsorgsyrker.

Ledernivå - I forbindelse med årets lønnsforhandlinger viser
statistikken at Alta kommunes toppledelse har lav kvinne-
andel, mens 50 % av våre virksomhetsledere er kvinner.
Innen årets utgang har man lykkes med å nå 30 % kvinne-
andel i toppledelsen. Menn har gjennomsnittlig høyere lønn
enn kvinner i Alta kommune. Dette kan i hovedsak forklares
utifra virksomhetens størrelse både når det gjelder budsjett
og antall ansatte, og at der er forskjeller mellom ledere av
skolene i forhold til ledere av barnehager og virksomheter i
Helse og sosialsektoren. Mellomledere i drift- og utbygging
og plan- og utviklingssektorene er hovedsakelig menn med
ingeniør/høyere akademisk utdannelsesbakgrunn og ligger
på gjennomsnittet i årslønn.

Assistent/fagarbeider/høyskolegruppen – 80 % av våre ansat-
te er kvinner. Lønnsdannelsen er hovedsakelig basert på an-
siennitet og innplassering etter hovedtariffavtalens bestem-
melser, så her er få forskjeller mellom menn og kvinner. Det
eneste unntaket er sentraladministrasjonen og drift og utbyg-

gingssektoren der menn har en høyere årslønn enn kvinner.
Årsaken til dette ligger i utdanningsnivå. I Plan- og utviklings-
sektoren har en lykkes i både å rekruttere flere kvinner til 
viktige stillinger og disse har også en gjennomsnittlig årslønn
høyere enn menn i samme sektor.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alta kommune v/AMU vedtar hvert år en overordnet plan for
HMS-arbeidet kommende år. I år har det vært arbeidet med
IA-strategi inkl. tiltak for sykefraværsreduksjon, ferdigstillelse
av overordnet styringsdel for HMS-arbeidet, innføring av
årlige trivselsmålinger og ny arbeidsgiverpolitikk (der livsfase-
politikk og HMS er et eget kapitel).

AMU består av totalt 10 medlemmer (5 fra arbeidsgiversiden
og 5 fra arbeidstakersiden). Siste år har arbeidstakersiden
innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU har hatt 6 møter i
2006.

Alta kommune har 60 % frikjøp av hovedvernombudsfunk-
sjonen, 20 % for hovedverneombudet for skoler og barne-
hager og 40 % for hovedverneombudet for de øvrige.
Vi har delt inn våre virksomheter i 50 verneområder, som
hver har sitt verneombud og vara verneombud.

Vår bedriftshelsetjeneste er Finnmark bedriftshelse as, og alle
ansatte er tilknyttet vår avtale med dem.  De har i 2006
utført ca. 900–1000 timer tjenester innen HMS for Alta 
kommune.

Alta kommune jobber kontinuerlig med helse, miljø og 
sikkerhet for å kunne tilby våre ansatte gode og sikre arbeids-
forhold og for å oppfylle krav i lov og forskrift.  

Tillitsvalgte

Alta kommune har inngått avtaler med fagforeningene om
antall tillitsvalgte, frikjøp og samarbeid. Grunnlaget for avta-
lene ligger i Hovedavtalen som partene sentralt har inngått.
Til sammen har vi 2,8 stillinger frikjøpt til hovedtillitsvalgt-
funksjonen. Det opereres ikke med frikjøp av plasstillitsvalgte.

Alta kommune har et godt samarbeid med fagforeningene,
og tilstreber å ta hovedtillitsvalgte med på arbeid og i utvalg
slik at de kan gis reell påvirkning i saker som berører ansatte.
Bl.a. har hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og Utdanningsfor-
bundet vært med i arbeidsgruppa som utarbeidet forslag til
ny arbeidsgiverpolitikk og i styringsgruppa for de ulike OU-
prosjekt som ble igangsatt i 2006. Plasstillitsvalgte tas med i
saker som berører den enkelte arbeidsplass.

Seniorpolitikk

Alta kommune har frem til høsten 2006 hatt en prøve-

Medarbeidere og organisasjon
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ordning med seniortiltak for arbeidstakere over 55+. I prøve-
ordningsperioden som tok til i 2004 har vi hatt tiltak for 7
personer som har fått reduksjon i arbeidstid med 10 %. 
Tiltaket har vært positivt mottatt ute i sektorene.

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.06 Alta kommunes
arbeidsgiverpolitikk hvor også livsfasepolitikk er en del av
denne. I livsfasepolitikken inngår seniorpolitikk. Vedtak av
arbeidsgiverpolitikk innebar at det skulle settes fokus på
medarbeidere fra fylte 62 år, og målet var å finne gode nok
tiltak til å få seniorer til å stå lenger i arbeid, fremfor å gå av
med tidligpensjonering/AFP. Alta kommunes forsikrings-
meglerfirma Aon Grieg fikk høsten 2006 i oppdrag å utarbei-
de tiltak. Tiltakene har vært behandlet i alle sektorene ned på
mellomledernivå, og har også blitt forelagt våre medarbei-
dere over 62 år som har vært inne til samtale med personal-

avdelingen. Pr. i dag har Alta kommune 99 seniorer, hvorav
39 av disse er lærere. 47 seniorer har vært inne til samtale.
Konklusjon av samtaler og prioritering av tiltak har munnet
ut i følgende tiltak som igangsettes fra februar 2007:

• 12,5 % reduksjon i arbeidstid med full lønn fra fylte 62 år. 
• Fra 01.08.07 økes reduksjon til 20 %. For lærere er det 

inklusive sentralavtale.
– Pensjonsgivende seniortillegg opp til kr. 10 000,-
– Tilretteleggingstilskudd til avdelingen opp til kr 10 000,-
– Arbeid i kombinasjon med AFP

Utover våren 2007 vil vi jobbe med:
• tiltak for seniorer fra fylte 60 år
• hvordan håndtere våre ledere i seniorpolitikken
• lederopplæring 

Sykefravær:

SEKTOR 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

110 SENTRALADM. 6,48 % 7,83 % 8,00 % 7,99 % 3,90 % 4,00 % 5,50 %
210 UNDERVISNING 9,56 % 7,85 % 9,70 % 9,90 % 8,80 % 8,50 % 7,00 %
270 BARNEHAGER 11,87 % 14,56 % 11,80 % 17,70 % 16,30 % 15,40 % 17,30 %
300 HELSE- OG SOSIAL 10,60 % 9,91 % 9,30 % 13,94 % 11,60 % 12,30 % 10,90 %
400 PLAN OG UTVIKL. 5,11 % 4,96 % 7,90 % 6,72 % 4,40 % 6,50 % 3,00 %
510 KULTUR 7,31 % 6,59 % 5,10 % 10,09 % 8,80 % 9,90 % 10,50 %
600 DRIFT-OG UTBYGGING 11,90 % 9,98 % 14,20 % 13,12 % 11,50 % 11,60 % 12,40 %

ANDRE 11,38 % 4,51 % 6,50 % 7,48 % 2,60 % 2,70 % 4,40 %
Totalt 9,99 % 9,29 % 9,90 % 12,07 % 10,30 % 10,40 % 9,60 %

Antall ansatte pr. 15.11.06:

Antall med stilling Ansatte med stilling Sum ansatte
større enn 85% mindre enn 85 %

Kommunalt ansatte, kvinner 472 396 868
Kommunalt ansatte, menn 201 64 265
Pedagogisk personale, kvinner 191 83 274
Pedagogisk personale, menn 106 10 116
Sum 970 553 1523
I tillegg kommer 13 lærlinger.

Antall årsverk pr. 15.11.06:

Antall med stilling Ansatte med stilling Sum årsverk
større enn 85% mindre enn 85 %

Kommunalt ansatte, kvinner 467,31 217,82 685,13
Kommunalt ansatte, menn 200,85 24,63 225,48
Pedagogisk personale, kvinner 190,37 47,79 238,16
Pedagogisk personale, menn 105,81 5,2 111,01
Sum 964,34 295,44 1 259,78

Medarbeidere og organisasjon
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6. Økonomisk resultat

Forskriftbestemt innhold i årsmeldingen

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

Regnskapsprinsipper og god kommunal regn-
skapsskikk

Alta kommune fører og avslutter sine regnskaper etter
bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regn-
skapsforskriften. 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 fra-
drag for eventuelle tilhørende utgifter.

Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i regnska-
pet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets
slutt. Dersom for eksempel en inntekt er kjent i desember
skal den inntektsføres i desember, selv om midlene ikke

kommer inn på kommunens bankkonto før januar året etter.
Hvis ikke det eksakte beløpet er kjent regnskapsføres et
anslått beløp.

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

Driftsresultat

For første gang viser årsregnskapet for Alta kommune over
en milliard i driftsinntekter. Netto driftsresultat er på ca. 32
millioner kr, mens regnskapsmessig mindreforbruk (overskud-
det i forhold til budsjettet) er på ca. 14 millioner kr. 
Netto driftsresultat er dermed på 3,2 % av driftsinntektene,
noe som må vurderes som tilfredsstillende ut fra et normtall
på 3 %.

Overskuddet kan forklares som følger:

Momskompensasjon investeringer 4 mill kr
Sektorenes netto mindreforbruk 2 mill kr
Merinntekter skatt og rammetilskudd 6,8 mill kr
Renter og avdrag 2 mill kr
Fond –0,5 mill kr
Sum 14,3 mill kr

Økonomisk resultat
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Det er regnskapsført 4 millioner mer enn budsjettert i moms-
kompensasjon fra investeringer. Sektorene har et samlet
netto mindreforbruk på 2 millioner kr (se sektorenes egne
kommentarer i egne kapitler). Kommunens merinntekter fra
skatt og rammetilskudd utgjør 6,8 millioner kr, og utgiftene
til renter og avdrag er 2 millioner kr mindre enn budsjettert
(skyldes utsatte låneopptak).

Momskompensasjon

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

Kompensasjonen for investeringsregnskapet inntektsføres i
driftsregnskapet. Dette medfører at et høyt investeringsnivå
(som utløser momskompensasjon) gir økte driftsinntekter.
Dersom driftsnivået gjør seg avhengig av disse inntektene så
vil dette gi forverret driftsresultat når investeringsnivået avtar.
I dag benyttes denne inntekten til driftsformål, men i økono-
miplan 2007-2010 legges det opp til å gradvis redusere
driftsregnskapets avhengighet til disse momsinntektene.

Alta kommune er trukket permanent ca. 25 millioner kr i
rammetilskuddet. Dette trekket må sammenstilles med de
årlige kompensasjonskravene. Tabellen viser at Alta kommu-
ne for 2006 har sendt inn kompensasjonskrav for ca. 37 milli-
oner kr – en økning på 9,5 millioner kr sammenlignet med
2005. Dette er med andre ord 12 millioner kr mer enn hva
som er trukket i rammetilskuddet.

Likviditet

For å kunne dekke våre kortsiktige forpliktelser må kommu-
nen være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditetsgraden ut fra
forholdet mellom omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Dette
kalles arbeidskapitalen, og for 2006 er den på ca. 202 millio-
ner kr. Arbeidskapitalen vurderes som tilfredsstillende. 

Endring av arbeidskapitalen over tid gir et uttrykk for hvorvidt
kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg.
Tabellen viser at Alta kommune har hatt en positiv utvikling
de siste årene. Dette skyldes i hovedsak endring av ubrukte
lånemidler (30 millioner kr) og det regnskapsmessige mindre-
forbruket (14,3 millioner kr).

Pensjon

Det er balanseført 0,9 milliarder kr i pensjonsforpliktelser og
0,8 milliarder kr i pensjonsmidler. Kommunens hovedleveran-
dør for pensjon er Vital, mens pedagogisk personell benytter
Statens Pensjonskasse og sykepleierne benytter KLP.

Premieavviket fremføres i forhold til forventet langsiktig pen-
sjonskostnad over 15 år. Dagens bokføringsregler påfører
kommunen en likviditetsbelastning når årets premie oversti-
ger langsiktig kostnad. Denne belastningen kan ikke lånefi-
nansieres. Hvis vi får flere år hvor den betalbare premien
overstiger den langsiktige kostnaden kan det bli nødvendig å
bevilge midler til å styrke kommunens likviditetsreserve. Årets
netto premieavvik gir en regnskapsinntekt på 9,4 millioner kr.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på 117 millioner kr, for-
delt mellom følgende fondstyper:

Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) 33,3 millioner kr
Bundne driftsfond 63,2 millioner kr
Ubundne investeringsfond 3,4 millioner kr
Bundne investeringsfond 16,8 millioner kr
Sum fondsbeholdning 116,8 millioner kr

I løpet av året ble det brukt 30,4 millioner kr av fondsbehold-
ningen, mens det ble avsatt 24,7 millioner kr. Fondsbehold-
ningen er dermed samlet redusert med 5,7 millioner kr.

Utlån

Kommunen låner ut midler til innbyggere i form av startlån
og sosiallån. Samlet utlånsbeholdning er på 91 millioner kr,
en økning på 16,5 millioner kr i forhold til 2005. Det ble gitt
35 millioner kr i nye utlån. 75.169 kr ble utgiftsført som tap
på fordring (uerholdelige restanser).

Driftsresultat 2006 2005 2004

Sum driftsinntekter 1.001.640 891.199 860.785 kr
Netto driftsresultat 31.625 7.256 26.126 kr
Netto drift i prosent 
av driftsinntekter 3,2 % 0,8 % 3,0 %
Tall i 1000 kr

2004 2005 2006

Komp fra investering 14.553 11.753 17.380
Komp fra drift 14.384 15.970 19.792
Sum 28.937 27.723 37.172
Tall i 1000 kr

2006 2005 2004

Endring omløpsmidler 61 485 17 381 –18 775
Endring kortsiktig gjeld 14 429 –12 705 –459
Endring arbeidskapital 47 056 4 676 –19 234
Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er på 0,9 milliarder kr. Netto låne-
gjeld pr. innbygger i Alta er på 83.764 kr, noe som er langt
over landsgjennomsnittet men under finnmarksgjennomsnit-
tet (kostra 2005).

Sum betalte avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 57
millioner kr, mens sum betalte renter er på 35 millioner kr. 45 %
av lånegjelda er på fastrenteavtale. Dersom rentenivået øker
med 1 %, estimeres renteutgiftene å øke med 8 millioner kr.

Ubrukte lånemidler er på 60 millioner kr. Utsatte investerings-
prosjekter innebærer at lån blir tatt opp noe tid før selve
utbetalingene finner sted.

Investeringer

Sum investeringer er på 139 millioner kr, se årsregnskaps-
dokumentet for en oppstilling av alle prosjektene. Vær opp-
merksom på at årsregnskapet viser sum investeringer på 
244 millioner kroner, men dette er inklusiv startlån og 
ekstraordinære nedbetalinger på lån.

Egenfinansieringen utgjør salg av grunn og bruk av fond.
Egenfinansieringsgraden er på 17,1 %. Dette er forholdsvis
lavt, og henger sammen med at bruk av lån er langt på vei
finansieringskilden til investeringene.

Regnskap Fordeling

Sum investeringer: 139.304

Finansiert slik:
Bruk av lån 111 388 80,0 %
Statstilskudd og refusjoner 4 120 3,0 %
Salg av grunn 14 400 10, 3 %
Bruk av fond 9.396 6,7 %
Tall i 1000 kr

1. Netto driftsutgift i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj. Snitt Gj. Snitt 
gruppe 12 Finnmark landet

ekskl. Oslo

Netto driftsutgift 32 147 35 628 36 545 28 694

2. Netto driftsresultat i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj. Snitt Gj. Snitt 
gruppe 12 Finnmark landet

ekskl. Oslo

Netto driftsresultat 407 1 514 1 842 1 573

3. Frie inntekter i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj. Snitt Gj. Snitt 
gruppe 12 Finnmark landet

ekskl. Oslo

Frie inntekter 29 809 29 881 34 003 26 232

4. Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Alta Gj.snitt Gj. Snitt Gj. Snitt 
gruppe 12 Finnmark landet

ekskl. Oslo

Netto lånegjeld 83 764 86 622 100 581 65 421
Herav pensjonsforpliktelse 47 505 50 334 53 198 40 546

Kostra analyse

Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering, og har som
overordnet mål å bringe frem relevant, pålitelig og sammen-
lignbar styringsinformasjon for kommunal virksomhet. Siden
få kommuner har innrapportert regnskap 2006 innen fristen
(kommuner i Finnmark og kommuner i vår kostra gruppe),
blir kostra tall for 2006 heftet med stor feilmargin. Vi velger

Økonomisk resultat

derfor å trekke frem kostra tall for 2005 i denne årsmeldin-
gen.

I dette kapitler om økonomi er det relevant å trekke frem
kostra analyser som går på finansielle nøkkeltall pr. innbyg-
ger. Sektorene trekker i sine kapitler frem kostra analyser
relatert til egen tjenesteproduksjon.
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Økonomisk hovedoversikt – driftsregnskap 2006

Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
2006 budsjett budsjett 2005

2006 2006
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger –38 083 –38 308 –35 895 –37 817
Andre salgs- og leieinntekter –89 111 –83 715 –82 218 –81 762
Overføringer med krav til motytelse –187 291 –177 274 –146 061 –161 745
Rammetilskudd fra staten –302 568 –299 107 –290 473 –272 656
Andre statlige tilskudd –71 116 –71 519 –59 766 –54 616
Andre overføringer –1 146 –1 113 –   –1 167
Skatt på Inntekt og formue –286 832 –283 458 –276 806 –260 594
Eiendomsskatt –25 274 –24 900 –20 665 –20 610
Andre direkte og indirekte skatter –218 –200 –200 –233
Sum Driftsinntekter –1 001 640 –979 594 –912 084 –891 199

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 555 763 562 322 532 122 521 535
Sosiale utgifter 51 155 48 136 54 418 45 684
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 139 181 130 769 113 474 113 220
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 80 574 76 054 71 569 76 057
Overføringer 99 321 99 353 87 585 89 580
Avskrivninger 34 796 34 797 24 347 33 119
Fordelte utgifter –   351 –351 –
Sum Driftsutgifter 960 790 951 783 883 164 879 196

Brutto driftsresultat –40 850 –27 811 –28 920 –12 003

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak –15 693 –17 362 –22 957 –11 056
Mottatte avdrag på utlån –277 –200 –   –2 767
Sum eksterne finansinntekter –15 971 –17 562 –22 957 –13 823

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 34 630 36 664 37 659 27 849
Avdragsutgifter 25 101 27 319 27 719 23 327
Utlån 261 300 –   513
Sum eksterne finansutgifter 59 992 64 283 65 378 51 688

Resultat eksterne finanstransaksjoner 44 022 46 721 42 421 37 866

Motpost avskrivninger –34 796 –34 797 –24 347 –33 119
Netto driftsresultat –31 625 –15 887 –10 846 –7 256

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk –413 –412 –   –535
Bruk av disposisjonsfond –1 724 –1 692 –   –557
Bruk av bundne fond –3 781 –3 152 –1 751 –6 437
Bruk av likviditetsreserve –   –   –   –
Sum bruk av avsetninger –5 917 –5 256 –1 751 –7 528

Avsetninger
Overført til investeringsregnskpet –   –   1 900 –
Dekn. av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk –   –   –   –
Avsatt til disposisjonsfond 11 817 11 054 6 973 4 259
Avsatt til bundne fond 11 456 10 089 3 724 10 113
Avsatt til likviditetsreserven –   –   –   –
Sum avsetninger 23 273 21 143 12 597 14 372
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk –14 269 –  –   –413

Beløp i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Økonomisk hovedoversikt – investeringsregnskap 2006

Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
2006 budsjett budsjett 2005

2006 2006

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom –31 915 –22 647 –2 300  –8 366 
Andre salgsinntekter –1 067 –300 – –597
Overføringer med krav til motytelse –6 981 –9 786 –6 878  –9 824 
Statlige overføringer –   –   –   –  
Andre overføringer –   –   –    –  
Renteinntekter, utbytte og eieruttak –   –   –   –
Sum Inntekter –39 965 –32 733 –9 178 –18 787 

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 3 758 3 822 2 204 3 260 
Sosiale utgifter 419 439 259 371 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
tjenesteprod. 116 544 105 067 105 067 63 150 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteprod. 626 –   –    1 418 
Overføringer 18 382 10 707 14 080 13 468 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 36 –   –   5 
Fordelte utgifter –   –   –   – 
Sum Utgifter 139 767 120 035 95 778 81 674 

FINANSUTGIFTER
Avdragsutgifter 31 673 31 446 4 244 2 296 
Utlån 34 761 40 000 20 000 37 692
Kjøp av aksjer og andeler 8 087 381 – 643 
Dekning av tidligere års udekket 15 260 14 450 – 6 637 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 733 –   –   566 
Avsetninger til bundne fond 711 –   –   14 131 
Sum finanstransaksjoner 91 229 86 277 24 244 61 966 

