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Utfordringsbildet - Rådmannens vurdering 
I budsjettdrøftingsnotatet fremkommer utfordringsbildet og kommunens økonomiske situasjon for 

økonomiplanperioden, med hovedfokus på budsjett 2020. 

God økonomistyring er en forutsetning for politisk handlingsrom. Beslutninger som ikke tar utgangs-

punkt i dette vil medføre tap av både økonomisk og politisk handlingsrom på sikt. Økonomistyring og 

strategisk planlegging handler om å prioritere mellom konkurrerende tiltak og få mest mulig ut av 

ressursene. 

Det planlagte ambisjonsnivået i økonomiplanen er høyt. Dette krever strategi for gjennomføring og 

etablering av nødvendig handlingsrom. For å imøtekomme utfordringsbildet vil rådmannen vekt-

legge:  

Hovedløsningen ligger fortsatt innenfor omstillingsprosjektet, og tiltakslistene fra samtlige arbeids-

grupper. I økonomiplanen ligger det inne tiltak fra omstillingsprosjektet på totalt 93 mill., som skal 

oppnås innen 2022. Isolert sett ligger det inne 54,6 mill. i 2020, og dette inkluderer de 30 mill. kr. 

som skal gjennomføres inneværende år. 

Utover dette har rådmannen fordelt foreløpige budsjettrammer til tjenesteområdene, som medfører 

et innsparingskrav på 18 mill. Av dette beløpet har Oppvekst/kultur fått det største kravet på 10 mill.  

Hovedårsaken til at det er behov for nedtrekk ut over omstillingsprosjektet er at eiendomsskatteinn-

tektene i 2020 vil svikte med rundt 11 mill ift. økonomiplanen. 

Hovedfokuset også i 2020 skal være å oppnå budsjettert effekt av omstillingsprosjektet. Vi er godt i 

gang og kommet langt innenfor mange av tiltakene, samtidig som det er mye som gjenstår. Dette er 

et ressurskrevende arbeid, som gjør at andre mindre viktige oppgaver på kort sikt vil bli nedprioritert. 

Det å skaffe kommunen økonomisk handlefrihet fremover er altoverskyggende, og er en forutsetning 

for fremtidige planer og ambisjoner. 

I dette budsjettdrøftingsnotatet er det tatt med rådmannens forslag til prioriteringer fra Kommune-

planens samfunnsdel. Ambisjonsnivået og antall strategier er tatt noe ned ift. 2019.  

Nye tiltak og behov som oppstår på kort sikt må løses gjennom omprioritering innenfor tjenesteom-

rådenes rammer. Det vil de neste 2 årene ikke være tilgjengelige friske midler for tilleggsbevilgninger. 

Det er svært positivt at sykefraværet i Alta kommune er redusert betydelig de to siste årene. Fravæ-

ret i juni i år var på 6,4%. Dette vil gi oss reduserte lønnsutgifter (vikar, overtid, ekstrahjelp m.m.), og 

forhåpentligvis økt økonomisk handlefrihet. 

Første uke i november vil rådmannen legge frem sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplanen 2020 

– 2023. Dersom det mot formodning utover høsten skulle vise seg at effekten av omstillingstiltakene 

og innsparingstiltakene tjenesteområdene har fått ikke gir tilstrekkelig effekt/ikke kan gjennomføres 

som planlagt, vil rådmannen bli tvunget til å vurdere andre tiltak. 

Det som vil gi størst effekt er å vurdere en økning av eiendomsskatten på boliger og fritidseiendom-

mer med 0,5 promille, opp til totalt 2,5 promille. Den andre muligheten som vil gi kortsiktig gevinst er 

å vurdere nivået på investeringsbudsjettet, enten ved å ta bort prosjekt eller å forskyve prosjekt til 

lengere fram i økonomiplanperioden. Det har vært rådmannens klare forutsetning i saksfremleggene 
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til de store investeringsprosjektene at omstillingsprosjektet og tiltakene må gjennomføres og gi bud-

sjettert effekt. Å øke lånegjelda uten at vi klarer å ta ned driften tilstrekkelig vil være risikofylt. 