Finansieringsbehov 191 031 173 579 110 844 124 853 

FINANSIERING
Bruk av lån –146 149 –136 762 –104 –100 011 
Mottatte avdrag på utlån –18 196 –15 246 –4 244 –13 407 
Salg av aksjer og andeler –   –   –   –1 484 
Bruk av tidligere års udisponert –1 878 –568 – –  
Overføringer fra driftsregnskapet –   –   –1 900   –
Bruk av disposisjonsfond –6 719 –4 239 –300 –3 470 
Bruk av ubundne investeringsfond –702 –564 – –264
Bruk av bundne fond –17 470 –16 200 – –1 382 
Sum finansiering –191 116 –173 579 –110 844 –120 020 

Udekket/udisponert –85 –   – 4 832

Beløp i 1000 kr 
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Økonomisk hovedoversikt - balansen 2006

Regnskap 2006 Regnskap 2005 

EIENDELER
Anleggsmidler 2 065 892 1 869 330 
Faste eiendommer og anlegg 1 088 919 997 842 
Utstyr, maskiner og transportmidler 70 968 74 682 
Utlån 90 804 74 303 
Aksjer og andeler 16 260 8 172 
Pensjonsmidler 798 940 714 328 

Omløpsmidler 335 186 273 701 
Kortsiktige fordringer 62 485 46 161 
Premieavvik 29 540 25 099 
Aksjer og andeler –   –   
Sertifikater –   –   
Obligasjoner –   –   
Kasse, postgiro, bankinnskudd 243 160 202 440 

Sum eiendeler 2 401 079 2 143 031 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital –468 176 –417 233 
Disposisjonsfond –33 362 –29 988 
Bundne driftsfond –63 216 –55 541 
Ubundne investeringsfond –3 403 –3 371 
Bundne investeringsfond –16 839 –33 598
Regnskapsmessig mindreforbruk –14 269 –412 
Regnskapsmessig merforbruk –   –   
Udisponert i investeringsregnskapet –9 291 –1 878 
Udekket i investeringsregnskapet 9 206 15 251 
Likviditetsreserve –11 134 –11 125 
Kapitalkonto –325 866 –296 568 

GJELD
Langsiktig gjeld –1 800 107 –1 607 432 
Pensjonsforpliktelse –927 706 –849 817 
Ihendehaverobligasjonslån –   –   
Sertifikatlån –   –   
Andre lån –872 400 –757 615 

Kortsiktig gjeld –132 794 –118 365 
Kassekredittlån –   –
Annen kortsiktig gjeld –132 794 –113 368 
Premieavvik –   –4 997 
Sum egenkapital og gjeld –2 401 079 –2 143 031 

MEMORIAKONTO
Memoriakonto –   –   
Ubrukte lånemidler 60 081 34 670 
Andre memoriakonti 28 069 34 821 
Motkonto for memoriakontiene –88 150 –69 492 

Beløp i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Finansieringsanalysen - (anskaffelse og anvendelse av midler)

Regnskap 2006 Regnskap 2005 

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) –1 001 640 –891 199 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) –39 965 –18 787 
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner –180 316 –128 726 
Sum anskaffelse av midler –1 221 922 –1 038 713 

ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 925 993 846 077 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 139 731 81 669 
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 134 551 92 325 
Sum anvendelse av midler 1 200 277 1 020 072 

Anskaffelse - anvendelse av midler –21 645 –18 641 
Endring i ubrukte lånemidler 25 410 –13 965 
Endring i arbeidskapital 47 055 4 675 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Avsetninger 63 539 37 997 
Bruk av avsetninger –32 688 –12 645 
Til avsetning senere år –9 206 –6 711 
Netto avsetninger 21 645 18 641 
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7. Sentraladministrasjonen

Tjenester og oppgaver

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og sektorover-
gripende funksjoner som økonomi, skatt, IKT, lønn og 
personal, servicesenter og pressekontakt. I tillegg følger
administrasjonen opp behov ute i sektorene på en så effektiv
og kvalitativ god måte som mulig.

Servicesenteret
• Består av tre faglige enheter: kundetorget, politisk 
sekretariat og post/arkiv.

Rådmann
Bjørn-Atle Hansen

Ass. rådmann
Målfrid Kristoffersen

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Svein Kemi

Budsjettseksjonen Kantina

Skatteseksjonen

Regnskapsseksjonen

Kundetorget

Politisk sekretariat

Post og arkiv

Lønns- og personal-
avdelingen
Personalsjef Lena Nielsen

IKT-avdelingen
IKT-leder Stig Simensen

Boligseksjonen
Seksjonsleder bolig
Anne K. Myreng

Servicesentret
Serviceleder 
Mona Lyng

Støttefunksjoner
Advokater, rådgivere

Organisasjonskart

Personellressurser
Antall ansatte ca. 65
Antall årsverk 63,3

Sykefravær
Sykefravær avdeling 6,48 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 5,6 %
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• Kundetorget er kommunens kontaktpunkt mot innbygger-
ne og næringsliv, og innehar høy kompetanse som bidrar til å
avlaste sektorenes saksbehandlere.
• Politisk sekretariat ivaretar valgadministrasjon og sekre-
tariatsfunksjon ovenfor sentrale politiske organer.
• Post/arkiv er kommunens postmottak, her håndteres all inn
og ut postbehandling.

Økonomiavdelingen
• Består av tre seksjoner: budsjettseksjonen, regnskaps-
seksjonen og skatteseksjonen.
• Budsjettseksjonen ivaretar budsjett- og økonomiplan-
arbeidet og støtter sektorene i budsjetteringsarbeidet.
• Regnskapsseksjonen har systemansvar for kommunens
regnskapssystem Agresso, og fører alle bilag inn i regnskapet.
Her skjer også utfakturering og innfordring. 
• Skatteseksjonen ivaretar skatteområdet.

Lønns- og personalavdelingen
• Ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgi-
ving innen personalpolitiske problemstillinger. Avdelingen
håndterer lønnskjøring og lokale lønnsforhandlinger. Her iva-
retas også funksjonene IA, HMS og sykefravær.

IKT-avdelingen
• Drifter kommunens sentrale dataanlegg og kommunika-
sjonsløsninger.
• Utviklingsrolle i forhold til nye dataløsninger.

Boligkontoret
• Kontorets hovedoppgaver er utlån, kommunale bolig- og
nausttomter, kommunale andeler i ABBL, etablering av van-
skeligstilte i private eller kommunale omsorgsboliger, ansvar
for kommunedelplan ”sosial boligpolitikk i Alta kommune”,
fagansvar for tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer.

Kommuneadvokatene
• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og
fylkesnemnda.
• Juridisk rådgivning ovenfor sektorene og politiske organer.

Andre støttefunksjoner
• Sentraladministrasjonen ivaretar en del andre støttefunksjo-
ner som informasjonsrådgivning, strategisk rådgivning og
arkivledelse.

3. Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Oppgradering og styrking av kundetorget og post/arkiv. Gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelse medførte noen juste-
ringer av arbeidsoppgavene mellom sektorene og service-
senteret. Kundetorget og post/arkiv har nå tilstrekkelig med 
hjemler til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Forbedre Alta kommunes informasjonsstrategier. Informasjonsstrategi er tatt med i virksomhetsplanen for 2007, 
og blir en del av en helhetlig strategi for informasjons-, 
kommunikasjons- og omdømmebygging.

Alle ansatte i Alta kommune skal ha mulighet til å Det gjenstår fortsatt mange bygg som ikke har tilkobling mot 
komme inn på kommunens intranett/internett ved bruk Internett, og ansatte som jobber i disse byggene har da heller 
av utstyr som er stilt til disposisjon. ikke brukerkonto for tilgang til kommunens Intranett.

Utarbeide et helhetlig arbeidsgiverpolitisk dokument. Dokumentet er ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret.

Ta i bruk e-Sak i Kontor 2000. e-Sak er Kontor 2000 tilgjengelig gjennom en nettleser (web-
versjonen). Denne er tatt i bruk, men fortsatt kan saksbehand-
lere velge mellom windows-versjonen og web-versjonen.

Innføre rammebudsjettering og en mer involverende Tiltaket er opprettet som et eget OU-prosjekt som er godt i 
budsjettprosess. gang. Implementeringen ventes gjennomført i 2007/2008.

Utarbeidelse av IKT-strategi. Utredning av IKT-organisering gjennomført. IKT-strategien 
rulleres i 2007.
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Utfordringer 

Hele organisasjonen står ovenfor betydelige utfordringer med
å få på plass en ny organisasjonsstruktur. Strukturelle
endringer både i sentraladministrasjonen og mellom sekto-
rene fordrer en organisasjonsutviklingsprosess som ventes å
kreve ressurser av sentraladministrasjonen i tiden fremover.

Kommunens service- og brukerfokus vil prioriteres, og tiltak
relatert til omdømmebygging og informasjonsstrategier vil bli
vektlagt.

Ellers står kommunen ovenfor utfordringer med å ta i bruk ny
teknologi i organisasjonen, herunder heldigitalt arkiv, skan-
ning av regnskapsbilag og innføring av elektronisk handel.

Økonomisk resultat 

Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud i % 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter -1 309 -1 048 -503 -261 124,95 % -1 757
Sum 7 Refusjoner -10 053 -9 037 -5 935 -1 016 111,25 % -6 680
Sum 8 Overføringer -2 443 -2 443 -924 0 99,99 % -1 273
Sum 9 Finansinntekter -210 -210 -180 0 100,08 % -772
Sum Sum inntekter -14 016 -12 738 -7 542 -1 278 110,03 % -10 482
Sum 0 Lønn 31 260 31 548 29 550 -288 99,09 % 30 262
Sum 1 Varer/tj. Inkl..i komm.egen prod. 15 299 14 086 12 097 1 213 108,61 % 13 055
Sum 3 Varer/tj. Erst.komm.egen prod. 159 194 180 -35 82,09 % 142
Sum 4 Overføringer 4 577 4 703 3 524 -126 97,32 % 3 819
Sum 5 Finansutgifter 4 675 4 643 2 356 32 100,69 % 3 560
Sum Sum utgifter 55 971 55 174 47 707 797 101,44 % 50 837
Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 41 955 42 436 40 165 -481 98,87 % 40 355

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Sentraladministrasjonen (sektor 110) har et netto mindrefor-
bruk på 0,5 millioner kr. Sentraladministrasjonen har et over-
forbruk av driftsmidler på 1 million kr som dekkes opp av
økte salgsinntekter 0,3 millioner kr, og innsparing ved vakan-
ser (innspart lønn og netto inntekt sykepenger) på 1,1 millio-
ner kr. Det har over flere år vært en situasjon der overforbruk
av driftsmidler er dekket opp av innsparing ved vakanser.

Kostra funksjon 120 uttrykker administrative utgifter (admi-
nistrativ ledelse og støtte- og stabsfunksjoner). Totalt er funk-
sjonen belastet med 56 millioner kr i regnskap 2006, hvorav
sentraladministrasjonen står for 33,6 millioner kr. Sentralad-
ministrasjonen står følgelig for 60 % av kommunens nettout-

Økonomisk resultat – Kostra analyser

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt alle
gruppe Finnmark kommuner

12 ekskl. Oslo

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., 
styring og fellesutgifter  2 753 4 525 5 005 2 906

Det må nevnes at sektor 109 (reserver) har et netto mindre-
forbruk på 8 millioner kr, av dette er merinntekter moms-
kompensasjon fra investeringer 4,1 millioner kr. De resteren-
de 3,9 millioner kr kommer i hovedsak fra netto mindrefor-
bruk vedr. lønns- og pensjonsreserver.

gift ført mot funksjon 120. Fordeles nettoutgiften på antall
egne innbyggere, ser vi at administrative utgifter i Alta kom-
mune ligger langt under både finnmarksgjennomsnittet og
gjennomsnittet i gruppe 12. Kostra 2005-tall.
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Tilleggstabeller

Oppgaver utført av servicesenteret

Behandlet inngående post til rådhuset 10350
Gravemeldinger 654
Parkeringskort 100
Salg av parkeringsklokker 100
Salg av ladekort til parkeringsklokker 460
Utlyste stillinger (ekskl. helse- og sosial) 90
Utleie av kommunale gymsaler og grendehus 300
Kontroll av melding om tiltak 220
Behandling av bostøttesøknader 591
Registrerte driftshenvendelser 588

Andre utførte oppgaver

Antall bokettersyn (skatteområdet) 17
– Herav konkursbo 5

Personellressurser

Virksomhet Antall hjemler Merknad

Totalt i rådmannens stab 63,3
Ikt-avdelingen 4
Lønn- og personal 11 Inkl. 0,6 % stilling som hovedverneombud og 1,2 stillinger på kantina
Rådmannskontoret 10,3 Inkl. 2 stillinger på boligkontoret og 0,3 % overformynderiet
Servicesenteret 16
Økonomiavdelingen 22
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8. Undervisning

PP-tjenestenSkoler

Oppvekstsjef
Per Hindenes

Fagkonsulenter

Nyland skole

Tjenester og oppgaver

Oppvekstsektoren har ansvar for å legge til rette for følgende
tjenester og oppgaver for innbyggerne:

• God grunnskoleopplæring til innbyggere i aldersgruppen 6-
16 år.
• Skolefritidstilbud til elever på 1.–4. trinn med prioritet til de
minste. Slikt tilbud er etablert ved alle skoler med barnetrinn
med unntak av Kvalfjord og Rognsund.
• Tilpasset skolefritidsordning til eldre elever som på særskilt
grunnlag har behov for slikt tilbud. I 2006 gjelder dette tilbu-
det 5.- 10.trinn.
• Sikre tilbud innenfor pedagogisk psykologiske tjenester til
innbyggerne. Kommunen selger slike tjenester til Loppa kom-
mune.
• Sikre tilbud til førskolebarn med særskilte behov med hjem-
mel i opplæringsloven. Tilbudet er knyttet til PPT.
• Logopedtjenester til barn og voksne. Tilbudet er lagt til PPT.
• Opplæringstilbud til ulike grupper voksne. I 2006 er dette
tilbudet gitt av Alta voksenopplæringssenter og Talvik skole. 

Utfordringer 

• Forsterket fokus på leseferdighet med siktemål å øke lese-
lyst og leseglede. Leseopplæring fokuseres på alle trinn i opp-
læringen.
• Skape motivasjon og interesse for realfag med siktemål å
forsterke elevenes ferdigheter og læringsresultat. Et delmål er

Personellressurser
Antall ansatte ca. 570
Antall årsverk 430

Sykefravær
Sykefravær SFO 14,58 %
Sykefravær PPT 9,33 %
Sykefravær grunnskole 9,36 %
Sykefravær hele undervisning 9,54 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 25,1 %
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å øke rekruttering til yrker der realfag er en viktig kvalifika-
sjon.
• Tilpasning av skole-, trenings- og opplæringstilbud til elever
med særskilt behov. Etablering av forsterkede enheter innefor
skolene som bedre kan gi elever med særskilte behov et inte-
grert helhetlig tilbud.
• Økt innsats på forebygging knyttet til barn og unge
gjennom helhetlige og tverrfaglige tiltak. Anvende strategier
som kan bistå foresatte i arbeid med egne barn.
• Bidra til at Alta skolene får tilgang til nødvendige ressurser
for å gi elevene en tidsmessig opplæring. Økte ressurser til
læremidler og vekt på bruk av digitale hjelpemidler.
• Sikre at elevenes overganger mellom barnehage og skole
og skole til skole blir bedre ved at informasjon om elevenes

ferdigheter og kunnskaper følger eleven. Slik kan elevene
raskt få et tilpasset læringsløp.
• Utvikle forståelse og ferdighet slik at entreprenørskap blir et
viktig arbeidsområde i barnehagers og skolers arbeid.
• Sikre elevenes arbeidsmiljø og videreføre satsing på å mot-
virke vold og mobbing i skolene. 
• Bygningsmessige forhold ved følgende skoler må vurderes
med sikte på fornyelse og utbedringer til tidsmessig standard
for hele eller deler av bygningsmassen: Øvre Alta skole, Elve-
bakken skole, Komsa skole og Bossekop skole.
• Skolestrukturen i Alta må vurderes på bakgrunn av planer
for boligbygging og folketallsutvikling. Elevgrunnlaget er
bekymringsfullt for noen kretser ved at der er få/ingen barn
under skolepliktig alder.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Forsterket fokus på realfag i skolene Skoler i Alta gjennomførte i 2006 til sammen 5 realfagsdager 
med vekt på realfag i faktiske og praktiske situasjoner.
9 lærere tok videreutdanning 30 studiepoeng høst 2006 og 13 
vår 2006 i RSK studiet matematikk didaktikk ved HiF.

Etablere system for kvalitetsutvikling og tilsyn for skoler. Det er etablert system for kvalitetsutvikling og tilsyn i skolene 
med slikt innhold:
• Skolenes årsmelding
• Skolenes virksomhetsplaner. Disse lages med basis i kommu-
nens og sektorens virksomhetsplaner.
• Kvalitetsdialog med årlige samtaler der skoler følges på 
spesifikke områder. I 2006 har fokus vært rettet mot mobbing 
og vold i skolen, resultater av kartlegging av leseferdighet, 
elevenes arbeidsmiljø.

Nye læreplaner: Kunnskapsløftet i Alta  Skolene har tatt i bruk nye læreplaner. Det er laget lokale lære-
planer med basis i læreplanens mål. Skolene er i gang med en 
prosess der kontinuerlig utvikling og forbedring er nøkkelord.

Videreutdanning for å møte kunnskapsløftet – 14 lærere tok videreutdanning i RSK studiet 30 studiepoeng i 
kompetanseløftet. engelsk for barnetrinnet.

11 lærere tok videreutdanning i RSK studiet 30 studiepoeng i 
spansk etter først å ha tatt grunnkurs i faget.
8 skoleledere deltar i lederutdanning ved Høgskolen i Finnmark.

Forbedre tilgang på digitale hjelpemidler i skolene Kommunestyrevedtak om ekstraordinær tildeling av kr 650.000 
hvert år i 3 år til innkjøp, vil bidra til at skoler i 2007 kan nå mål-
tall for dekning av datamaskiner.

Skolefritidsordningen – innhold, bemanning og fleksibilitet. SFO tilbudet ble gjenopprettet i Kåfjord og Korsfjord. Arbeid 
med ”Rammeplan” for SFO er startet opp. 

Alta ungdomsskole, Gakori skole og Saga skole Alta ungdomsskole er ferdig med de første byggetrinn. En topp 
moderne skole med gode læringsvilkår er åpnet. Gakori skole er
ferdig med det første byggetrinn. En flott 1–7 skole realiseres 
med gode løsninger for barn. Vedtak om bygging av Saga skole 
er gjort.
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Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr. Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud i % 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –10 777 –10 816 –9 161 39 99,64 % –9 254
Sum 7 Refusjoner –30 289 –29 370 –23 044 –919 103,13 % –28 185
Sum 9 Finansinntekter –301 –301 0 0 100,00 % –742
Sum Sum inntekter –41 367 –40 487 –32 205 –880 102,17 % –38 181
Sum 0 Lønn 198 243 197 071 186 108 1 172 100,59 % 194 326
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 18 803 18 706 16 257 97 100,52 % 16 785
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 491 3 268 2 886 223 106,82 % 3 516
Sum 4 Overføringer 2 091 2 076 1 566 15 100,72 % 1 620
Sum 5 Finansutgifter 1 641 1 638 280 3 100,18 % 1 159
Sum Sum utgifter 224 269 222 759 207 097 1 510 100,68 % 217 406
Sum GRUNNSKOLENE OG PPT 182 902 182 272 174 892 630 100,35 % 179 225

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Grunnskole og PPT har et samlet merforbruk (netto) i 2006
på 0,63 mill. kroner. Virksomhetene har vist god budsjettdisi-
plin selv om rammene har vært trange.

I sum viser lønnspostene et merforbruk på 1,172 mill. kroner
hvorav 0,75 mill. kroner skyldes iverksetting av ikke-budsjet-
terte tiltak innen spesialundervisning og som sektoren ikke
fikk kompensert for i forbindelse med budsjettregulering 2 i
2006.

Varer og tjenester viser et overforbruk på 0,097 mill. kroner.
Leie av undervisningslokaler for 2005 som først ble fakturert i
2006, dyrere flytting av brakkeriggen til Transfarelv skole enn
beregnet og merutgifter til skoleskyss står for 0,57 mill.
korner av dette. Sektoren har i tillegg dekket noen uforutset-
te krav som gjelder undervisning for forsterhjemsplasserte
barn. Samlet sett viser grunnskolene og SFO et forbruk som
ligge litt under budsjett.  Virksomhetene skal ha ros for å ha
utvist meget god budsjettdisiplin til tross for stramme
rammer.

Merinntekten på refusjonene gjelder i hovedsak refusjon for
samisk / finsk og fremmedspråklige voksne. Refusjonene her
har sammenheng med aktiviteten til en hver tid på området.

Alta brukte i 2005 294 kr pr elev til inventar og utstyr. Tallet
er ikke helt riktig fordi kommunen ved nybygg dekker inven-
tarkostnader over investeringsbudsjett. I realiteten er dette
beløpet noe høyere idet sektoren årlig disponerer 1,5 mill.
over investeringsbudsjettet til inventar, utstyr og læremidler
inkl. data. Tallet viser imidlertid kommunens utgifter til vedli-
kehold og utskifting av inventar. Sammenlignet med kommu-
nene i gruppe 12 har skolene i Alta et midreforbruk til inven-
tar på kr 1,2 millioner.

Økonomisk resultat – KOSTRA-analyser

Alta kommune bruker en større andel av fellesskapets midler
til grunnskoleopplæring enn sammenlignbare kommuner. Vi
bruker mer til selve opplæringen og mer til skolelokaler og
skyss. Samtidig har kommunen en gjennomsnittlig gruppes-
tørrelse på 1.–7. trinn med 11,3 og 8.–10.trinn med 12,7. På
denne variabel kommer kommunen ut med litt høyere
gjennomsnitt enn kommunene i gruppe 12. Alta har videre
bare kr 177 pr elev i merkostnader på brutto driftsutgifter
sammenlignet med gruppe 12 kommunene. Forklaring på
det høye forbruket i % av samlede driftsutgifter må ut fra
dette forklares ved at Alta har et større antall barn i skolene
enn gruppe 12 kommunene og ved at kommunen har
mange små enheter som medfører høyere driftsutgifter pr
elev. 

Alta brukte i 2005 kr 917 pr elev til undervisningsmateriell/
læremidler. Sammenlignet med kommunene i gruppe 12 har
skolene i Alta et mindreforbruk til undervisningsmateriell på
kr 1,2 millioner pr år. Dette er ikke et nytt trekk. Over flere år
har skolenes budsjetter ikke vært tilstrekkelige til å sikre for-
nying av inventar og anskaffelse av undervisningsmateriell
som bøker.
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Økonomisk resultat – kostra sammenstilling

Alta Kommune Finnmark Snitt Alle
Gruppe 12 landet kom-

u/Oslo muner
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede 
netto driftsutg. 36,3 30,3 29,9 30,5 29,2
Elever per kommunal skole 147 140 109 192 201
Antall elever per datamaskin 6,7 4,8 4,7 5,5 5,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 75373 75196 81105 65654 65021
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen 294 716 647 640 655
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 917 1360 1249 1124 1101
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen 594 528 318 1472 1412
Elever per årsverk 8,9 9,1 8,1 11 11,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7.årstrinn 11,3 11,1 10,3 13,4 13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10.årstrinn 12,7 12,8 10,8 15 15,1
Tall fra kostra 2005

Tilleggstabeller

Alta Kommune Finnmark Snitt Alle
Gruppe 12 landet kom-

u/Oslo muner

Elever per årsverk 8,9 9,1 8,1 11 11,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 11,3 11,1 10,3 13,4 13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 12,7 12,8 10,8 15 15,1

Skoler i Alta

• 2 rene ungdomsskoler
• 2 oppvekstsentre i distriktet med 1–7 skole, barnehage og sfo
• 1 oppvekstsenter i sentral Alta med 1–4 skole, barnehage og sfo
• 2 skoler med tilbud 1.–4. trinn
• 5 skoler med tilbud 1.–10.trinn
• 7 skoler med tilbud 1.–7.trinn

Elevgrupper

Elever per årsverk

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til10. årstrinn
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Leder: Tor Helge Reinsnes Moen

Tjenester og oppgaver

Ungdommens Hus (Huset) har i 2006 hatt tre fast ansatte. I
tillegg er det utstrakt bruk av innleid korttidshjelp. 

Huset ligger under oppvekstsektoren og har som oppgave å
legge til rette for ulike aktiviteter for ungdom i Alta. 2006 har
vært et svært aktivt år for Huset. Ved siden av den daglige
drift er to nye store prosjekt initiert og gjennomført. Huset
har også vært et ettertraktet besøkssted for representanter
fra andre kommuner og departement. Huset er også presen-
tert og representert ulike sammenhenger i Norge og Europa.  

Ved årsslutt var det i overkant av 200 ungdom som selv
hadde nøkkelkort til Huset. Disse utgjør kjernebrukerne.
Egne nøkler betyr at de kan komme og gå som de vil 365
dager i året. I praksis betyr dette at det er brukere på Huset
fra 0800–2400 hver dag.  I tillegg til dette har Huset i 2006
hatt fast åpen for alle tirsdager, onsdager og torsdager fra 
kl 1400–2100. En utfordring er at renhold, vaktmestertjenes-
ter ikke er dimensjonert for bruk 16–20 timer i døgnet og for
mye av de fast ansattes tid har gått til slikt arbeid. 

Faste oppgaver
Huset har i 2006 hatt 2 øvingsrom for musikk, danserom,
teaterrom og medieverksted. Til alle disse aktiviteter har det

gjennom året vært holdt en rekke workshops og ikke minst
prosjekt som medfører sceneopptredener. Husets oppgave
har altså vært todelt: sørge for at rom og utstyr er disponibelt
for ungdom og initiere prosjekt som gjør at aktivitetene som
er i disse rom får høy kvalitet og får vist seg frem. Vi må vel
kunne si oss fornøyd med spesielt det siste. Husets aktiviteter
har vært sterkt til stede på alt fra utendørsshow i sommer- og
vinter-alta, til premieutdelinger ved idrettsarrangement, til
oppvarming av MGP med mer. 

I snitt ”selger” Huset mer enn 2 sceneopptredener i uka.
Dette gjør også at det har vært stort medietrykk på Husets
aktiviteter og ikke minst skaper dette gode selvbilder hos
svært mange unge mennesker i kommunen vår. 

9. Ungdommens Hus

Personellressurser
Antall ansatte 3
Antall årsverk 3

Sykefravær
Sykefravær avdeling 1,9 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 0,5 %
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Sommerjobb for ungdom
Huset har hatt ansvar for sommerjobbordningen for ungdom
i hele Alta kommune. Ordningen fungerte  bra i 2006. Spesi-
elt interessant var det at en del ungdom kunne få jobb i krea-
tive yrker. 

Ungdomsrådet
Huset er sekretariat for Ungdomsrådet. Rådet leverer egen
årsrapport, men det må sies at Alta kommune kan være
svært stolt av aktive unge i rådet. 

De største prosjektene
I 2006 gjennomførte Huset mange små og store prosjekt der
de to største omtales her:

• Gigant 
en musikksamling for flere enn 100 musikkungdom. Hensik-
ten var å gå i platestudio og gjennomføre flere sceneopptre-
dener. 
• Dreamkeeper
I juli ble ”Dreamkeeper” satt opp. Teaterstykket som ble satt
opp i det omstridte Scaniabygget ble en stor suksess og 18
av 22 forestillinger ble var utsolgt. 

Planlegging fremover
2006 ble også nyttet til å utvide romkapasiteten på Huset.
Nabopaviljongene ble delvis frigjort og arbeidet med å innre-
de disse ble satt i gang på slutten av året.  Aktivitetsnivået på
Huset nådde altså nye høyder i 2006. Et spørsmål som bør
stilles er om nivået er for høyt i forhold til ressursene Huset
forvalter. 

Et mål i Husets virksomhetsplan for 2006 var å vise verden at
vi er best. Det har vi gjort og for eksempel barneombudet
som er en av mange som har vært på besøk uttalte at vi Alta
kanskje hadde verdens beste ungdomsklubb. 

Utfordringer

• Sikre mer personalressurser til huset med sikte på å møte
nye/endrede behov i ungdomsgruppa.
• Etablere ordninger for renhold og indre tjenester som
understøtter en aktiv bruk av huset 16 timer i døgnet
• Bidra til å videreutvikle brukermedvirkning i styring og
utvikling av huset
• Sikre tilstrekkelig med lokaler som kan sikre ungdomsakti-
vitetene innefor et bredt spekter både kunstnerisk og akti-
vitetsmessig

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr. Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud i % 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter 4 –55 –41 59 –7,50 % –92
Sum 7 Refusjoner –1 003 –902 –141 –101 111,24 % –567
Sum 9 Finansinntekter –196 –196 0 0 100,00 % –15
Sum Sum inntekter –1 195 –1 153 –182 –42 103,66 % –674
Sum 0 Lønn 2 765 1 973 1 861 792 140,16 % 2 404
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 2 021 1 207 720 814 167,43 % 1 157
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0 0 0 0,00 % 0
Sum 4 Overføringer 329 533 363 –204 61,77 % 174
Sum 5 Finansutgifter 270 267 0 3 101,18 % 1
Sum Sum utgifter 5 386 3 980 2 944 1 406 135,32 % 3 735
Sum UNGDOMMENS HUS 4 190 2 827 2 762 1 363 148,23 % 3 060

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Regnskapet viser en netto overskridelse på 1,363 millioner kr.
Årsaken til overforbruket kan kort oppsummeres slik:

Overforbruk lønn på ca. 0,8 millioner kr, hvorav utgifter til en
stilling på ca. 0,4 millioner kr skulle vært belastet Alta ung-
domsskole. De resterende ca. 0,4 millioner kr gjelder overbo-
oking på sommerjobbordningen, lønnsøkning og overtid.

Noe av overforbruket på drift ligger i at støtten til lag og for-
eninger som gis gjennom ungdomsrådet, blir gitt i form av
varer og tjenester til ulike tiltak som ungdomsrådet tildeler.

Normalt ville dette vært dekket over overføringer, og som
viser et bruk på ca. 0,2 millioner kr under budsjett. 
Øvrig overforbruk, 0,6 millioner kr, knyttes til bygningsmessi-
ge forhold og de to store prosjektene Gigant og Sommer-
teater.

Årsaken til overskridelsene ligger nok i mange forhold, både
ønske fra omgivelsene om at Huset skal delta i mange pro-
sjekt og ikke minst ønske fra ungdommene og de ansatte om
å følge opp de ulike prosjekt som jo er positive for Alta-sam-
funnet.  Oppvekstsjefen vil aktivt følge opp Huset slik at akti-
vitetene tilpasses de økonomiske rammer som politikerne har
stilt til rådighet for driften. 



32 Barnehager

10. Barnehager

Offentlige 
barnehager

Oppvekstsjef
Per Hindenes

Barnehage-
konsulent

Tjenester og oppgaver

Nasjonale mål og endringer i lovverket har ført til en forster-
ket kommunal rolle som barnehagemyndighet. Kommunen
har fått et tydeligere definert ansvarsområde både når det
gjelder barnehagedekning og barnehagekvalitet.

Følgende ansvarsområder påhviler kommunen:
• plikt til å planlegge utbygging av barnehagetilbudet i kom-
munen med sikte på å dekke etterspørsel/behov
• samordne opptak mellom offentlige og private barnehager
• godkjenningsmyndighet for barnehager
• tilsynsmyndighet for barnehager
• gjennomføre forskrift om foreldrebetaling i barnehager
(maksimalpris)
• ivareta drift av 14 kommunale barnehager 
• sikre kvalitativ utvikling av barnehagetilbudet 
• veiledning og service overfor innbyggere
• veiledning og service overfor private barnehageutbyggere

Utfordringer 

• Alta kommune har en behovsdekning på i underkant av 70
% plasser i forhold til antall barn i aldersgruppen. Det er et
mål å sikre en videre utbygging av barnehager slik at dek-
ningen når 80–85 % de nærmeste årene.
• Kommunen starter bygging av en ny 4-avdelingsbarnehage
i Gakori i 2007 med forventet ferdigstillelse vår 2008. Furuly
barnehage utvides med 20 plasser. Det vil være behov for
utvikling/etablering av barnehagetilbud tilpasset åpnings- og
arbeidstid for familier med arbeidstid som avviker fra normal-
arbeidstid.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 160
Antall årsverk 145

Sykefravær
Sykefravær avdeling 11,87 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 10,6 %
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• Etablering av midlertidige plasser vår 2008 skal bidra til at
alle som søker plass ved hovedopptaket skal sikres barneha-
geplass fra høst 2007. Arbeidet legger opp til å etablere 45-
75 nye plasser av midlertidig karakter.
• Sikre kvaliteten i barnehagene med vekt på lek, læring og
opplevelse for barn. Årsplan med basis i ny rammeplan er et
vesentlig instrument i arbeidet.
• Bidra til at barnehager utvikler egne profiler i form av sær-
skilt vektlagte faglige områder for barnehagens utvikling.
• Økt innsats på forebygging knyttet til barn med vekt på
språktrening og tidlig intervensjon. Anvende strategier som
kan bistå foresatte i arbeid med egne barn.
• Bidra til økt samhandling og samarbeid mellom private og
kommunale barnehager med vekt på barnehagens kvalitet.
• Etablere ordninger for overgang fra barnehager til skoler
som sikrer at kunnskaper om det enkelte barns kunnskaper

og ferdigheter blir grunnlag for videre læring i skolen.
• Saga og Breidablikk barnehager har dårlige løsninger for
parkering og oppstilling av biler i forbindelse med levering og
henting av barn. Disse forholdene er nødvendig å forbedre.
• Talvik barnehage er bygd ut med for liten kapasitet. Behovs-
dekning må sikres gjennom etablering av familiebarnehage.
Talvik barnehage er ikke ferdigstilt m.h.t. uteområde.
• Alta familiebarnehage har i dag leide lokaler på Kronstad.
Disse er ikke utformet for barnehageformål, og lokalene vur-
deres som lite hensiktsmessige.
• En del av de kommunale barnehagene begynner å bli
alderstynget. Det vil være behov for å se på bygningsmessig
og innredningsmessig oppgradering av følgende barnehager:
– Gakori barnehage
– Sentrum barnehage
– Aronnes barnehage

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Etablere elektronisk søknadssystem for barnehageplass Systemet er etablert opplæring gitt. Alle barnehager er lagt inn
klart for hovedopptak 2007 med egne hjemmesider.

Etablere flere faste og midlertidige barnehageplasser for å Barnehagekapasiteten ble utvidet i 2007 med til sammen 28,5
imøtekomme innbyggerbehov. plasser.

Barnehageløftet i kommunen med vekt på 9 styrere deltar i lederutdanning ved Høgskolen i Finnmark. 
kompetanseheving. I tillegg deltar flere pedagogiske ledere i samme opplegg. 

Kommunen har i alt 7 deltakere i RSK studiet ”Pedagogisk 
utviklingsledelse” ved HiF. 9 styrere fra private barnehager 
deltar i samme studium.

Etablere system for kvalitetsutvikling og vurdering. Det er etablert følgende system for kvalitetsutvikling og 
kvalitetsvurdering for barnehager:
• Årsmelding for den enkelte barnehage
• System for tilsyn i alle barnehager.
• Kvalitetsdialog som utviklingsstrategi
• Virksomhetsplaner for alle barnehager som bygger på 
kommunens og sektorens plan.

Etablere system for tilsyn i barnehager System for tilsyn er laget med basis i lovverk og retningslinjer fra
Kunnskapsdepartementet. Plan for tilsyn er laget og 
gjennomføres våren 2007.

Kostra tall for 2005.

Barnehagedekning

Andel barn 1–5 år med barnehageplass

Andel barn 0–5 år med barnehageplass

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle
barn i barnehage
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Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr. Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud i % 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –12 241 –12 982 –12 931 741 94,29 % –14 525
Sum 7 Refusjoner –36 295 –36 214 –34 827 –81 100,22 % –32 400
Sum 8 Overføringer –34 549 –34 550 –28 571 1 100,00 % –27 993
Sum 9 Finansinntekter –291 –291 0 0 99,90 % –837
Sum inntekter –83 376 –84 037 –76 329 661 99,21 % –75 755
Sum 0 Lønn 52 644 53 668 49 590 –1 024 98,09 % 53 051
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 4 017 3 945 3 992 72 101,82 % 3 524
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 10 494 10 429 8 005 65 100,62 % 8 289
Sum 4 Overføringer 35 261 35 041 29 095 220 100,63 % 28 162
Sum 5 Finansutgifter 608 606 55 2 100,26 % 597
Sum utgifter 103 023 103 690 90 737 –666 99,36 % 93 623
Sum 270 - BARNEHAGER 19 647 19 653 14 408 –6 99,97 % 17 868

Økonomisk resultat – kostra analyser

Alta Kommune Finnmark Snitt Alle
Gruppe 12 landet kom-

muner
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 2,5 2,6 2,7 2,2 2,4
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 79,7 83,1 81,8 76,1 76
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 68 70,7 69,9 64,6 64,1
Andel barn i kommunale barnehager i forh. til alle barn i barnehage 46,9 77,8 69,6 52,5 53,1
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i komm. barnehage 108032 94262 104009 95020 98657
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene (i %) 4,9 6,2 9,4 6,4 7

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Foreldrebetalingen viser i sum en svikt på 0,7 mill. kroner og
fast lønn har et forbruk som er om lag 0,83 mill kroner lavere
enn budsjettert. 

Alta Familiebarnehage har ikke hatt alle sine hjem i drift i
2006. Dette gir seg utslag både i lavere lønnsutgifter og som
svikt i foreldrebetalingen. 

Alta kommune har lavere netto driftsutgifter enn sammen-
lignbare kommuner i gruppe 12. Dette samsvarer dårlig med
informasjonen om at korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i
kommunale barnehager er høyere enn i gruppe 12 kommu-
ner og høyere enn snittet for alle andre kommuner. Forkla-
ringen på dette er knyttet til at Alta kommune har et svært
høyt antall barn med hele plasser. Statistikkdata fanger ikke
opp variasjon i oppholdstid ved sammenligningen. Denne
konklusjonen trekkes med bakgrunn i at tallmaterialet er tidli-
gere år brutt ned og analysert.

Alta kommune har en lavere kommunal dekning av barneha-
geplasser. Dette er en villet og ønsket situasjon ettersom
kommunen bevisst har valgt en strategi for utbygging der
barnehagetilbudet er delt mellom det offentlige og private
tilbydere.

Alta kommune har en bekymringsfull lav andel av menn i
barnehagene. Det er ønskelig å øke rekrutteringen av menn
til barnehagene. Det er nødvendig å vurdere konkrete tiltak
som kan bidra til en slik ønsket utvikling.

Foreldrebetalingen for øvrig preges av at noen plasser i bar-
nehagene blir stående ledige en periode før de fylles opp.
Inntektsanslaget har dessuten vært noe optimistisk. Sektoren
har et netto resultat i 2006 som samsvarer med budsjettet og
barnehagene skal ha ros for å vise svært god budsjettdisiplin.
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11. Helse- og sosialsektoren

Helse- og sosialsjef
Aina Olsen

Kontorsjef 
Per Prebensen

IKT-enhetMerkantile tjenester
Kommuneoverlege
Miljørettet helsevern

Bistandsavdeling
Siri Isaksen

Omsorgsavdeling
Mette Skipperud

Rehabiliteringsavd.
Berit Frost

Helseavdeling
Fritz Solhaug

Barne- og ungd.avd.
Terje Nilsen

Barnevernavdeling
Tove Dahle

Sosialavdeling
Turid Pettersen

Altalabben Flyktningetjenesten
Fiskeveterinær-
tjenesten Kjøkken-tjenesten

Tjenester og oppgaver

Helse- og sosialsektoren har arbeidet målrettet og har etter
forholdene oppnådd gode resultater i 2006. Sektoren har
været preget av at det har vært skifte i flere sentrale lederstil-
linger, som bl.a. kommuneoverlege stillingen, helse- og 
sosialsjef, leder for barn- og ungeavdelingen og leder for
omsorgsavdelingen. I løpet av de to siste årene 60 % av
ledergruppen vært skiftet ut. Arbeidsbelastningen har vært
stor for mange.

Utfordringer

Den største utfordringen er stabilisering og rekruttering av
personell i sektoren. Dette er en meget viktig forutsetning for
å kunne yte kvalitative gode og riktige tjenester til Altas
befolkning. Det å skaffe riktig kompetanse i riktig mengde vil
bli en enda større utfordring i årene som kommer, med bl.a.
økning i antallet eldre.  For å møte utfordringen vil det arbei-
des målrettet med dette i 2007. 