Alta kommune vil få strammere økonomiske rammer fremover. Derfor må vi jobbe smartere for å 

imøtekomme nye krav og samfunnsendringer generelt. Det stilles krav om kontinuerlig omstilling in-

nenfor alle tjenesteområder. Digitaliseringen vil rulle inn over oss med økt styrke for hvert år som 

går. Målsettingen er at vi innen utgangen av september 2019 skal ha vedtatt en digitaliseringsstrategi 

for Alta kommune. 

Digitaliseringen vil medføre at vi kan gi flere tjenester til innbyggerne med mindre ressurser og færre 

ansatte. Det er positivt at det er avsatt betydelige økonomiske ressurser til dette arbeidet i gjeldende 

økonomiplan. 

 

Alta 11. august 2019 

Bjørn-Atle Hansen 

Rådmann  
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Helhetlig plan og styring 
Alta kommunes styringssystem tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelens 

mål og strategier er fordelt på planens satsingsområder: 

1. Kunnskap og kompetanse 

2. Næringsutvikling og nyskaping 

3. Trivsel og livskvalitet 

4. Attraktivt regionsenter i utvikling 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Alta kommune kan ivareta 

rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena på en profesjonell måte. 

Alta kommune har de siste årene jobbet mye med å videreutvikle og forbedre styringssystemet og 

rigge planarbeidet slik at den «røde tråden» oppnås. 

Figur: Sammenhengen mellom styringsdokumentene 

 

En forutsetning for å vurdere måloppnåelse er at kommunen har et styringssystem hvor målene er 

synliggjort. Budsjett- og økonomiplandokumenter må tilpasses dette. I årsmeldingen må det rappor-

teres på om «vi gjorde det vi planla». 

På rådmannens banehalvdel jobbes det kontinuerlig med virksomhetsstyring og internkontroll for å 

sikre «orden i eget hus». Oppfølging, forvaltning og tilsynsrapporter er viktige bidrag i dette arbeidet. 
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Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til prioriteringer for 2020 
Kommuneplanens samfunnsdel er omfattende og rådmannens prioriteringer må ha sitt utspring i 

denne. Rådmannen har for 2020 valgt å fokusere på både langsiktige og kortsiktige mål:  

Kunnskap og kompetanse 

Hovedmål 2; 
Alta kommune vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukket 
arbeidsgiver. 
 

- Strategi a.) 

o Gjennom arbeidsgiverpolitikken, sikre kommunen nødvendig og god kompetanse, 

samt et godt arbeidsmiljø. 

- Strategi b.) 

o Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring 

av kommunens organisasjon, tjenestetilbud og informasjonsarbeid. 

 

Hovedmål 5; 
Alta vil ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Al-
taskolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennom-
snittet. 
 

- Strategi a.) 
o Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk bærekraft, gode fagmil-

jøer, godt pedagogisk innhold og nærhet til bosted. 
- Strategi c.) 

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

Næringsutvikling og nyskapning 

Hovedmål 8; 
Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur og gode betingelser for lærlinger, gründere og nyskaping. 
 

- Strategi a.) 
o Arbeide for tilrettelegging for lærlinger, gründere og bedriftsetablering, blant annet 

gjennom «Ungt Entreprenørskap» og i samarbeid med næringslivet. 
- Strategi b.) 

o Arbeide for nyskaping i kommunen og offentlig sektor, samt samfunns-entreprenør-
skap i frivillig sektor i hele kommunen. 

 
 

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

- Strategi a.) 
o Følge opp og videreutvikle kommunens eierskapsmelding 
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Trivsel og livskvalitet 

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

- Strategi a.) 
o Arbeide for en framtidsrettet struktur på tjenestene gjennom effektiv ressursutnyt-

telse, attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse. 
- Strategi b.) 

o Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for høy kvalitet på tjenes-
tene gjennom blant annet økt grad av brukermedvirkning, individuell tilpasning og 
koordinerte tjenester ved behov. 

- Strategi e.) 
o Arbeide for bruk av velferdsteknologi for utvikling av nye og effektive omsorgstjenes-

ter av god kvalitet, og som bidrar til økt trygghet og selvhjulpenhet 
 

Attraktivt regionsenter i utvikling  

Hovedmål 15; 
Alta vil oppfattes som aktiv, framtidsrettet og inkluderende. 
 