En annen stor utfordring for sektoren er utviklingen av Alta
samfunnet med stor tilflytting, hvor tilbudet av tjenester ikke
er endret i takt med befolkningsutviklingen. Befolkningens
krav til kvalitative gode helsetjenester er økende. Det stilles
krav og forventninger til smarte og effektive løsninger.         

For å videreutvikle og samordne det faglige tilbudet vil det
settes i gang store planleggingsoppgaver, herunder revisjon
av boligsosial handlingsplan, rullering av rehabiliteringsplan,
iverksette rullert plan for psykisk helsevern, utarbeide ny rus-

Personellressurser
Antall ansatte ca. 800
Antall årsverk 465,75

Sykefravær
Sykefravær sektor 10,64 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 35,8 %
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plan, plan for kreftomsorgen, utarbeide plan for eldreomsor-
gen og plan for helsemessig og sosial beredskap. 
Å gjennomføre planleggingsoppgavene er i seg selv en stor
utfordring.    

Arbeidet med å redusere sykefraværet i enkelte virksomheter
vil prioriteres i 2007.

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Sektoren har et netto overforbruk på 5,5 millioner kr. Av
dette er 3,7 millioner kr lønn (noe av dette er forklart med et
nytt enetiltak som bare delvis er finansiert). Varer og tjenester
er overforbrukt med 5,3 millioner kr, herav konsulenter 1,8
millioner kr, og kjøp av tjenester (hovedsakelig Furuly og
Betania) 2,3 millioner kr.

Innsparing på 0,5 mill på overføringer (hovedsakelig sosial-
hjelp). Sektoren har merinntekter på 2,4 millioner kr (syke-
lønnsrefusjon 1 million kr, statsrefusjoner 1,3 million kr).

Mål og måloppnåelse

IPLOS er iverksatt. Det er lagt ned et stort arbeid legge inn IPLOS
data i omsorg-, bistand- og barne- og ungeavdelingene. Saks-
behandlerstilling i adm. står ubesatt.
Flere og flere får IP i HS-sektoren.

Arbeidet med status og utfordringer i bistandsavdelingen, 
prosess iverksatt. 

Planlegging og gjennomføring av boligløsninger for rusavhengi-
ge, flyktninger og innen psykisk helsevern. Arbeidet med å plan-
legge ettervernsboliger, natthjem /leiligheter inne rusomsorgen.

Påbegynt arbeid med rullering av psykiatriplanen, sluttført 
februar 2007.

Tiltak gjennomført: planlegging av utbygging av vertshuset, dag-
avdeling for demente, heldøgnturnus ved vertshuset, vedtak om
6 nye korttidsplasser og hel stilling sykepleiefaglig stilling ved
omsorgsadm.

Det ble startet opp et prosjekt for å finne en løsning for å gi res-
terende enheter tilgang til det kommunale nettet. Ca. 40 perso-
ner deltok i e-borger opplæring i regi av Finnmark fylkes-
kommune.

Få et realistisk budsjett for 2006.

Organisasjonsmessige utviklingsoppgaver som IP,
IPLOS mv.

Organisasjonsmessige gjennomgang av tjenester og
tilbud innen bistandssavdelingen.

Nye boligløsninger for vanskeligstilte grupper.

Rullering av plan for psykisk helsevern.

Videre oppfølging og iverksetting av eldreplanen.

Oppbygging av sektorens interne datanettverk/
infrastruktur.

Sektoren er tilført betydelige midler i budsjettreguleringer. 
Av betydelige områder som fortsatt er underfinansiert: Nytt ene-
tiltak med 2,5 millioner kr, finansiering av sykestueplasser med 1
million kr og refusjonsavtale md Berlevåg med ca 0,8 
millioner kr.

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –29 073 –28 595 –27 661 –478 101,67 % –27 620
Sum 7 Refusjoner –65 581 –63 177 –56 104 –2 404 103,81 % –55 874
Sum 8 Overføringer 0 0 0 0 0,00 % –177
Sum 9 Finansinntekter –472 –348 0 –124 135,75 % –621
Sum Sum inntekter –95 126 –92 120 –83 765 –3 006 103,26 % –84 291
Sum 0 Lønn 226 957 223 217 198 025 3 740 101,68 % 207 531
Sum 1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 47 244 44 339 44 352 2 905 106,55 % 35 254
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 44 293 41 915 40 776 2 378 105,67 % 39 420
Sum 4 Overføringer 26 590 27 055 25 721 –465 98,28 % 27 972
Sum 5 Finansutgifter 709 742 957 –33 95,50 % 1 753
Sum Sum utgifter 345 792 337 268 309 830 8 524 102,53 % 311 929
Sum 300 – HELSE- OG SOSIAL 250 666 245 148 226 065 5 518 102,25 % 227 638

Tilleggstabeller

Hjemmelsoversikt

Virksomhet Antall stillingshjemler Merknad

Totalt i HS 465.75 I alt ca 800 personer
Sektorledelse, stab og fellestjenester 29.84
Barnevern 12.5 ca 50 fosterforeldre, ca 40 tiltakspersoner 
Sosial 13.5
Omsorg 179.7 Alle ansvarsområder innenfor 34.
Rehabilitering 11.0 13 driftsavtaler med private
Helse 56.8 16 st. på sykestua, 2.05 st. på dialyse og 1 stilling

6.85 st. på fødestua
19 driftsavtaler med leger.

Barn – og unge 31.7 70 oppdragsavtaler og ca 20 med omsorgslønn
Bistand 130.0 I tillegg kommer de som har oppdragsavtale, ca 25 med 

omsorgslønn og ca 100 støttekontakter

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Sektoren har et netto overforbruk på 5,5 millioner kr. Av
dette er 3,7 millioner kr lønn (noe av dette er forklart med et
nytt enetiltak som bare delvis er finansiert). Varer og tjenester
er overforbrukt med 5,3 millioner kr, herav konsulenter 1,8

millioner kr, og kjøp av tjenester (hovedsakelig Furuly og
Betania) 2,3 millioner kr.

Innsparing på 0,5 mill på overføringer (hovedsakelig sosial-
hjelp). Sektoren har merinntekter på 2,4 millioner kr (syke-
lønnsrefusjon 1 million kr, statsrefusjoner 1,3 million kr).



38 Helse- og sosialsektoren / Helseavdelingen

Helseavdelingen
Avd.leder Fritz Solhaug

FødestuaSykestuaLegetjenesten

11.1 HELSEAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: 
sykestua, fødestua, legevakta, Sentrum Legepraksis og Nord-
lys Legesenter. I tillegg er Elvebakken legesenter en privat
organisatorisk enhet hvor legene også har kommunale opp-
gaver.

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områ-
der. Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling
av ”enklere” medisinske tilstander, behandler akutte tilstan-
der hos eldre, utfører rehabilitering samt terminalbehandling
og pleie. Sykestua handterer pasienter som innlegges øye-
blikkelig eller elektivt fra hjemmet, pasienter som overføres
fra sykehus eller som skal innlegges sykehus og som hand-
teres på sykestua i påvente av forsvarlig transport. Videre
utøves kreftbehandling og dialyse.

Fødestua tilbyr svangerskapsomsorg og fødselstilbud for 
gravide. Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et kommu-
nalt ansvar. Fødselstilbudet er lovhjemlet i spesialisthelse-
tjenesten. 

Svangerskapsomsorgen utøves 5 dager i uka og består i
undersøkelser, forberedelse til foreldrerollen, kontroller og
veiledning av gravide.  

Fødestua består av 4 fødesenger og er bemannet av 8 jord-
mødre i 6,5 stillinger. Her tilbys fødsler til de som er selektert
til å føde ved fødestua i Alta. Det vil også være situasjoner
der ikke-selekterte gravide føde på fødestua. I tillegg tilbys
følgetjeneste av jordmødre til fødende som skal til sykehus.
Fødestua tilbyr også barsel for de som har født på Hammer-
fest sykehus. Fødestua har svært ofte også fedre innlagt
sammen med mor i barselperioden, men far registreres ikke
under liggedøgn. Alle får tilbud om det såfremt fødestua har
kapasitet.

Jordmødrene tilbyr svømming for gravide ved Helsebadet i
Alta en gang pr. uke. Jordmødrene driver sammen med hel-
sesøstrene Ungdommens Helsestasjon.

Sentrum Legepraksis har 9 fastleger + turnuskandidat.
Legene driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell

fra Alta kommune. Sentret tilbyr tjenester til ca 8000 innbyg-
gere i kommunen. I tillegg til legepraksisen yter Laboratoriet
tjenester for spesialistpoliklinikken, sykestua, sykehjem og
hjemmetjenestene. Sykepleierne går i rullerende turnus med
legevakta. Avdelingssykepleier og økonomiansvarlig sekretær
har oppgaver både på legevakt og Sentrum Legepraksis. To
av sykepleierne utgjør kommunens diabetesteam (80 % stil-
ling) sammen med en fastlege. Sekretærene er fortsatt tillagt
oppgaver innenfor postbehandling, publikumsinformasjon
som de fortsatt utfører i påvente av iverksetting av Service-
torget.

Nordlys Legesenter har 6 fastlegehjemler + turnus. Legene
driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta
kommune.

Elvebakken Legesenter ble åpnet i 2006, er 100 % privatisert
og har 4 fastleger og turnuslege.  

Legevakta er ansvarlig for akuttberedskapen i Alta kommune
og utøves 24 t. i døgnet. Alle fastleger inngår i driften. På
dagtid utøves tjenesten av en fastlege + turnuslege. Lege-
vakta er betjent av sykepleiere. Sykestuas personell betjener
legevakta på natt.

Utfordringer 

Det er store utfordringer med å rekruttere og stabilisere leger
ved Sentrum Legepraksis. Dette medfører et betydelig
arbeidspress på de gjenværende leger, og det blir vanskelig å
overholde alle kommunale oppgaver. Praksisen er stor med
mange medarbeidere. Videre er det vanskelig å skape eierfor-
hold til arbeidsplassen pga stort antall medarbeidere som rul-

Personellressurser
Antall ansatte ca. 80
Antall årsverk 56,8

Sykefravær
Sykefravær avdeling 8,76 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 5,0 %



39Helse- og sosialsektoren / Helseavdelingen

lerer i turnus med legevakta. Det er mange integrerte oppga-
ver i praksisen som ikke naturlig hører hjemme her. Det er en
utfordring at serviceskranken ikke er etablert.

I teorien skal avdelingssykepleier arbeide 50 % både på lege-
vakta og legepraksisen. Dette er ikke mulig å gjennomføre da
arbeidsmengden på Sentrum legepraksis er betydelig større.
Videre er det problematisk å opprettholde akuttmedisinsk
kompetanse hos alle fastleger. 

Med dagens organisering, antall akutthendelser på natt samt
stadig mer krevende pasienter på sykestua, er nattjenesten
på helsesentret sårbar.

Fødestua opplever store utfordringer i forhold til rekruttering
og stabilisering. Seksjonen er svært sårbar i forbindelse med
sykefravær og permisjoner. Dette er problemområder som er
satt på dagsorden i 2007. En annen utfordring er å få gjen-
nomført opplæring i akupunktur samt delta på hospitering.

Sykestua har for få plasser. Dette oppleves å forsterke seg ved
at pasienter i stadig raskere grad blir utskrevet fra sykehus. 

Helsetjenesten skal drive aktiv informasjon via bilag i lokal-
avisen, bedre skilting samt utvikling av hjemmeside.

Bidragsyter til etablering av Servicetorg på Alta Helsesenter.

Helsetjenesten skal være pådriver i videreutvikling av ”Alt-
amodellen” (telemedisin mellom lokal sykestue eksternt
sykehus).

Utvikle gode samarbeidsrutinene mellom de ulike virksomhe-
ter i helseavdelingen.

Utarbeide felles kursplan. Delvis gjennomført

Rekruttere kommuneoverlege. Gjennomført.

Tilgang Winmed for nattpersonalet. Gjennomført.

Bedre rutiner for rekruttering av fastleger. Arbeid igangsatt.

Etablering av krisegruppe ved psykiske kriser. Arbeid påbegynt.

Utarbeide sosial del av beredskapsplan. Under utarbeidelse.

Evaluere drift av legevaktstjenester. Ikke gjort.

Avholde større øvelser i fht. beredskap. Ikke gjort.

Utvikle bedre statistikk for legetjenestene. Deltakelse i Vakttårn prosjekt ved legevakta.

Ombygging av legevaktsinngang. Ikke gjennomført.

Økt kapasitet på diabetesteam. Gjennomført.

Gjennomføre akupunkturkurs fødestua. Ikke gjennomført, mangler midler fra Helse Finnmark.

Videreutvikle Ungdommens Helsestasjon
i fht. faglig innhold og målgruppe. Delvis gjennomført.

Utarbeide kreftplan. Igangsatt.

Implementere ”Min Vakt”. Gjennomført på sykestua, under utredning på legetjenesten.

Ikke gjennomført. Utvikling av hjemmeside pågår gjennom
kommunens nye hjemmeside som lanseres mars 2007.

Ikke gjennomført.

Måloppnåelse i 2006

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006

Lagt til rette for telemedisin mellom Sykestua – sykehus. Vide-
okamera er installert på sykestua og er kler til å benyttes. 
Arbeid pågår i fht. innhold og finansiering av
Sykestueplassene. Det er opprettet 4 spesialistlegehjemler
innenfor ØNH, øye, gynekologi og indremedisin. Fortsatt ikke
iverksatt.
Innført telemedisin mellom legevakt og AMK Hammerfest og
UNN. Må utnyttes bedre. Utvidelse av kapasitet ved
røntgen/lengre åpningstid.

Arbeid igangsatt. Ukentlige avdelingsmøter.
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –1 313 –1 194 -829 –119 109,97 % –1 075
Sum 7 Refusjoner –21 647 –21 562 –20 152 –85 100,39 % –19 816
Sum 9 Finansinntekter 0 0 0 0 0,00 % 0
Sum Sum inntekter –22 960 –22 756 –20 981 –204 100,90 % –20 890
Sum 0 Lønn 30 210 29 610 27 697 600 102,03 % 34 291
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 15 396 12 541 12 503 2 855 122,77 % 6 934
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 723 529 396 194 136,62 % 607
Sum 4 Overføringer 1 459 1 456 887 3 100,23 % 1 186
Sum 5 Finansutgifter 319 318 432 1 100,30 % 447
Sum Sum utgifter 48 107 44 454 41 915 3 653 108,22 % 43 465
Sum HELSEAVDELINGEN 25 147 21 698 20 934 3 449 115,90 % 22 575

Økonomisk resultat – kostra sammenstilling
2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
Alta gruppe 12 Finnmark landet

utenom
Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1923 1761 2080 1271
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,5 10,5 13,6 8,9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,3 8,7 8,5 8,6
Gjennomsnittlig listelengde 1017 1088 884 1195

Tall fra kostrarapportering 2005.

Økonomisk resultat – kostra analyse
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11.2 OMSORGSAVDELINGEN

Sykepleiekonsulent
Marie Stavang
Forkontor 2 ansatte

Omsorgsavdelingen
Avd.leder 
Mette Skipperud

HjemmetjenestenVertshusetSykehjem

Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester til
eldre og pleietrengende. Det er tjenester som er hjemlet i ” Lov
om sosiale tjenester” og/eller ” Lov om helsetjenester i kommu-
nen. Avdelingen disponerer 180 årsverk og har mer enn 300
ansatte.

Hjemmebaserte tjenester har som mål å skulle bidra til at pleie-
trengende og eldre skal ha muligheten til å bli boende i hjemmet
sitt lengst mulig. Tilbudet tilrettelegges ut fra en kartlegging av
den enkeltes behov, nærståendes og nettverkets muligheter for
å hjelpe personen i samarbeid med det offentlige, slik at bruke-
ren opplever trygghet og hjelperne utøver en forsvarlig omsorgs-
tjeneste.

Hjemmeboende kan få trygghetsalarm i de tilfeller hvor det vil
lette muligheten for å tilkalle hjelp i vanskelige situasjoner.
Omsorgslønn innvilges til de som har særlig tyngende omsorgs-
oppgaver i hjemmet og hvor dette bidrar til å utsette behovet for
et tilbud i sykehjem.

Sykehjemmene skal ta imot de som pga sviktende helse har
behov for døgnkontinuerlige tjenester. I sykehjemmet har vi som
mål at den enkelte skal få tilbud om hjelp og assistanse slik at
hverdagslivet blir trygt og at de opplever en tjeneste som er den
enkelte verdig.

I sykehjem kan man også få tilbud om korttidsopphold eller
avlastning for en kortere periode.

Vertshuset eldresenter skal være et tilbud til hjemmeboende
eldre og tilrettelegge for aktiviteter som skjer i regi av institusjo-
nen, og de eldres egne lag og foreninger. Det skal være et sam-

lingssted for de små, uorganiserte gruppene og et lokale som
inviterer til større arrangementer og fest. Vertshuset er også et
botilbud, med små hybler og leiligheter. De som bor her har
tilbud om hjemmebasert omsorg dersom de har behov for det.

Utfordringer 

I det videre arbeidet vil vi møte flere store utfordringer. Blant
annet at omsorgsavdelingen har nok personell som er kvalifisert
til å imøtekomme det behovet befolkningen i Alta har for hjem-
mebaserte og institusjonsbaserte tjenester. De tiltak som nå kan
brukes ved rekruttering og stabilisering av personalet må gjøres
bedre kjent og videreutvikles. Vi må legge bedre til rette for at
ansatte kan skaffe seg videreutdanning.

Kravet om registrering, saksbehandling og dokumentasjon av
tjenester som utføres skal ivaretas på forsvarlig måte. Vi er i en
omlegging fra papirbasert arkiv til elektronisk arkiv. Det krever ny
kompetanse og et stort behov for opplæring.  

Gjennom en kreftplan og plan for eldreomsorgen for årene frem
mot 2015 må vi synliggjøre hvilke tiltak som må iverksettes.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 300
Antall årsverk 180,5
Sykefravær
Sykefravær avdeling 13,59 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 10,2 %
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Økning av antall korttidsplasser og Ved gjenåpningen av gammel fløy Ekornsvingen sykehjem fikk
avlastningsplasser i sykehjem kommunen 4 nye plasser, til sammen 12 kortidsplasser til avlastning 

og rehabilitering.

Etablering av heldøgns bemanning ved Dette tiltaket vil komme på plass i løpet av mars 2007.
Vertshuset eldresenter

Oppstart av dagsenter for demente ved Ombygging av gamle Bossekop legestasjon startet opp i desember
Vertshuset eldresenter 2006. Lokalene vil være klare i løpet av våren 2007. Leder er ansatt 

og miljøarbeidere ansettes i løpet av mars 2007. 

Planlegging av 16 nye omsorgsboliger ved Det er bevilget 26,1 mill. kroner til bygging av 16 nye omsorgsboliger.
Vertshuset eldresenter Byggestart forventes i slutten av 2007 og de skal være klare til inn-

flytting i 2008.

Brukerundersøkelser/ pårørendeundersøkelser Det er gjennomført bruker- og pårørende undersøkelser ved alle syke-
hjem i 2006. Svarprosenten var ca.55 %. Svarene ga uttrykk for til-
fredshet med tilbudet i sykehjemmet.

Internkontroll i sykehjemmene og hjemmebasert Det er jobbet aktivt med utvikling av prosedyrer i alle avdelinger for å
omsorg bedre internkontrollsystemene.

Forskriftsmessige medisinrom Det er gjennomført ombygging, tilrettelegging og sikring av medisin-
rom i sone øst og vest, og ved Elvebakken og Ekornsvingen 
sykehjem slik at de er i henhold til forskriften.

Økt innføring av leasingbiler for Det er inngått avtaler for 17 leasingbiler i 2006. Dette har vært et 
hjemmebasert omsorg meget godt tiltak. Pr.31.12.06 hadde hjemmebasert omsorg 22 biler i

tjenesten. 

Beredskapsplaner for helse- og sosial beredskap Planen ble påbegynt og arbeidet vil bli videreført i 2007.

Kompetanseplaner Det er gjennomført en kompetansekartlegging som vil bli til stor hjelp 
for videre utarbeiding av kompetanseplaner.

Arbeidsmiljøtiltak I 2006 bisto FIBAS avdelingen i registrering og oppfølging av arbeids-
miljøsaker som var i avdelingen.

Økt innføring av IKT Alle avdelingene har nå datautstyr. Kåfjord sykehjem har ikke 
elektronisk tilknytning til det kommunale nettet. EPJ (elektronisk 
pasientjournal) er ikke tatt i bruk.  
Gjennom bruk av programmet ”Min vakt” fikk lederne et effektivt, 
digitalt hjelpemiddel for å rekruttere vikarer/ ekstravakter.

IPLOS Forskriften om tjenesterapportering i IPLOS har gitt oss et hjelpe-
middel for dokumentasjon av tjenesteomfanget i hjemmebasert 
omsorg som vi ikke har hatt tidligere.
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –9 749 –9 337 –8 685 –412 104,41 % –8 903
Sum 7 Refusjoner –8 926 –8 469 –5 478 –457 105,39 % –7 477
Sum 9 Finansinntekter –140 –140 0 0 100,00 % –104
Sum Sum inntekter –18 815 –17 946 –14 163 –869 104,84 % –16 485
Sum 0 Lønn 84 268 78 178 72 730 6 090 107,79 % 72 860
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 12 521 10 408 10 260 2 113 120,30 % 9 585
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 145 85 85 60 171,17 % 251
Sum 4 Overføringer 1 804 1 637 1 171 167 110,18 % 1 483
Sum 5 Finansutgifter 183 181 181 2 101,21 % 182
Sum Sum utgifter 98 922 90 489 84 428 8 433 109,32 % 84 360
Sum OMSORGSAVDELINGEN 80 107 72 543 70 264 7 564 110,43 % 67 876

Økonomisk resultat – kostra analyse

2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
Alta gruppe 12 Finnmark landet

utenom Oslo

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 8794 11240 10147 9723
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 35,9 30,6 27,1 30,9
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 64,1 69,4 72,9 69,1
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år 38,8 46 40,9 47
Andel kommunalt eide omsorgsboliger 93,3 72,4 80,5 70,5
Andel beboere på langtidsopphold 98,5 87,1 89,8 86,3
Andel beboere på tidsbegrenset opphold 1,5 12,9 10,2 13,7
Kostra tall fra 2005.

Ansatte
Tjenestested Stillingsprosent

Hjemmebasert omsorg 
Ytre Øst 2,75
Øst 20,90
Vest 19,25
Ytre Vest 11,04

Lindring i Nord 1,0
Odins vei 318 9,33
Vertshuset 8,12
Frivillighetssentralen 1,0
Elvebakken 36,0
Omsorgsbolig 4,0
Ekornsvingen 23,45
Helsesenteret 19,0
Kåfjord 18,63
Vaktmestertjeneste 2,0
Administrasjon 4,0
Sum ansatte 180,47

Tilleggsstatistikk

Nøkkeltall

Antall brukere av hjemmehjelp totalt 317
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/uke 1,43
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt 340
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/uke 4,46
Antall brukere trygghetsalarm 92
Antall kommunale sykehjem 4
Antall private sykehjem 2
Vedtak kortidsopphold 88
Pleiefaktor 1,07
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11.3 SOSIALAVDELINGEN

Avdelingsleder: Turid Pedersen

Tjenester og oppgaver

Sosialtjenesten har vært en egen avdeling fra høsten 2005,
og består av 12 stillinger. Leder for avdelingen har adminis-
trativt, faglig og daglig ansvar for drift av tjenesten.

Sosialtjenesten har 5,5 saksbehandlerstillinger. Saksbehand-
ling skjer etter lov om sosiale tjenester, tiltaksarbeid, og sam-
arbeid med klienter og samarbeidspartnere (NAV arbeid og
trygd, Alta produkter, øvrige kommunale tjenesteytere). I
løpet av 2006 har det vært økning i antall klienter og søkna-
der om sosialhjelp. Tiltakskjeden som sosialtjenesten benytter
er; arbeidstiltak for klienter, der det er tett samarbeid med
Nav Arbeid. Hvor en ser at det er hensiktsmessig med trygde-
rettede tiltak, er det samarbeid med lege og Nav Trygd. Hvor
det søkes om supplerende hjelp, gis det råd og veiledning for
hvordan øke inntektene og/eller redusere utgiftene. Tiltaksar-
beidet skjer ofte parallelt med at det ytes sosialhjelp.

Sosialtjenesten har 2 ruskonsulenter. Ruskonsulentene yter
hjelp etter lov om sosiale tjenester, de gir råd og veiledning,
samtaler og oppfølgning av klienter før og etter rusbehand-
ling, oppfølging av familie/pårørende, innsøk til institusjoner
og oppfølging i institusjon.  I 2006 har ruskonsulentene hatt
kontakt med 80 klienter. Ruskonsulentene har fulgt opp kli-
enter med samtaler, samarbeidsmøter, innsøk i institusjoner.
Rustjenesten er jevnlig i kontakt med pårørende, hvor hensik-
ten er å støtte og informere. Det er registrert flere henven-
delser til ruskonsulent vedr spilleavhengighet. Det er også
etablert godt samarbeid med LARiNORD og leger, og flere kli-
enter har fått innvilget medikamentell behandling for sitt rus-
problem.  

Sosialtjenesten har ansatt 1,5 miljøarbeidere med oppstart i
2007. Miljøarbeiderne ved sosialtjenesten, har oppfølging av
klienter som både saksbehandlere og ruskonsulenter henviser
til de. 

Økonomiske rådgiver har hatt flere henvendelser fra klienter,
men også fra folk som ikke mottar eller søker sosialhjelp.
Arbeidet har i hovedsak bestått av generell råd/veiledning,
gjeldsforhandlinger og henvisning til Namsmannen. Rådgiver
har også i enkelttilfeller bistått personen i forliksrådet. Øko-
nomisk rådgiver og sosialleder deltar i kommunens låne- og
tilskuddstildeling for at vanskeligstilte brukere skal kunne eta-
blere seg i egen bolig.  

Utfordringer 

Det er store utfordringer å ivareta de lovpålagte tjenestene
ved sosialtjenesten, da det i de siste to årene har vært en jevn
økning av antall klienter som trenger økonomisk hjelp og
annen form for sosiale tjenester.  Det har vært mange nytil-
satte og opplæring av disse, samt at det til tider har vært en
del sykefravær. Økningen av antall saker og klienter har med-
ført at det er vanskelig å sette av tid til oppfølging og tiltaks-
arbeid, selv om det er sterkt fokus på at tiltaksarbeid er en av
de viktigste oppgavene vi gjør.  I perioder har det vært behov
for å ta inn vikarer for å få ned restanselistene.

Etter at staten overtok ansvaret for rusbehandling, er det for-
ventninger om organisert ettervern i økende grad både fra
rusklientene og samarbeidspartnere. Ruskonsulentene gir
polikliniske samtaler, og er i nær samarbeid med øvrige
instanser i kommunen.  Likevel opplever sosialtjenesten at
det kommunale ettervernstilbudet til rusklienter ikke er til-
fredsstillende.  

Mangel på boliger, både kommunale utleieboliger og privat
leiemarked, klarer ikke gi et botilbud til våre brukere. I løpet
av 2006 var det ca 30 klienter som har bodd ved camping-
plassene. Det brukes mange ressurser til boligproblematikken
som våre klienter opplever, og ser at det er behov for økt til-
gang til utleieboliger.

De merkantile oppgavene, kjøring av vedtak og utsendelse av
disse, og arkiv, er utfordrende å få ivaretatt som ønskelig, da
pågangen til kontoret øker for hver dag.  Det har derfor vært
behov for å ta inn ekstrahjelp, eller at saksbehandlere har
vært nødt til å ta perioder i ekspedisjonen.

Med få ansatte og økende antall klienter, er sosialtjenesten
sårbar ved ferieavvikling og sykefravær. Sosialtjenesten opple-
ver ofte at kommunen ikke har tilbud til våre brukere, heller
ikke boliger, og dette er utfordrende for alle ansatte å stå i.  

Personellressurser
Antall ansatte ca. 14
Antall årsverk 13,5

Sykefravær
Sykefravær avdeling 6,44 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,4 %
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Oppfølging av rusplan Kontinuerlig, ansatt miljøarbeidere, planlegging av rusboliger 
under arbeid.

Individuelle planer Kontinuerlig arbeid, kurs, opplæring gjennomført.

Utarbeide sikkerhetsplan ved sosialtjenesten Delvis gjennomført, kontinuerlig arbeid.

Utarbeide rutinebeskrivelse ved sosialtjenesten Ikke gjennomført, overføres år 2007.

Oppfølging av fattigdomssatsingen Kontinuerlig, søkt og fått midler fra Shdir.

Beredskapsplan H/S sektoren Pågående prosess.

Kompetanseheving Kontinuerlig, flere kurs og intern opplæring gjennomført.

Tiltaksarbeid Kontinuerlig, søkt og fått midler fra Shdir, MIA er startet opp.

Lokaliteter Ikke gjennomført i 2006, pågående prosess.

NAV samorganisering Ikke gjennomført i 2006, prosesser pågår.

Justering av sosialhjelpsnormen Pågår.

Medarbeidersamtaler Gjennomført.

Arkiv Kontinuerlig, arkivet flyttes til rådhuset.

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –253 –234 –211 –19 108,21 % –5
Sum 7 Refusjoner –4 264 –2 859 –1 577 –1 405 149,14 % –2 621
Sum 8 Overføringer 0 0 0 0 0,00 % –177
Sum 9 Finansinntekter –310 –200 0 –110 155,20 % –361
Sum Sum inntekter –4 828 –3 293 –1 788 –1 535 146,60 % –3 163
Sum 0 Lønn 4 948 5 595 4 648 –647 88,44 % 4 633
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 637 1 346 1 346 291 121,63 % 1 380
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 722 558 558 164 129,40 % 744
Sum 4 Overføringer 15 840 13 898 13 419 1 942 113,97 % 14 263
Sum 5 Finansutgifter 161 200 0 –39 80,62 % 265
Sum Sum utgifter 23 308 21 597 19 971 1 711 107,92 % 21 284
Sum SOSIALAVDELINGEN 18 481 18 304 18 183 177 100,96 % 18 121

Økonomisk resultat – kostra analyse

2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt 
Alta gruppe 12 Finnmark landet utenom

Oslo

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 1099 1292 1371 1340
Sosialhjelpsmottakere 585 240 161 274
Årsverk i sosialtjenesten 11 8,23 5,17 9,07
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 4 4,4 3,8 4,2

Tall fra kostrarapportering 2005.
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11.4 BARNEVERNSAVDELINGEN

Avdelingsleder: Tove Dahle

Tjenester og oppgaver

Ansvarsområdet for avdelingen er nedfelt i lov om barne-
vernstjenesten og adopsjonsloven. Barnevernstjenestens
formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg
til rett tid og å bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår. I til-
legg er det barnevernets oppgave å saksforberede for innen-
lands/utenlands adopsjon.

Oppgavene innen barneverntjenesten er hovedsakelig rettet
mot saksbehandling, råd og veiledning/forebyggende tiltak,
iverksetting og av oppfølging hjelpetiltak og oppfølging av
barn under omsorg, samt forberede saker for behandling i
fylkesnemnda/rettssystemet. Det er en hovedmålsetting både
på kommunalt og statlig nivå at barn fortrinnsvis skal få hjelp
i familien, dersom lokale tiltak ikke er tilstrekkelig plasseres
barn i fosterhjem eller institusjon. Disse oppgavene er lovpå-
lagte.

Avdelinga består av leder, nestleder, en merkantil og 9.5
saksbehandlerstillinger. Kontoret har øremerket en av saksbe-

handlerstillingene tilsvarende 50 % stillingsressurs til forebyg-
gende arbeid (ressursteam).

Utfordringer 

Barnevernets hovedutfordring i det året som har gått har
vært å ta unna nye meldinger/undersøkelser, følge opp barn
med tiltak og samtidig å følge opp barn under omsorg. Den
pågående OU-prosessen medfører ekstra oppgaver/endrings-
arbeid og avdelinga har vært aktiv i prosessen både internt
og eksternt i OU-gruppene. Antall barn tjenesten har gitt
hjelp til har steget fra 167 barn i 2005 til 211 barn i 2006.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 13
Antall årsverk 12,5

Sykefravær
Sykefravær avdeling 7,15 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,5 %

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Økt tverrfaglig samarbeid. Barnevernet deltar i 50% stilling i ressursteam. Det er iverksatt
tiltak (Grønn omsorg) for vanskeligstilte barn. Prosjektet er et 
samarbeids- prosjekt sammen med andre avdelinger.

Øke saksbehandlerkapasiteten Kontoret ble sommeren 2006 tilført nye ressurser (2 faste 
stillinger).

Prosjekt endring av dataverktøy Kontoret tok ibruk nytt program, Familia.

Lokaliteter barnevernet/flytting Bv. flyttet fra 3.etg til 2. etg på Alta storsenter.

Endring av organisasjonsstruktur Merkantile ressurser mellom sosial og barnevern ble delt 
sommeren 2006. 1 stilling til Bv og 2 til sosialtjenesten.

Rutinehandbok Staten har utviklet ny rutinehandbok innen området. 
Kontoret tok verktøyet i bruk høsten 2006.
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –26 –26 –144 0 101,70 % -9
Sum 7 Refusjoner –837 –272 –281 –565 307,75 % –407
Sum Sum inntekter –864 –298 –425 –566 289,77 % –416
Sum 0 Lønn 10 178 8 912 8 265 1 266 114,21 % 8 503
Sum 1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 3 601 4 065 4 064 –464 88,58 % 3 638
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 993 3 370 2 524 1 623 148,15 % 1 556
Sum 4 Overføringer 5 173 8 249 8 475 –3 076 62,72 % 8 930
Sum 5 Finansutgifter 0 0 184 0 0,00 % 72
Sum Sum utgifter 23 946 24 596 23 512 –650 97,36 % 22 699
Sum BARNEVERNSAVDELINGEN 23 082 24 298 23 087 –1 216 95,00 % 22 283

Økonomisk resultat – kostra analyse

2012 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
Alta gruppe 12 Finnmark landet

utenomOslo

Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) 1265 1065 1267 929
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0–17 år, prosent 3 3,1 3,7 2,4
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0–17 år 3,3 4,1 4,5 3,6
Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent 30,8 31,6 28,7 26,6
Tall fra kostrarapportering 2005.

Tilleggsstatistikk

2004 2005 2006 Diff. 
Fra 2005

Nye Meldinger                     149 148 239 61 %
Henlagte meldinger               10 11 60 445 %
Undersøkelser 139 134 179 33 %
Avsluttede undersøkelser: 102 145 155 +6.8 %
– antall                                 
Henlagte etter unders            61 85 66 –22 %

Økonomisk resultat - avviksforklaring

De økonomiske resultatene knytter seg i hovedsak til antall
undersøkelser, antall barn med tiltak og barn under omsorg.
Ved utgangen av året var det til sammen 17 saker i barne-
vernstjenesten som ikke er fordelt videre til saksbehandler. 23
barn var under undersøkelse og i alt 113 frivillige hjelpetiltak
var iverksatt ved utgangen av 2006. 12 barn var plassert av
foreldrene i fosterhjem ved årsskiftet. Antall barn som er
plassert og er under omsorg av Alta kommune er 37 barn.
Kostnadene for barn under omsorg varierer fra ca kr 11 000
pr mnd til 24 350 pr mnd i tillegg kommer reiseutgifter til/fra
institusjonen/fosterhjemmet og tilsyn.

11 ungdommer mellom 18 og 20 år har fått hjelp til hybel
med oppfølging, 2 har fått forlenget fosterhjemsoppholdet
etter fylte 18 år. To ungdommer som nå er over 18 år ble det
fattet vedtak om tvangsbehandling på institusjon i inntil ett
år. 2 ungdommer mellom 20 og 23 år bor på hybel med opp-
følging fra barnevernstjenesten. 28 barn er fosterhjemsplas-

sert i Alta kommune fra annen hjemkommune og 20 er fra
vår kommune. 

Totalt er det kommet inn 239 nye meldinger foregående år.
60 av meldingene ble henlagt etter at de var gjennomgått.
179 nye undersøkelser ble iverksatt. 66 av disse har saken
blitt henlagt etter at undersøkelser var gjennomført. 89 barn
ble det fattet vedtak etter undersøkelse for i år 2006. Det er
økning på antall saker som det ble fattet vedtak for på 48 %
fra 2005 til 2006. 

Hovedtyngden av saker som blir meldt til barnevernet gjelder
barn i alderen 6 til 18 år. En svært liten andel av barna gjelder
aldergruppen under 6 år. 

Av de 155 avsluttede undersøkelsene var det til sammen 59
saker hvor fristen ikke er overholdt. 

Det er ventetid for sosialrapport fra barnevernetjenesten. I
2006 var denne på 6–8 mnd.
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Avdeling for Barn og unge
Avdelingsleder Terje Nilsen

Psykolog (vakant)
Vernepleierkonsulent
Sekretær

BarneavlastningenTiltaksbasen Helsesøstertjenesten Barneboligen 

Organisasjonskart

11.5 AVDELING BARN OG UNGE

Tjenester og oppgaver

Avdelingen har som hovedmål å gi forebyggende helsetjenes-
ter etter kommunehelsetjenesteloven til byens innbyggere
under 18 år, og sosiale tjenester etter sosialtjenestelovens § 4
til byens innbyggere under 18 år.

Dette innbefatter drift av helsestasjon, ungdommens helse-
stasjon, skolehelsetjeneste, flyktninghelsetjeneste, vaksine-
ring, saksbehandling, og gi tjenester som praktisk bistand og
opplæring, avlastning, støttekontakttjeneste og omsorgs-
lønn.

Utfordringer 

Avdelingen bærer preg av at den er relativt ny og at mange
rutiner ennå ikke er kommet på plass. Lederutskiftninger har
i stor grad betydning for dette. Avdelingen var uten leder i
første halvår før ny leder kom på plass. 

Avdelingens psykologstilling har vist seg vanskelig å rekrut-
tere til. Stillingen var besatt fra medio januar til juli og vurde-
ringen er at stillingen er utsatt for turnover og ikke vil bli
besatt. 

OU-prosessen tar en betydelig del av helsesøstrenes tid. Dette
merkes spesielt når ressursene utnyttes fullt ut. Befolkningen
øker og arbeidsoppgavene har blitt flere uten at dette har
blitt gjenspeilet i ressursøkning. Avdelingen har ikke maktet å
gjennomføre gruppekonsultasjoner, bidra i ICDP satsningen

og har måttet prioritere ned 2–4 års kontroller inntil OU-
prosessen er over. Hvordan helsesøsterressursen skal utnyttes
i fremtiden er en oppgave OU-prosessen må finne svar på.

Tiltaksbasen er et prosjekt mellom BUP og Alta kommune.
Tiltaket har vokst til å bli et godt miljøterapeutisk tilbud for
barn med spesielle behov og avlastningstilbud for deres for-
eldre. BUP har besluttet å trekke sitt økonomiske bidrag på kr
850 000. En sammenordning vil langt på vei kunne bidra til å
lukke det økonomiske gapet.

Barneboligen på Kronstad har ikke hatt leder siden oppstart
sommeren i 2006. Styringen av tiltaket har derfor ikke vært
så god som ønskelig. Dette har medført et uønsket merfor-
bruk på et halvt årsverk. Leder tilsettes 01 jan 2007 og ny
turnus utarbeides innenfor godkjent stillingsramme.

Barneavlastningen har vært gjennom et løft ved oppussing
og oppgradering av uteareal. Innført full åpningstid i septem-
ber. Har ledig kapasitet som må utnyttes.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 50
Antall årsverk 31,7

Sykefravær
Sykefravær avdeling 7,76 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,0 %
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Kvalitetssikre saksbehandling, innføre IPLOS.

Helsesøstrene og administrasjonen skal gjennomføre utvik-
lingsprosessen.

Full åpningstid på barneavlastningen fra høsten 2006.

Fortsette arbeid med lokaler:
– helsestasjon
– kontor/møterom/lager
– tiltaksbasen
– barneavlastningen

Utrede omfang og behov for tjenester til barn med spesielle
behov i samarbeid med oppvekstsektoren.

Evaluere og utvikle ungdommens helsestasjon.

Startet opp prosesskartlegging. Første IPLOS rapportering
gjennomført.

Gjennomført 2-dagers seminar for å kartlegge nå og ønsket
situasjon. Arbeidet viderebringes i OU ”Barn og unge.”

Full åpningstid innført september 2006.

Arbeidet med lokaler viderebringes i OU ”Barn og unge.”
Situasjonen svært vanskelig for helsestasjonen pga plass-
mangel. 
Søker å samordne drift av Tiltaksbasen og Barneavlastningen.
Ønsker å overta lokalene til Nyland skole for å huse den nye
driftsenheten. Ny Barn og unge organisasjon overtar dette
arbeidet.

Lite gjort – avventer ny organisasjon Barn og unge.

Tilbudet utvidet til også å gjelde aldergruppen 20-25 år.