- Strategi c.) 
o Ta rollen som pådriver for utvikling i Finnmark, og arbeide konstruktivt for samar-

beidsløsninger samt om endringer i kommunestruktur. 
 
 

Hovedmål 18; 
Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar utbyggingsbehov, landbruks-
verdier, folkehelse og infrastruktur. 
 

- Strategi a.) 
o Planlegge for 1 % årlig vekst og prioritere fortetting og effektiv arealutnytting i ut-

valgte områder, med høyest utnytting i og ved sentrum. 
 

 
Hovedmål 21; 

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

- Strategi b.) 
o Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle 

tar ansvar. 
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En fremover lent kommuneorganisasjon 
Det er et stort endringstrykk i offentlig sektor. Når samfunn og rammebetingelser endres påvirkes 

kommuneorganisasjonen. Det forventes at kommunen skal øke eget handlingsrom gjennom å jobbe 

smartere og mer rasjonelt. Samtidig skal kvalitet på tjenester opprettholdes og fornyes. 

Demografiske endringer stiller krav til ny innretning på tjenestene, spesielt innenfor helse og sosial 

og oppvekst og kultur. Budskapet kan forenkles i fire trinn: 

 

Økonomi: Skal styres med handlingsregler for å oppnå langsiktig bærekraft og handlingsrom. Skal 

oppnås gjennom god økonomistyring, effektiv tjenesteproduksjon og tilpasning av driftsrammer. 

Organisasjon og medarbeidere: Kompetente ansatte og god ledelse er en forutsetning for god tje-

nestekvalitet. Oppnås gjennom aktiv arbeidsgiverpolitikk som sikrer rekruttering, nærvær, heltidskul-

tur, medarbeiderskap og godt lederskap. 

Tjenester: det skal leveres gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og innbyggere. 

Oppnås gjennom fokus på tilgjengelighet, kvalitet, medvirkning, innovasjon/digitalisering. 

Samfunn: Følge opp kommuneplanens samfunnsdel med satsningsområder og strategier. 

 

Det samlede bildet utfordrer organisasjonen ikke bare økonomisk, men også organisatorisk og kultu-

relt. Den kommunale «verktøykassa» må innrettes optimalt for å støtte opp om ønsket utvikling.  

For å sikre rett utvikling og som en oppfølging av omstillingsprosjektet vil rådmannen til høsten opti-

malisere administrativ organisering for å oppnå økt styring, ledelse og helhetstenkning. Brukerne skal 

settes i sentrum og tjenester skal ses i sammenheng. 

  

Økonomi
Organisasjon –
medarbeidere Tjenester Samfunn
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Smart By Alta 
Strammere økonomiske rammer gjør at kommunen må jobbe smartere for å imøtekomme flere bru-
kere og samtidig videreutvikle et tjenestetilbud av høy kvalitet. Kommunen må forberede seg på et 
mer mangfoldig samfunn i stadig endring. Det er behov for å tenke nytt og jobbe systematisk og kon-
tinuerlig med omstilling innenfor alle tjenesteområdene.  
 
Det er samtidig en nasjonal målsetting at digital kommunikasjon og digitale tjenester skal være ho-
vedregelen i det offentlige Norge. Alta kommune som utvikler og tjenesteleverandør er avhengig av 
fremtidsrettede digitale løsninger og en fleksibel struktur, i forhold til sin tjenesteproduksjon.  
 
Formannskapet har vedtatt å iverksette arbeidet med fremtidens rådhus og en «smartby strategi» 
for Alta. 
 

Hva er en «Smart By»? 

Stadig flere forhold gjør at byer og kommuner må tenke nytt for å imøtekomme stadig skriftende ut-
fordringer. Utfordringer knytter seg til: 
 

 Økende urbanisering 

 Utilfredsstillende infrastruktur og ineffektiv mobilitet 

 Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive lønnsomme bedriftene. 