Måloppnåelse i 2006

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter -381 -310 -58 -71 122,96 % -310
Sum 7 Refusjoner -2 403 -1 889 -1 352 -514 127,19 % -1 811
Sum 9 Finansinntekter 0 0 0 0 0,00 % -115
Sum Sum inntekter -2 784 -2 199 -1 410 -585 126,59 % -2 235
Sum 0 Lønn 18 219 16 226 14 783 1 993 112,28 % 14 240
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 1 176 1 192 1 026 -16 98,68 % 1 052
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 115 575 575 -460 20,02 % 371
Sum 4 Overføringer 146 141 95 5 103,48 % 140
Sum 5 Finansutgifter 0 0 0 0 0,00 % 0
Sum Sum utgifter 19 656 18 134 16 479 1 522 108,40 % 15 803
Sum BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN 16 873 15 935 15 069 938 105,88 % 13 568

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen hadde et merforbruk på ca 0,9 millioner kr. Dette
skyldes flere forhold:

• B&U administrasjon har vært underbudsjettert på faste
lønnskostnader.

• Overforbruk på lønn i barnebolig på grunn av manglende
kostnadsstyring.
• Underbudsjettering av miljøarbeidertjenesten.

På den andre side har barneavlastningen et underforbruk på
fast lønn i forhold til budsjett. Inntekter for salg av vaksiner
og refusjoner har vært budsjettert for lavt i 2006.
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11.6 REHABILITERINGSAVDELINGEN

Avdelingsleder: Berit Frost

Tjenester og oppgaver

Rehabiliteringsavdelingen består av følgende enheter:
• Kommunal fysioterapi tjeneste
• Ergoterapi tjeneste
• Syn/Hørsel tjeneste
• Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Rehabiliteringsavdelingen har ansvaret for å gi kommunens
innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert rehabilite-
ringstilbud. Med det mener vi at brukerne skal få et individu-
elt tilpasset tilbud innen rimelig tid. Brukere med redusert
funksjonsevne skal i samarbeid med fysioterapeut, ergotera-
peut eller syn/hørselkonsulenten arbeide for å oppnå en best
mulig funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. Bruke-
ren skal føle seg ivaretatt og føle at de har fått det tilbudet
de har behov for.

Rehabiliteringsavdelingen har ansvar for kommunens:
• Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester
• Ergoterapitjenester

• Syn- og hørselformidling
• Hjelpemiddelformidling
• Krykkeutleie
• IP-team

Utfordringer

Avdelingen har utfordringer med å utnytte de mulighetene
som vi ser når hjelpemiddellageret blir borte fra ergoterapeu-
tens ansvarsområde. I tillegg er det behov for å utvide grup-
petilbudet til nye brukergrupper. Revidere rehabiliteringspla-
nen. Ellers generell kompetansebygging innad i avdelingen.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Hjelpemiddellageret Planleggingen er igangsatt. Eksterne aktører, Alta Produkter, er i 
forhandlinger.

Ansvarlig for Hjelpemiddellager og hjelpemidlene. Kommunens vaktmestre og Alta Produkter er aktuelle samar-
beidsparter i overtakelse  av ansvar for lager og hjelpemidler.

Ergoterapeut, ny stilling. Kommunestyret desember 2006 vedtok opprettelsen av ny ergo
terapeut stilling. Stillingen knyttes til den kommunale hjemme-
tjenesten.

Vurdere behovet for flere gruppetilbud i fysioterapitjenesten. Når Hjelpemiddellageret flytter ut, vil det bli rom for flere 
gruppetilbud.

Gymnastikksalen. Vurdere behovet og en eventuell fornying. Foreløpig er det ommøblert på eksisterende utstyr. Ved
Ting har endret seg i løpet av de siste årene, men det er ikke frigjøring av lagerrommet, kan mye endres.
skjedd store endringer i gym. Salen.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 11
Antall årsverk 11,0

Sykefravær
Sykefravær avdeling 5,08 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 0,7 %
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –171 –200 –34 29 85,67 % –54
Sum 7 Refusjoner –914 –857 –953 –57 106,63 % –843
Sum Sum inntekter –1 085 –1 057 –987 –28 102,67 % –896
Sum 0 Lønn 3 298 3 480 3 257 –182 94,78 % 4 529
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 326 1 602 1 601 –1 276 20,37 % 243
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 886 1 663 1 663 1 223 173,55 % 1 517
Sum 4 Overføringer 30 29 36 1 102,94 % 24
Sum 5 Finansutgifter 0 0 0 0 0,00 % 0
Sum Sum utgifter 6 541 6 774 6 557 –233 96,55 % 6 314
Sum REHABILITERINGSAVDELINGEN 5 455 5 717 5 570 –262 95,42 % 5 418

Tilleggstabeller

Registrerte behandlinger fra kommunefysioterapeutene, 5 stillinger og 1 fysioterapikandidat

Rehabiliteringsavdelingen Pasienttilbud Antall pasienter Totalt antall 
Kommunefysioterapeutene behandlinger 2006

5 fysioterapeuter Individuell behandling 697 5.347
1 fysioterapikandidat

-”- Gruppe 11.grupper/uke 4.200
Behandling 105 personer/uke

Totalt 802 pasienter 9.547 behandlinger 
11 beh/pr. pasient

Registrerte behandlinger fra privat praktiserende fysioterapeuter, 13 driftsavtaler og 2 fysioterapeuter i videreutdanning

Fysikalsk institutt Pasienttilbud Antall pasienter Totalt antall 
behandlinger 2006

Dølørs institutt Individuell behandling 170 894
1 avtale

-”- Gruppe Behandling 10 grupper uke
45 pers x 34 uker 1530

Ryans Institutt Individuell behandling 74 1070
0.5 avtale

Institutt for manuell terapi Individuell behandling 1.685 18.106
4 avtaler + studenter

-”- Gruppe behandling gruppe 111

Fysikalsk Terapi Individuell behandling 886 9.487
6 avtaler

-”- Gruppe behandling gruppe 772

Institutt for fysioterapi og akupunktur Individuell behandling 618 9380
1,5 avtaler

Totalt 3664 44577 behandlinger
12 beh./pr. pasient

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Vi har hatt 10 % stillingsreduksjon som ikke har vært besatt. Første halvår 2006 hadde vi en øket egenbetaling fra pasientene.
Alle pasienter over 12 år måtte betale kr. 50,- pr behandling.



52 Helse- og sosialsektoren / Bistandsavdelingen

Avdelingsleder
Siri Isaksen

Dag- og arbeids-
senter

Miljøarbeidertjenesten Voksenavlastningen Kongleveien Psykiatrisk enhetTiltaksboliger

11.7 BISTANDSAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver

Året 2006 er det andre driftsåret etter at kommunestyret i
2004 vedtok ny organisering av helse- og sosialsektoren. Tje-
nester som før var organisert under omsorgsavdelinga er nå
skilt ut og lagt under bistandsavdelinga. Avdelingen yter pri-
mært tjenester til de over 18 år, og tjenestene er hjemlet i
”Lov om sosiale tjenester.”  

Bistandsavdelinga har ca. 134 årsverk. Av disse jobber
omkring 30–35 ansatte i 100 % stillinger. Tallet er noe usik-
kert, men estimatet er at 25–30 % av de ansatte jobber 100
%. Det betyr at resten jobber redusert, og mange i små hel-
gestillinger (ca. 20 %). Dette gir store utfordringer mht. per-
sonalarbeid og arbeidsmiljø, likeså i forhold til kompetanse-
heving til 300 ansatte(+/–), ikke minst på økonomisiden. 

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i avdelingas
ansvarsområde er som følger: 
• Psykiatrisk enhet
• Botiltak med heldøgns pleie og omsorg (for psykisk 
utviklingshemmede og andre.)
• Andre boliger med varierende tjenesteyting
• Avlastningstiltak
• Miljøarbeidertjeneste
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistent
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn
• Fritidstiltak (klubb, basseng, organisering av turer osv.)*
• Dag- og arbeidssenter*
* ikke lovpålagte tjenester.

Utfordringer 

Antallet brukere som har behov for våre tjenester øker. Det
betyr at behovet for å være i forkant med hensyn til framtidig
organisering og dimensjonering av tjenesteproduksjonen
aktualiseres, noe som i stor grad også innebærer hvordan
den framtidige boligstrukturen skal være.

Dag- og arbeidssenteret er ”slitt”, både bygnings-, interiør-
og utstyrsmessig. Med dagens lokaler er dagens maksimums-
grensen for antall brukere nådd.

Verken dag/arbeidssenteret eller boligene har tilgang til intra-
nett/Internett, noe som gir utfordringer i forhold til informa-
sjonsflyt og tilgjengelighet.

Rekruttering og det å beholde kvalifisert personell er en
utfordring. Vi er stadig flere som kjemper om arbeidskraften,
og for Bistand er vernepleiere en knapp ressurs.

Personellressurser
Antall ansatte ca. 300
Antall årsverk 130

Sykefravær
Sykefravær avdeling 11,3 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 6,5 %
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Sikre best mulig bruk av ressurser innenfor dagens rammer,
prøve å få til samordningsgevinster.

Sikre gode tjenester; både kvalitativt og i forhold til om-
fanget.

Inkludere avlastningen som en del av en tiltaksbolig. Mindre
sårbart.

Få ”kontroll” på miljøarbeidertjenesten.

Starte innføring av IPLOS. Integreres som en del av kartleg-
gingen i forhold til tjenestebehovet.

Arbeide videre med Individuelle planer.
Opplæring og innføring.

Forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte på et tidlig
tidspunkt.
Fokus på positivt arbeidsmiljø.

Holde årlige kurs for støttekontakter.

Kartlegge omfanget av tjenestene vi gir, noe som er viktig i
forhold til rammeoverføringene fra Staten.

Se på organiseringen av avdelingen og også innad i bo-
enhetene.

Arbeide med sikkerheten i arbeidssituasjonen mot 
utfordrende brukere.

Starte opp KID (kurs i mestring av depresjon) grupper.

Ang. IKT: Enhetene som ligger utenfor helsesenteret og ikke
har nett-tilgang, skulle få tilgang til det kommunale nett-
verket i løpet av 2006.

At klubben skal være et populært treffsted for våre brukere.

Gjort flere grep, og det har siden 2005 vært en økning fra 31
til 38 brukere, med tilsvarende økning i årsverk på 3,3 fra
82,2 til 85,5. Dvs en reduksjon fra 2,65 til 2,19 årsverk pr.
beboer i tiltaksboligene.

Jobber i team; diskuterer vanskelige saker og vurderer hver
sak individuelt. Fått på plass rutiner for saksbehandling. 
Kontinuerlig prosess som det jobbes videre med.

En person har dette som hovedoppgave, og i løpet av 2006
er det oppnådd bedre samordningsgevinster og bedre
arbeidsforhold for de ansatte, bl.a. har flere fått økt stilling. 

Innført. Vært gjennomført flere kurs og ”skulder til skulder”-
opplæring. 

Det har vært gjennomført kurs og flere av våre brukere har
fått Individuell plan.

I forhold til å få ned sykefraværet, er måloppnåelsen dårlig så
langt. 

Tradisjonen begynte i 2006 og det har vært kjørt to kurs 
til nå.

Gjort et grundig arbeid der i forhold til innrapportering av 
ressurskrevende brukere og antallet på psykisk utviklingshem-
mede.

Prosessen er startet. Blant annet sett på fordeling av kontortid
innad i boligene.

Ledere har vært på kurs. Arbeidet i etterkant ikke avsluttet.

Startet en gruppe med 6 deltakere ble avholdt.
Gruppen har vært ledet av 2 miljøterapeuter ved psykiatrisk enhet.

Ingen fikk, så det er fortsatt bare Bistandsadm. og Psykiatrisk
enhet som har tilgang. Dvs. 12 ansatte i hele Bistands-
avdelinga.

Klubben har vært godt besøkt gjennom hele året. Ca. 25 
brukere har vært innom hver gang, med følge vil det si ca. 
40 personer.

Måloppnåelse i 2006

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006

Prosessen startet i 2006. Leder på avlastning har ikke lenger
den funksjonen. Faglig ansvarlig i boligen ivaretar helheten.
Prosessen videreføres.



54 Plan- og utviklingssektoren

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –420 –350 –210 –70 119,87 % –365
Sum 7 Refusjoner –4 744 –3 003 –1 691 –1 741 157,99 % –2 527
Sum Sum inntekter –5 164 –3 353 –1 901 –1 811 154,01 % –2 892
Sum 0 Lønn 60 329 57 387 54 564 2 942 105,13 % 53 022
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 2 014 2 020 2 017 -6 99,69 % 1 932
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 204 528 528 –324 38,61 % 716
Sum 4 Overføringer 282 177 235 105 159,20 % 273
Sum 5 Finansutgifter 0 0 0 0 0,00 % 18
Sum Sum utgifter 62 829 60 112 57 344 2 717 104,52 % 55 961
Sum – BISTANDSAVDELINGEN 57 665 56 759 55 443 906 101,60 % 53 069

Økonomisk resultat – avviksforklaring

2006 ble det første året med et noenlunde realistisk budsjett,
spesielt i forhold til 2005, som ble et ”prøveår” etter omor-
ganiseringen. Avviket i forhold til budsjettet ble på 0,9 mill.
(merforbruk).  Lønnspostene viser samlet sett et merforbruk
på 2,9 mill. Av dette er det et merforbruk på fastlønn på 2,6
mill. Pensjoner viser et merforbruk på 1 mill. Sykelønnsrefu-
sjonene er på 1,2 mill. høyere enn budsjettert, som med
andre refusjoner reduserer merforbruket.

Ang. avviket på fast lønn, så ligger noe av forklaringen i en
økning av årsverk i løpet av året, pga. økt behov for bistand i
noen av boligene. I tillegg manglende overføringer av 
psykiatrimidler (ansvar 32810).

Særskilte statsoverføringer til bistandsavdelingas brukere
finansierer nærmere 90 % av avdelingas budsjett. Ressurs-
bruken rettet mot psykisk utviklingshemmede er ikke høyt i
forhold til de særskilte statsoverføringene til denne gruppen.



55Plan- og utviklingssektoren

12. Plan- og utviklingssektoren

Tjenester og oppgaver

Plan- og utviklingsavdelingen ivaretar kommunens langsiktige
planlegging med hovedvekt på kommuneplanarbeid, innova-
sjons- og utviklingsarbeid, og en rekke forvaltningsoppgaver.
Sektoren har i tillegg særskilte oppgaver som grunnforvalter-
tjenester og utbyggingskontrakter.

Næringsavdelingen har som oppgave å lede kommunens
arbeid med næringsutvikling. Hovedoppgaven er den innova-
tive innsatsen i å skape nye arbeidsplasser og økt verdiska-
ping i altasamfunnet. Avdelingen har og forvaltningsoppga-
ver som næringstomter og finansieringssaker, fondsforvalter
m.m. Kommunens utviklings- og forvaltningsoppgaver innen-
for landbruk (jordbruk og skogbruk) er og en sentral arbeids-
oppgave for avdelingen.

Miljøavdelingen har en viktig oppgave i å profilere miljøspørs-
mål både i den kommunal forvaltning og i altasamfunnet for
øvrig. Avdelingen har og en rekke forvaltningsoppgaver
innenfor motorferdsel i utmark, viltloven, vassdragsloven,
lakse-og innlandsfiskeloven og forurensingsloven.

Plan- og utviklingssjef
Ommund Heggheim

Grunnforvalter Arkiv

Miljøavdeling
Avdelingsleder
John Håvard Haukland

Landbruksseksjon
Seksjonsleder
Signe Olaussen

Geodataseksjon
Seksjonsleder
Alf Waaler

Plan- og utviklingsavd.
Avdelingsleder
Hallgeir Strifeldt 

Organisasjonskart

Næringsavdeling
Næringssjef
Jørgen Kristoffersen

Oppmålingsavdeling
Avdelingsleder
Olav Olsen

Personellressurser
Antall årsverk 30

Sykefravær
Sykefravær avdeling 5,1 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,6 %
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Oppmålingsavdelingen har ansvaret for kommunens kartopp-
gaver, forvaltningsoppgaver etter delings- og seksjonerings-
lov. Avdelingen har ansvaret for kommunens geodataarbeid. 

Plan- og bygningsavdelingen har som oppgave å utføre over-
ordna kommuneplanlegging, arealplanlegging i kommunens
egen regi samt å behandle arealplaner som fremmes av priva-
te. Avdelingen har og som oppgave å utføre all byggesaks-
og delingsaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Utfordringer

Plan- og bygningsavdelingen har problemer med å få rekrut-
tert arkitekt, en kritisk kompetanse vi bør få på plass. Avde-
lingene er med unntak av plan- og bygningsavdelingen à jour
i saksbehandlingen. Utfordringene med plan- og bygg er
todelt: 1) Det er en eksplosjon i private reguleringsplaner.
Etter loven har kommunen tidsfrist på denne, og de må såle-
des prioriteres. Dette går ut over både reguleringsplaner i
kommunal regi samt langsiktig planlegging. 2) Det er for liten
kapasitet på langsiktig planlegging. Store prosjekter som

kommuneplanens handlingsdel, målstyringsprosjektet, rulle-
ring av kommuneplanens arealdel er prioritert, men viktige
prosjekter som Alta 2050 er utsatt.

Med nye olje- og gassfunn utenfor finnmarkskysten, vil
landsdelen befeste sin posisjon som en viktig petroleumsregi-
on. Det er viktig for Alta å både fremtre som et attraktivt eta-
blerersted og et godt sted å bo. Fokus på kommunale tjenes-
ter, og sentrale elementer som kommunikasjoner blir avgjø-
rende.

Det er også viktig å trekke frem utfordringen med at kommu-
nen i 2007 vil tildele den siste ledige industritomta. Nytt
industriområde vil antakeligvis ikke være klart før langt ut i
2008, kanskje ikke før 2009. 

Noen spesifikke utfordringer til slutt. Vi vil få ny lov om eien-
domsregistrering som erstatter delingsloven. Dette vil særlig
ha konsekvenser for oppmåling. I tillegg har et sterkt presset
eiendomsmarked gitt stor økning i prisnivået på grunn. Det
er en utfordring å etablere et nytt grunnforvaltningsregime i
kommunen. Dette må vi få gjort i 2007. 

Mål og tiltaksoppnåelse

Måloppnåelse i 2006

Utarbeidet egne planer for nordområde- og petroleumsstrategi.
Forprosjektet for entreprenørskap er i rute og vil bli ferdig som-
meren 2007.

Etablert i 2006, ferdig 2007.

Deltatt i 3 nasjonale og internasjonale messer.

ALUT og Origo fusjonert ihht plan i 2006.

Aktivt år med flere etableringer og verdiskapningsprosjekter, hvor
arbeidet md Møllerens næringspark som det tyngste.

Bredbåndsprosjektet for distriktet er vedtatt utbygd.
Miljøtilstand Altafjorden ferdig og presentert i kommunestyret.
Aktiv markedsføring og akvisisjonsarbeid.

Prosjektet ”Grønn omsorg”: godt tilbud etablert med 7 gårds-
bruk og 11 tilbydere.

Måloppnåelse i 2006

5 barnehager er sertifisert. Igangsatt arbeid med 5 nye.

Dokumentert utstrakt ulovlig motorferdsel i hytteområder i sam-
arbeid med Statens Naturoppsyn, som har prioritert oppsyn i hyt-
teområder.

Utviklet og innført elektronisk søknad med tilhørende saksbe-
handlingssystem for søknad om dispensasjon fra lov om motor-
ferdsel i utmark.
Gjennomføring av miljøuka.

Mål for 2006 - næringsavdelingen

I løpet av 2006 skal prosjektorganisering prøves ut som
arbeidsform ved gjennomføring av ett eller flere tiltak i kom-
muneplanens handlingsdel.

Prosjekt ”Arrangementsbyen Alta”

Markering av altasamfunnet

Organisering

Etablering

Andre viktige tiltak

Landbruk

Mål for 2006 - miljøavdelingen

Miljøfyrtårn: ta i bruk miljøfyrtårn som styrings- og sertifise-
ringssystem på miljøområdet i kommunens organisasjon.

Tiltak for å redusere ulovlig motorferdsel

Andre viktige tiltak
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Oppmålingsavdelingen
Delingslovssaker: Utført tilfredsstillende. Ingen klager. Redu-
sert restanser og saksbehandlingstid. Stor aktivitet. Høye
gebyrinntekter. 
Seksjoneringssaker: Utført tilfredsstillende. Ingen klager.
Ingen restanser.
Kartarbeid: Utført i hht. plan og avtaler.
Geodataforvaltning/formidling: Utført tilfredsstillende. Ny
innsynsløsning for kart (GisLine) ca. 6 med forsinket og med
mye plunder og heft som har tatt mye egeninnsats.

Plan- og bygningsavdelingen
Kommuneplanens samfunnsdel/handlingsdel
Avdelingen har brukt om lag 0,5 stillingshjemmel til å bistå
rådmannen i forhold til oppfølging av kommuneplanens sam-
funnsdel, sektorovergripende arbeid i fht virksomhetsplanene
med mer.

Arealplansaker: Det er en økende pågang med private regu-
lerings- og bebyggelsesplaner. Et nytt regime med utbyg-
gingsavtaler er på plass. Det er forventet at dette verktøyet vil

gjøre kommunen bedre i stand til å ha en helhetlig behand-
ling av private planforslag.

Dette har medført at vi har fått en rekke private forslag til
boligutbygging.Det er samtidig store forventninger til egen
produksjon. Det er en økning i bruk av eksterne konsulenter
for å produsere egne planer.

På plansiden har vi vært gjennom flere nyrekrutteringer.

I virksomhetsplanen for 2006 var det antydet en mulig opp-
start av framtidsprosjektet Alta 2050 i løpet av 2006. Dette
har ikke vært mulig pga ressurssituasjonen på plan- og byg-
ningsavdelingen.

Bygge-og delingssaker: Det har vært et stort trykk på bygge-
og delingssaker i 2006. Vi har slitt med rekrutteringen, og
har hatt langtidssykemeldinger og svangerskapspermisjoner
noe som har skapt en urolig tid. Dette har gått utover pro-
duksjonen. Men ved slutten av året er alle på plass.

Konkrete fakta

Oppgaver/tjenester Avdeling 2005 2006

Aktiv bidratt til etablering av nye arbeidsplasser Næring Ikke reg 34
Tildelte næringstomter ” 4 9
Tilsagn næringsstøtte 80 83
Forvaltningssaker landbruk: ”

Skogkultur – ant. grunneiere/dekar ” 10 / 562 9 / 312
Skoglovsaker div. ” Ikke reg 24
Søknader om produksjonstilskudd ” ” 235
Avløsertilskudd ferie/fritid ” ” 95

”           sykdom      ” ” 32
Søknader overvintringsskader og avlingssvikt ” ” 23
Søknader om regionale miljøprogrammidler ” ” 60
Søknader om tilskudd nydyrking ” ” 10
Søknader om tilskudd generasjonsskifte ” ” 4
Lånesøknader knyttet utbygging driftsbygg ” ” 15
Deling/omdisponering  etter jordloven ” ” 17
Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ” ” 200
Konsesjonssaker ” ” 5
Oppdrag for landbruksvikar ” ” 55

Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner Plan- og bygning 17 13
Søknadspliktige bygge- og delingssaker ” 380 407
Meldingssaker ” Ingen tall 225
Gebyrer(plan- byggesak, og deling) ” 1.220.000 3.076.000
Frikjøp for egen parkering ” 1.112.000 500.000
Nye bygg - godkjent ” 248 256
Nye boenheter - igangsatt ” 54 144
Nye boenheter - tatt i bruk ” 106 71
Totalt antall - boenheter ” 7.939 8.010
Totalt antall - bygg ” 14.138 14.384
Søknader/rekvisisjoner etter delingslov Oppmåling 209 240
Nye målebrev ” 186 247
Gebyrer ” 1.038.171 1.187.530
Nye eiendommer ” 157 179
Nye gateadresser ” 139 168
Totalt antall eiendommer (unike enheter) ” 10.825 11.056
Totalt antall kartfestede eiendommer (DEK) ” 10.457 10.690
Totalt antall gateadresser ” 6.214 6.382
Totalt kartlagt areal FKB-A (M. 1:500) ” 0 5km2
Totalt kartlagt areal FKB-B (M. 1:1000) ” 36 88 km2
Totalt kartlagt areal FKB-C (M. 1:5000) ” 770 925 km2
Totalt areal ortofoto (flybilder i målestokk) ” 36 972 km2
Motorferdsel i utmark, antall disp. søknader Miljø 221 242
Miljøfyrtårn, antall sertifiserte enheter Miljø 4 5
Nærmiljøtilskudd, antall gjennomførte tiltak Miljø 9 9
Fallvilt av elg Miljø 4 10
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Økonomisk resultat

Sum 400 - PLAN- OG UTVIKLING

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr. Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud i % 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter -5 204 -2 820 -2 570 -2 384 184,53 % -3 153
Sum 7 Refusjoner -4 456 -4 622 -1 666 166 96,42 % -2 555
Sum 8 Overføringer -30 0 0 -30 0,00 % -45
Sum 9 Finansinntekter -1 179 -959 0 -220 122,89 % -1 370
Sum Sum inntekter -10 869 -8 401 -4 236 -2 468 129,37 % -7 123
Sum 0 Lønn 14 381 14 258 12 636 123 100,86 % 12 526
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 4 787 4 972 4 078 -185 96,29 % 4 239
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 110 59 0 51 186,20 % 78
Sum 4 Overføringer 6 299 6 206 5 487 93 101,50 % 6 419
Sum 5 Finansutgifter 1 204 1 082 0 122 111,32 % 1 156
Sum Sum utgifter 26 782 26 577 22 201 205 100,77 % 24 418
Sum 400 - PLAN- OG UTVIKLING 15 913 18 176 17 965 -2 263 87,55 % 17 295

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har et netto mindreforbruk på 2,2 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merinntekter fra plan- og bygningsavdelingen
på 1,5 millioner kr, og oppmålingsavdelingen på 0,7 millioner kr. 
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Generelt 

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

I 2006 ble det totalt gitt 83 tilsagn om lån og tilskudd fra
kommunens næringspolitiske virkemidler.  Samlede tilsagn
utgjorde kr 9.388.829 inklusive lån kr 3.400.000  fra kraft-
fondet til Alta kommune i tilknytning til Møllenes Industri-
park.

Av samlede tilsagn med 9.3 mill kr ble 1,8 mill kr behandlet i
henhold til delegasjonsreglementet.  Til støtte av ulike tiltak i
distriktene ble det i 2006 bevilget til sammen kr 1.515.000.

Antall nye arbeidsplasser

Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til
etablering av 34 nye arbeidsplasser i form av heltids- og 
deltidsarbeidsplasser. Samtidig har virkemiddelbruken bidratt
til å styrke å utvikle en rekke arbeidsplasser gjennom støtte
av omstillings- eller utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.

Kraftfond, Næringsfond og Egenkapitalfond

Fondene forvaltes av Hovedutvalg for Miljø-, plan og utvik-
ling 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

Fra kraftfondet ble det i 2006 kun gitt ett tilsagn stort kr
3.400.000 som lån til Alta kommune. Lånet inngår som del-
finansiering  av Møllenes Industripark i Kåfjord. Lånet er ikke
utbetalt.

Næringsfond

Alta kommune mottok i 2006 kr 850.000 fra Finnmark Fyl-
keskommune til styrking av næringsfondet. Det ble i 2006
innvilget 21 tilsagn om tilskudd fra fondet.  Samlet støtte-
beløp utgjorde kr 808.334.-, hvorav kr 287.800 gikk til støtte
av ulike tiltak i distriktene.

Egenkapitalfond

Fra egenkapitalfondet ble det i 2006 ikke gitt noen tilsagn.  

Konklusjon

Bruken av kommunes næringspolitiske virkemidler er i sam-
svar med gjeldene retningslinjer og vedtekter for virkemiddel-
bruk og oppfyller på en god måte visjoner og mål i kommu-
neplanens handlingsdel.

12.1 KRAFTFOND, NÆRINGSFOND OG EGENKAPITALFOND
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13. Kultursektoren

Kultursjef
Jan H. Pettersen

Alta kulturskole
Kulturskolerektor
Bjørn Roald Mikkelsen

Alta Museum
Museumsbestyrer 
Arne Holmen 

Alta bibliotek
Biblioteksjef
Sonja Kristin Granaas

Alta Kultursal
Dagl.leder
Roy Gunnar Løksa

Tjenester og oppgaver

Kultursektoren ivaretar Alta kommune sitt kulturtilbud mot
befolkningen. Av sektorens satsningsområder trekkes føl-
gende frem:
• Sektoren skal være med på å utvikle Alta til å være god på
arrangementer og reiseliv.
• Sektoren skal utarbeide retningslinjer for bruken av tilskudd
barn og unge.
• Sektoren skal samarbeid med Verdensarvsenteret for Berg-
kunst – Alta Museum IKS når det gjelder skjøtsel og ved plan-
leggingen av utvidelsen av bygningsmassen.
• Sektoren skal nedsette en arbeidsgruppe mellom skolebibli-
otek/oppvekstadministrasjon og bibliotek for å få til en
enhetlig bibliotekdrift i kommunen.
• Sektoren skal øke antall førsteklassinger som deltar i biblio-
tekets DKS-tilbud.
• Sektoren skal arbeide for å få til et felles billettsystem med
Alta Kino KF.
• Sektoren skal utvikle kultursalen for å gi brukerne best
mulig tilbud.

Utfordringer

Det er en utfordring å nå de mål og forventninger innenfor
de ressurser som til enhver stilles til rådighet med å gi alle et
godt kulturtilbud og videreføre arbeidet med på å utvikle Alta
til et godt sted å bo i. Ha særlig fokus på barn og unge og gi
dem et godt tilbud både i sentrale deler av kommunen og i
nærmiljøet. Støtte opp om lag og foreninger i det arbeidet de
gjør innen barneidrett og kulturaktiviteter.                                

Personellressurser
Antall ansatte ca. 34
Antall årsverk 25

Sykefravær
Sykefravær sektor 7,31 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 3,0 %
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Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak for 2006 bevilget
0,3 millioner kr i nye friske midler og som er øremerket fri-
tidstilbud i nærmiljøet i fokusområdet barn og unge. Disse er
brukt til ulike tiltak sammen med oppvekstsektor som er
kommet barn og unge til gode.

Sektorens nøkkeltall for netto driftsutgift per innbygger ligger
under gjennomsnittet for andre kommuner i Finnmark og
gjennomsnittet for kommunene gruppe 12. Alta kommune
ligger midt på treet i flere kulturtilbud. Når det gjelder barn-
og unge, bibliotek og kulturskole kommer vi positivt ut mens
i de øvrige tilbudene ligger vi noe under.

Året 2006 har vært et jamt godt år for kultursektoren, og de
bevilgede midler har vært brukt på en god måte og er
kommet mange innbyggere i kommunen til gode, og da
særlig til lag og foreninger som driver med barn- og ung-
domsarbeid. Museet har hatt en økning i besøket med ca 6
% og inntjeningen har hatt en positiv utvikling. Kultursalen
har også i 2006 hatt positiv utvikling med godt besøk og god
inntjening og har nedbetalt 136.000 på lån. 

Økonomisk resultat – kostra analyse

Sektorens nøkkeltall for netto driftsutgift per innbygger ligger
under gjennomsnittet for andre kommuner i Finnmark og
gjennomsnittet for kommune gruppe 12 (kostra tall 2005).
Alta kommune ligger midt på treet i flere kulturtilbud. Når
det gjelder barn- og unge, bibliotek og kulturskole kommer
vi positivt ut mens i de øvrige tilbudene ligger vi noe under.

Fordeling netto driftsutgift kultursektor

Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Fysisk aktivitet i kommunen (FYSAK) 1 376 personer deltok på Byløyperennet, og 533 personer
Lavterskeltilbud. deltok på Toppturene.

Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skolene/klassene var med på et eller flere tilbud. 

Alta museum organiseres som IKS. Alta museum IKS iverksatt 01.01.07.

Videreføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM). Det deltok flere ungdommer i 2006 enn i 2005.

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –7 652 –7 222 –6 482 –430 105,96 % –7 314
Sum 7 Refusjoner –6 201 –5 464 –2 865 –737 113,49 % –5 411
Sum 8 Overføringer –1 634 –1 634 0 0 100,00 % –1 305
Sum 9 Finansinntekter 0 0 0 0 0,00 % -13
Sum Sum inntekter –15 487 –14 320 –9 347 –1 168 108,15 % –14 042
Sum 0 Lønn 14 598 15 195 13 051 -597 96,07 % 14 810
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 7 947 6 904 5 740 1 043 115,11 % 6 961
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 680 520 0 160 130,78 % 408
Sum 4 Overføringer 5 263 5 188 3 343 76 101,46 % 4 810
Sum 5 Finansutgifter 654 467 620 187 139,98 % 493
Sum Sum utgifter 29 141 28 274 22 754 868 103,07 % 27 483
Sum 510 - KULTUR 13 654 13 954 13 407 –300 97,85 % 13 440

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Kulturskolen og biblioteket har et merforbruk i forhold til
budsjettet, men på grunn av vakanser og sykemeldinger på
museet, – hvor det ikke har vært tatt inn vikarer fullt ut, har

sektoren totalt kommet ut med et mindreforbruk på 0,3 
millioner. Utbetaling av kulturmidler og tilskudd til lag og 
foreninger er i henhold til budsjettvedtak. Kultursektoren har
også i år vist god budsjettdisiplin samtidig som aktiviteten
ved alle virksomhetene har vært meget god.
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14. Drift- og Utbyggingssektoren

Drift- og utbyggings-
sjef
Bengt Fjellheim

Avdeling VVA
Trond Einar
Uglebakken

Avdeling Utbygging
Johan Fredrik Nilsen

Avdeling
Bygningsdrift
John A. Suhr

Avdeling Brann og
Redning
Tor Inge Henriksen

Tjenester og oppgaver

Sektoren er en viktig bidragsyter til hovedmålene miljø og
bærekraftig utvikling, og livskvalitet og velferd. Sektoren
arbeider for at vegnettet sentralt og i distriktet holder en til-
fredsstillende standard med de ressursene vi har fått tildelt,
slik at det gir oss trygge ferdselsårer – spesielt mellom hjem,
skole og fritidsaktiviteter.

Sektoren prioriterer arbeidet med å tilrettelegge infrastruktur
til nye boligfelt. Både til kommunale og private boligfelt. Sek-
toren er en viktig bidragsyter for at nye eneboligfelt i Alta
kommune skal utvikles. 

Tilrettelegge og sikre allmennheten god tilgjengelighet til
natur og nære friluftsområder, både for naturopplevelse og å
stimulere til større deltakelse i friluftslivet.

Bidra til at Alta ser rent og ryddig ut hele året, og at alle tar
ansvar i forhold til forurensing og rot i by og nærmiljø.  

Tilrettelegge for at skoler og barnehager har et godt inne-
klima og en trygg og sikker uteplass.

Personellressurser
Antall årsverk 159

Sykefravær
Sykefravær sektor 11,9 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 12,4 %
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Legge til rette for miljøvennlig forbruk, produksjon og
arbeidsmiljø i kommunens organisasjon.

Bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser
eller kriser oppstår, og å være i stand til å håndtere disse, for i
størst mulig grad å kunne redusere konsekvensene av disse.

Mål og måloppnåelse for 2006

Drift- og utbyggingssektoren har ikke mange tiltak i kommu-
neplanens handlingsdel 2006–09. Rådmannen har signalisert
på hvilke områder sektoren skal prioritere i tillegg til Alta vil,
og disse fremføres som mål for sektoren.

Utfordringer

Sektoren har en stor utfordring i å ha en målsetting om for-
muesbevaring av kommunes VVA anlegg og bygningsmasse.
Dette fordrer både tilstrekkelige budsjetter og en drift basert
på ny teknologi og viten. Tilpasset brannforebyggende og
skadebegrensende tiltak i forhold til utvikling i kommunen.

Sektorens HMS arbeid vil fortsatt være i sterk fokus. Det skal
utarbeides en større plan for parkanlegg og friluftsområder,
ikke bare i nærmiljø og distrikt, men også i bysentrum.
Det vil satses videre på miljøtiltak/oppryddingstiltak, både i
form av forebyggende tiltak samt opprydding i gamle synder.
Stillingen som ”miljødetektiv” videreføres ut 2007, og må
derfor benyttes maksimalt i denne perioden. Sykefraværet
har gjennom flere år ligget forholdsvis høyt. I 2006 var fravæ-
ret 17,54 %. Det er spesielt innenfor renhold at fraværet er

stort, Men vi merker oss likevel at fravær innenfor renhold
har gått ned med nesten 5 % i 2006.

Vi vil også fortsette å sikre kvalitet i drift- og vedlikeholds-
oppgaver på en forsvarlig måte.

Effektiv drift og vedlikehold innenfor våre budsjettrammer vil
være en prioritert oppgave. Vi vil ta i bruk hovedplanene for
vei, vann og avløp slik at satsingsområdene blir kjent for
befolkningen i Alta kommune. Vi vil i tillegg benyttes 2007 til
utarbeide en egen hovedplan offentlig uterom. 

Primæroppgaven til byggavdelinga er ivaretakelse av kommu-
nens verdier knyttet til bygningene og drive det slik at de
ansatte kan yte tiltenkt service til kommunens befolkning.
Vi vil prioritere å bistå med brukeroppgaver slik at de fleste
virksomheter i kommune får den tiltenkte hjelpen som ønskes.

DU vil sette fokus på hele Altas befolkning. Områdene vil
være brannsikkerhet, HMS, lekeplasser og inneklima. Videre
vil også sette inn økonomiske resurser på Enøk-tiltak og fort-
sette utbygging av SD-anlegg i eksisterende bygg. Her er
behovet så stort at vi etter hvert må inn på investeringsbud-
sjettet med de fleste byggene.

I tillegg vil det ordinære, løpende vedlikeholdet som malings-
arbeider, mindre utbedringer og lignende ta sin del av drifts-
budsjettet. Utarbeidete tilstandsanalyser i 2006 for 4 av de
kommunale byggene som trenger planlagt vedlikehold mest,
vil bli meldt inn i investeringsbudsjettet for 2008. Brannvese-
net vil bidra til godt forbyggende arbeid gjennom tilsyn,
motivasjon og informasjon ovenfor virksomheter og befolk-
ning i Alta kommune. 
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Utarbeidelse av hovedplaner vei og avløp. Arbeidet er gjennomført og hovedplanene utarbeidet og vedtatt.

Brannsikkerhet i våre virksomheter (bidrag til HMS/kursing). Det ble i 2006 gjennomført 1 brannvernlederkurs for brannvern-
ledere. Det ble også gjennomfør 4 grunnleggende kurs i brann
vernopplæring for ca. 100 ansatte fra hjemmetjenesten. Dette 
med tanke på å ivareta brannsikkerheten for eldre hjemme- 
boende.

Tilstandsrapporter på bygningsmasse og prioritere 4 bygg Tilstandsanalyse for Bossekop/Øvre-Alta/Komsa skole samt Verts-
i 2006 og årene fremover. huset eldresenter er gjennomført. Disse vil bli innarbeidet i bud-

sjettarbeidet i 2008.

Prosjektledelse både utbygging og VVA. Vi har gjennomført opplæring av 10 ansatte innen prosjekt-
ledelse i regi av høyskolen i Finnmark. I tillegg har vi ansatt 3 nye
prosjektledere i prosjektstillinger med varighet på 3 år. Dette for 
å i møte komme behovet for prosjektledere innen utbygging og 
VVA de neste årene.

Gjennomføre OU-prosjektet ”Brukertilpasset vaktmester OU-prosjektet ”Brukertilpasset vaktmester og renholdstjeneste”
og renholdstjeneste”. er gjennomført og skal implementeres i 2007.

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –15 313 –13 882 –14 878 –1 431 110,31 % –13 893
Sum 7 Refusjoner –30 150 –29 763 –22 521 –387 101,30 % –21 148
Sum 8 Overføringer 0 0 0 0 0,00 % 0
Sum 9 Finansinntekter –286 –371 0 85 76,97 % 0
Sum Sum inntekter –45 749 –44 016 –37 399 –1 733 103,94 % –35 042
Sum 0 Lønn 50 020 50 413 48 459 –393 99,22 % 46 136
Sum 1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 37 947 37 707 33 016 240 100,64 % 26 823
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 919 1 652 1 272 267 116,16 % 5 448
Sum 4 Overføringer 7 317 7 123 5 635 194 102,72 % 5 760
Sum 5 Finansutgifter 25 689 25 003 17 068 686 102,74 % 23 521
Sum Sum utgifter 122 891 121 898 105 450 993 100,81 % 107 688
Sum 600 – DRIFT- OG UTBYGGING 77 142 77 882 68 051 –740 99,05 % 72 646

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har et netto mindreforbruk på 0,7 millioner. Dette
skyldes i hovedsak vakante stillinger i lange perioder. Vi har
også hatt en merinntekt på trafikkseksjonen, men dette er
videre avsatt til fond. 

Selvkostområdet er skilt ut som et eget ansvarsområde i bud-

sjettet, og bør kommenteres. Området har et netto mindre-
forbruk  på 0,8 millioner. Mindreforbruket skyldes at renteni-
vået vi kan belaste selvkostområdene med er høyere enn for-
utsatt i budsjettet. Av regnskapstallene kan man se at det er
en merinntekt i forhold til budsjett, men dette er videre
avsatt til fond, og brukt til drifta der kostnadene ble høyere
enn budsjettert.
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14.1 AVDELING VVA (VEI, VANN OG AVLØP)

Avdelingsleder
Trond Einar 
Uglebakken

DriftsseksjonenPark- og idretts-
seksjonen

Parkeringsseksjonen

Tjenester og oppgaver

Avdeling VVA utfører i hovedsak følgende tjenester: 

• Administrerer kommunale VAR gebyrer.
• Kommunale veier og trafikksikkerhet.
• Vannforsyning og avløp.
• Renovasjon og slamtømming (utførelse av renovasjon skjer i
regi av renovasjonsselskapet VEFAS IKS, mens slaminnsamlingen
er konkurranseutsatt).
• Planlegging og utbygging av kommunale boligfelt og industri-
områder.
• Drift av kommunens parkeringsordning.
• Planlegging, utbygging og drift av kommunens park-, grønt-
og idrettsanleg.
• Forurensning og forsøpling.

Utfordringer 

Utfordringene fremover vil fortsatt være å ha fokus på effektivt
drift og vedlikehold. Rehabiliteringstiltakene skal utføres i et per-
spektiv på bevaring av formueskapitalen på våre anlegg. 

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter -50 931 -48 361 -49 063 -2 570 105,31 % -46 385
Sum 7 Refusjoner -5 921 -5 711 -3 482 -210 103,68 % -4 567
Sum 9 Finansinntekter -850 -440 -69 -410 193,09 % 0
Sum Sum inntekter -57 702 -54 512 -52 614 -3 190 105,85 % -50 952
Sum 0 Lønn 15 531 15 494 14 444 37 100,24 % 13 559
Sum 1 Varer/tj. inkl..i komm.egen prod. 20 999 21 300 20 071 -301 98,59 % 14 692
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 18 090 16 084 15 739 2 006 112,47 % 21 006
Sum 4 Overføringer 1 629 1 637 723 -8 99,50 % 1 056
Sum 5 Finansutgifter 14 833 13 964 12 043 869 106,22 % 12 157
Sum Sum utgifter 71 082 68 479 63 020 2 603 103,80 % 62 470
Sum AVDELING VVA 13 380 13 967 10 406 -587 95,79 % 11 518

Personellressurser
Antall årsverk 35

Sykefravær
Sykefravær avdeling 5,29 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 7,4 %

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avviket på inntektssiden gjelder i hovedsak økte inntekter på
selvkost med ca 1,4 millioner kr. Midlene er avsatt til fond etter
lov om selvkost. De øvrige økte inntekter gjelder parkeringssek-
sjonen, der resultat etter budsjett er avsatt til parkeringsfondet.
Inntektssida er også styrka ved at det har vært benyttet fonds-

midler fra slamtømmeordninga til å dekke økte utgifter her
(planlagt bruk av fondet som en buffer).

På utgiftssiden er det brukt 0,35 millioner kr mer enn budsjettert
på parkseksjonen. Resterende er merutgifter (ca 1,7 millioner kr)
på selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam, og avset-
ning til fond (ca 0,9 millioner kr mer enn budsjettert).
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Utbygging, drift og vedlikehold gjennom overordna Vi arbeider godt i samsvar med hovedplan for vann. Revidert 
strategier og planverk for hvert tjenesteområde innen kommunedelplan for avløp ble lagt ut til offentlig ettersyn.
VVA. Effektiv drift og vedlikehold innenfor gitte Hovedplan for veg ble vedtatt i desember.
budsjettrammer. Vi drifter parkeringsordningen i samsvar med overordnet

strategidokument.
Vi kom ikke i gang med overordnet plan for offentlige uterom i 
by, natur og nærmiljø.

Tiltak som bidrar til å bedre brukertilfredshet, kommunens Vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser som legges ut på
omdømme, service eller kommunikasjon i/ med media. kommunens hjemmeside.

Vi har hatt flere egen initierte mediasaker og har også 
kommunisert brukbart gjennom andre offentlige saker.
Vi har ikke gjennomført arbeid med serviceerklæringer og 
brukerundersøkelser.

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø. Vi har diskutert verdigrunnlaget ved flere anledninger, samt 
gjennomført HKI-målinger og medarbeidersamtaler.

Miljø og forsøplingstiltak både i form av forebyggende Mange tiltak er gjennomført og flere saker er behandlet. Vi har
tiltak samt opprydding i gamle synder. ikke jobbet spesifikt med forebyggende tiltak.

Investeringer

Vei- og trafikksikkerhet
• Utbygging av G/S-vei Amtmannsnesveien del 1
• Ny vei til Aspemyra og Øvreveien
• Oppgradering av gatelysene Kviby – Lille Lerresfjord
• Asfaltering av 3750m kommunale veier
• Parkeringsplass Joatka

Boligfelt
• Fullføring av Pato-outa boligfelt
• Oppstart Lampemyra boligfelt

Økonomisk resultat – kostra analyse

Årsgebyrer Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
gruppe 12 Finnmark landet ekskl.

Oslo

Vann 1750 1925 2190 2128
Avløp 1826 2033 2042 2492
Avfall og renovasjon 2410 2020 2363 1882
Tallene er basert på kostratall 2005. 

Vannforsyning og avløp
• Fullføring av nye Rafsbotn Vannverk
• Oppgradering av VA på Elvebakken sentrum
• Rehabilitering av vannledninger i Amtmannsnesveien,
Killiveien (360lm), Raipasveien (300lm), Øyra (80lm),
Myrveien (150lm).
• Rehabilitering av spillvannsledninger v/ Trekanten
(150lm), Skipper Wirkolas vei (75lm), Myrveien (150lm),
Skippertorget – Ottem (200lm). Ny pumpestasjon Øyra.
• Resipientundersøkelse utenfor Alta by

Park og idrett
• Utbygging av Komsa skileikanlegg

Vei Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
gruppe 12 Finnmark landet ekskl.

Oslo

Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km 
komm. vei og gate i alt 39235 50613 46808 67194
Tallene er basert på kostratall 2005.
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14.2 AVDELING BYGNINGSDRIFT

Seksjonsleder FDV
Ronald Kristiansen

Avdelingsleder
John A. Suhr

Seksjonsleder renhold
Rigmor Endresen

Tjenester og oppgaver

Avdelingen skal ivareta kommunens verdier knyttet til byg-
ningene, og drive disse slik at de ansatte kan yte tiltenkt ser-
vice til kommunens befolkning. Avdelinga er dermed kom-
munens fagavdeling innen forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunens bygninger. Avdelinga har også ansvar for mindre
investeringsprosjekter på ombygg/tilbygg. Alle vaktmestre og
renholdere er tilsatt i avdelinga. Avdelingen administrerer
også kommunens skadeforsikringsavtaler og diverse felles
innkjøpsavtaler for flere områder for sektoren.

Utfordringer

Framskaffe en totaloversikt over tilstanden på bygningsmas-
sen. Opprettholde bygningenes funksjon og verdi over lengst

mulig tid, til en akseptabel kostnad. Stimulere brukernes eier-
følelse med vekt på samarbeid. Kravet til kostnadseffektiv
drift på byggene våre kan ha gitt utslag i stort sykefraværet –
her er det derfor store utfordringer. Vi får etter hvert også
store utfordringer ved at driftsbudsjettet må øke i samsvar
med investeringene i nye bygg.

Personellressurser
Antall årsverk 89

Sykefravær
Sykefravær avdeling 15,38 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 8,2 %
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –4 498 –4 301 –4 725 –197 104,57 % –4 098
Sum 7 Refusjoner –23 788 –23 485 –4 411 –303 101,29 % –15 684
Sum Sum inntekter –28 286 –27 786 –9 136 –500 101,80 % –19 782
Sum 0 Lønn 29 895 30 865 26 990 –970 96,86 % 27 157
Sum 1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 25 326 24 435 21 287 891 103,65 % 20 111
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 245 416 416 –171 58,93 % 420
Sum 4 Overføringer 5 189 4 951 3 895 238 104,80 % 4 312
Sum 5 Finansutgifter 18 743 18 739 12 233 4 100,02 % 17 346
Sum Sum utgifter 79 399 79 406 64 821 –7 99,99 % 69 346
Sum AVDELING BYGG 51 113 51 620 55 685 –507 99,02 % 49 564

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avviket på 0,5 millioner kr skyldes i hovedsak vakanser
innenfor vaktmestertjenesten.

Økonomisk resultat – kostra sammenstilling

Som tabellen viser bruker Alta kommune rundt 1000 kr
mindre pr. innbygger til drift av bygg sammenlignet
med Hammerfest og Sør-Varanger kommuner. Vi ligger
også litt lavere en sammenlignbare kommuner i Norge.
Noe av forskjellen kan være at vi har bedre arealutnyt-
telse enn sammenlignbare kommer. En annen årsak kan
være at andre kommuner ikke har faset ut boligene ut i
egen selskap slik vi har gjort. Dette kan ikke utgjøre
hele forskjellen, så det kan tyde på at vi ikke avsetter til-
svarende midler til fremtidig drift av våre bygg som
sammenlignbare kommuner. Tallene er basert på kostra-
tall 2005, og omfatter alle utgifter til drift av bygg. 

Brutto driftsutgifter – kommunal eiendomsdrift i kroner
pr. innbygger
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14.3 AVDELING UTBYGGING

Avdelingsleder
Johan Fredrik Nilsen

Prosjekt/byggeleder
Gry Anette Hagen

Byggeleder
Bjarne Pettersen

Seksjons/byggeleder
Sigurd Kristensen

Fagseksjon utførelse
4 stillingshjemler

Prosjektleder
Pål Pettersen

Prosjektleder
Marte Kollstrøm

Tjenester og oppgaver

Avdelingens hovedoppgave er å ivareta Alta kommunes inter-
esser og funksjoner som byggherre og utbygger i kommuna-
le byggeprosjekter. I den forbindelse skal avdelingen være
prosjektadministrator og stå for gjennomføringen av bygge-
prosjektene i samarbeide med prosjekteier og brukere.

Dette i form av:

• prosjektledelse, hvor avdelingen skal ivareta prosjekteiers
interesser og ha ansvar for prosjektets totale planlegging og
gjennomføring.
• byggeledelse, hvor avdelingen skal ivareta prosjekteiers
interesser ved å planlegge, tilrettelegge, kontrollere og koor-
dinere utførelsen samt føre kontroll med fremdrift og øko-
nomi.
• utførende, hvor avdelingens tømrere skal planlegge, tilret-
telegg og utføre bygningsmessige arbeid i hht. vedtatte
planer og prosjekteiers ønsker og krav.

Utfordringer

Avdelingen ble høsten 2006 styrket med flere prosjektledere.
Oppdragsmengden er stor og arbeidsdagen hektisk. I denne
forbindelse er det viktig at planlegging og gjennomføring av
prosjekter utføres på en enhetlig måte. I denne forbindelse er
noen av de viktigste målsetninger for det videre arbeid i
avdelingen som følger:
• Utarbeide felles rutiner for gjennomføring av alle faser i
byggeprosjekter
• Utarbeide felles mal/retningslinjer for anbudskonkurranser
• Sette av tilstrekkelig tid og ressurs for interne arbeidsmøter

Personellressurser
Antall ansatte 10
Antall årsverk 9,4

Sykefravær
Sykefravær avdeling 25,56 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 0,4 %
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Å ferdigstille utbyggingsprosjekter i henhold til politiske vedtak. Se investeringsprosjekter under.

Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Tilsatt tre nye prosjektledere/byggeledere.

Investeringsprosjekter

Prosj. Navn Budsjett kr. Forbruk 2006 Ferdigstilles

K006 Saga Skole og Grendehus 74.5 mill 0,9 mill Høst 2008
K073 Alta Ungdomsskole - Vestfløy 104.0 mill 23,3 mill Sept 2006
K196 Gakori skole – Utvidelse 61,2 mill 28,5 mill Aug 2007
K256 Elvebakken skole – Forsterket skole 5,7 mill 5,3 mill Sept 2006
K246 Psykiatriboliger – Maskinsvingen 9,2 mill 0,8 mil Des 2007
K310 Ettervernsboliger – Sandfallveien 3 10,0 mill 0,1 mill Utredning
K311 Vertshuset – Omsorgsboliger 26,1 mill 0 Utredning
K234 Nordlysobservatorie Halde 0,6 mill 0,1 mill Aug 2006
K255 Finnmarkshallen – Rehabilitering 7,6 mill 4,8 mill Aug 2007
K257 Bossekophallen – Rehabilitering 8,0 mill 0,1 mill Aug 2008
K280 Altahallen – Rehabilitering 9,8 mill 9,8 mill Des 2006
K289 Rådhuset – Påbygging 11,0 mill 0,2 mill Utredning
K312 Markveien – Barn og Unge 20,5 mill Utredning
Ekstern Nordlysbadet 100,0 mill Utredning
Ekstern Rusboliger – Dalebakken Utredning
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14.4 ALTA BRANN- OG REDNINGSKORPS

Avd. brann og redn.
Brannsjef
Tor Inge Henriksen

Forebyggende 
seksjon
Knut Suhr

Feiertjenesten
Eilif Wisløff

Beredskapsseksjonen
Seksjonsleder
Dagfinn Storvann

Tjenester og oppgaver

Beredskapsseksjonen består totalt av 13 fulltidsstillinger i
utrykning, 1 leder beredskap og 4 deltidskonstabler. Til
enhver tid er 3 mann kasernert på brannstasjonen, og 1 del-
tidsmannskap har hjemmevakt.  I tillegg er overordnet befal
på hjemmevakt. I distriktene Langfjord, Talvik, Nyvoll, Komag-
fjord samt Kvalfjord har vi frivillig brannvesen på i alt 33 per-
soner. Denne styrken har førsteinnsatsen inntil hovedstyrken
fra Alta ankommer. Dykkerøvelser gjennomføres en dag pr.
måned for dykkerne. 

Forebyggende seksjon har vært bemannet med 0,8 årsverk til
ledelse. Øvrig bemanning: 1 branningeniør, 1 feiermester og
2 feiere.

Brannvesenet har gjennomført tilsyn i 97 % av de særskilte
brannobjekt det skal føres tilsyn med (med ulike tidsinterval-
ler fra 1 til 4 år).  

Utfordringer

En del sykemeldinger har resultert bruk av overtid og inntak
av vikarer. Det vil bli gjennomført tiltak for å stabilisere be-
manningen, og for å sikre formell kompetanse i avdelingen.

Det stilles en rekke krav til den kompetansen som hver enkelt
i brannvesenet skal ha. Dette har det vært arbeidet aktivt
med i en årrekke, og er et satsingsområde generelt.  Det
foreligger en utdanningsplan for personellet i brannvesenet.

Brann- og redningskorpset er i en positiv utvikling, både når
det gjelder kompetanse og utstyr.

Av bemanningsbehov fremover er det forebyggende avdeling
som har høyest prioritet, herunder tiltak i forhold til utfor-
dringene i feiervesenet.  

Generelt skal brannvesenet jobbe for å tilby en god og tilpas-
set tjeneste innen brannforebyggende og skadebegrensende
tiltak.

Personellressurser
Antall årsverk 24

Sykefravær
Sykefravær avdeling 5,46 %
Sykefravær hele kommunen 9,99 %

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 1,3 %
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2006 Måloppnåelse i 2006

Feiing av private / kommunale bygninger Se tilleggstabell.

Tilsyn i private boliger Se tilleggstabell.

Tilsyn i private / kommunale § 13 bygg 97 % gjennomført, se eget avsnitt.

Brannvernlederkurs / seminar Gjennomført 1 brannvernlederkurs.
Gjennomført 4 grunnleggende kurs i brannvernopplæring for ca 
100 ansatte fra hjemmetjenesten.

Fyrverkeri saksbehandling / kontroll Foretatt kontroll av 9 salgslokaler som hadde fått tillatelse til salg
av pyroteknisk vare.

Motivasjons- og informasjonstiltak Gjennomført brannkurs for ansatte i barnehager, hotell og syke
hjem. 
Brannvesenet var også med på flere landsomfattende kampanjer,
blant annet åpen dag på brannstasjonen, aksjon boligbrann og 
røykvarslerkampanje.

Årlig plan for brann Det gjennomføres ukentlige øvelser med hel- og deltidsmann-
skapene, i henhold til arbeidsplan som er utarbeidet for 2006. 

Kontroll av slokkeutstyr Gjennomføres i henhold til planen.

Vernerunder / handlingsplan Gjennomført

Vakthold kommunale bygg Gjennomført

Medarbeidersamtaler Gjennomført

Oppfølging arb.miljø und. Gjennomført, og utvidet med HKI undersøkelse.

Distrikt oppfølging/øvelser Av øvelser for distriktene er det kun Talvik som i år har hatt en 
øvelse, for resten av distriktsmannskapene var det ikke mulig å 
få gjennomført øvelse i år.

RVR RVR-bilen hadde 57 utrykninger til kommuner i Finnmark, 
inkludert egen kommune, og Nord-Troms.

Øvelse med andre brannvesen/industri Gjennomført 3 fellesøvelser med Avinor.
Gjennomført øvelser til private bedrifter og skoler, industri og 
andre kommunale brannvesen. Fellesøvelse/kurs i regi av Norsk 
luftambulanse (TASS II kurs) omhandler arbeid på skadested/
trafikkulykker ble gjennomført i juni. Årlig vedlikeholdsøvelse for 
delegeringsbevis i bruk av hjertestarter gjennomført i mars.

Objektsyn og innsatsplaner Ferdigstilt ca 50 stk.

Kum ettersyn Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brann-
kummer.

Drift av dykkertjenesten Driftes i henhold til planen og HMS. Månedlige dykkerøvelser.

Utarbeide/videreutvikle øvelseprosedyrer Kontinuerlig arbeid med å utarbeide og revidere rutiner.

Kurs 1 person vært på ”Befalskurs I”, 1 person vært på ”Befalskurs II”
og 2 personer på ”Befalskurs III” ved Norges brannskole.
2 dykkere har fullført ”redningsdykker” delen av dykker-
utdannelsen i høst, ved statens dykkerskole, en av vikarene og 
en som er fast ansatt brannkonstabel.
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Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap KorrBud OpprBud Avvik Forbr i % Regnskap
2006 2006 2006 KorrBud 2005

2006 -
Regnskap

2006

Sum 6 Salgsinntekter –1 940 –1 919 –1 789 –21 101,08 % –1 775
Sum 7 Refusjoner –472 –355 –169 –117 132,85 % –828
Sum 9 Finansinntekter -25 0 0 –25 #DIV/0! 0
Sum Sum inntekter –2 436 –2 274 –1 958 –162 107,14 % –2 603
Sum 0 Lønn 10 359 9 978 9 343 381 103,82 % 10 447
Sum 1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod. 1 357 1 144 987 213 118,59 % 1 204
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 735 891 856 –156 82,45 % 591
Sum 4 Overføringer 158 153 100 5 103,18 % 165
Sum 5 Finansutgifter 285 295 350 –10 96,45 % 302
Sum Sum utgifter 12 893 12 461 11 636 432 103,47 % 12 710
Sum AVDELING BRANN OG REDNING 10 457 10 187 9 678 270 102,65 % 10 107

Tilleggstabeller

Brannvesenet

Utrykninger 213
Herav reelle branner 25
Herav unødvendige/falske alarmer 85
Herav trafikkulykker 31
Herav akutte forurensninger 3
Herav gress-, skog- og lyngbranner 10
Samlepost andre brannhindrende tiltak 59

Feiervesenet

Bestilte piper/feiing 4175
Antall feide piper 2372
Fyringsforbud 4
Uttak sot liter 4233
Kontroll av røykvarsler 678
Kontroll av håndslokkere 522
Fresing av bekksot 13
Tilsyn 369
Kamerakontroll 7

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelinga har ikke foretatt noen større innkjøp, men kostbart
vedlikehold og reparasjoner av kjøretøyer er gjennomført. Vi

måttet kjøpe nytt utstyr som personsøkere og ny basestasjon
på Komsa og reservesender. Basestasjonen og sender ble
ødelagt av lynnedslag i sommer, noe av dette dekkes muli-
gens av forsikringa.
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