 Større krav og forventninger fra innbyggere 

 Miljøproblemer 

 Høyere teknologisk endringstakt 

 Økende andel eldre i befolkningen 
 
En vesentlig forskjell fra tidligere er at smarte samfunn finner løsninger på tvers, der både innbyg-
gere, næringsliv og det offentlige bidrar til nye metoder til det beste for fellesskapet. 
 
En smart by er en by som bruker digital teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for 
innbyggerne, og driften av byen (kommunen) mer effektiv. 
 
Denne måten å tenke på adopteres nå av stadig flere byer og kommuner også i Norge. Innovative, 
bærekraftige og kostnadseffektive løsninger er sentralt for å imøtekomme klimautfordringer og det 
grønne skiftet.  
 
Alta kommune har igangsatt prosessen med å utforme et overordnet redskap for det videre arbeidet. 
Det skal lages en visjon, med et eller flere mål og tilhørende overordnede strategier. Visjon og strate-
gier vil vise hvilken utviklingsretning altasamfunnet skal ha i den digitale utviklingen.  
 
Saken vil fremmes til politisk behandling i september.  
 
 

  



 
 

 
 

Ny kommunelov 
Ny kommunelov trer i kraft når det nye kommunestyret konstituerer seg til høsten. Med denne kom-

mer det også nye økonomibestemmelser. Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig 

økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene. 

Den nye kommuneloven inneholder: 

 Krav om vedtakelse av økonomireglement 
 Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall 
 Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan 

inngå i kommunens handlingsplan etter plan og bygningsloven 
 Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet 
 Lovfestet en hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter 
 Lovfester at det ikke er adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre rettssubjek-

ters investeringer – med visse unntak  
 Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler  
 Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån 
 Vil kunne bety en plikt til å øke låneavdragene 
 Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom justering 

av ROBEK-ordningen. 
 Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien bringes til-

bake i balanse. 

Hva medfører dette? 

Kommunen må utarbeide et nytt økonomireglement som er i tråd med de nye økonomibestemmel-

sene. Dette arbeidet igangsettes til høsten og nytt økonomireglement skal vedtas av kommunestyret. 

Alta kommune har allerede vedtatt økonomiske handlingsregler. Disse er i tråd med det kommunelo-

ven krever og medfører ingen plikt til å endre på disse.  

Vi har de siste årene jobbet mye med sammenhengen mellom kommunale planer og økonomiplanen. 

Dette vil vi utvikle videre. 

Vi får et krav om å utarbeide et konsolidert konsernregnskap. Dette betyr i praksis at Alta Havn KF 

sitt regnskap skal inngå sammen med kommuneregnskapet i en konsolidert versjon. Dette vil gjelde 

fra regnskapsåret 2020. 

Det blir strengere krav til inndekning av merforbruk. Hvis kommunen for eksempel får et merforbruk 

i regnskapet for 2020 så medfører de nye reglene at frie midler på disposisjonsfond må brukes i 2020 

for å dekke inn eller redusere merforbruket. Dagens regler gir anledning til å fremføre en inndekning 

til senere år (2021 eller senere). 

Budsjett- og økonomiplan for 2020-2023 må utarbeides etter de nye reglene. 
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Omstilling og bærekraft 
Alta kommunes økonomi er anstrengt og de økonomiske handlingsreglene viser at vi må gjøre grep 

som gjør økonomien mer bærekraftig. Vi står overfor en stor utfordring med å tilpasse driftsnivået til 

reduserte driftsrammer. I all hovedsak skyldes dette lokale forhold som følge av forsinkede og mang-

lende strukturelle grep og driftstilpasninger.  

 

Omstillingsprosjektet 
Omstillingsprosjektet er vårt verktøy for å sikre en mer bærekraftig økonomi fremover. Prosjektet 

har pågått siden 2017 og er nå over i gjennomførings- og realiseringsfasen for de fleste tiltak. Tabel-

len under viser vedtatte effektmål fordelt på tjenestene:  

 

Ved prosjektets oppstart var målet å finne omstillingstiltak tilsvarende 80 mill. kr. Kommunestyret 

har vedtatt å gjennomføre 102 tiltak som til sammen tilsvarer 93,2 mill. kr. for perioden 2019 - 2022. 

Vi har allerede gjennomført 20 av disse. 8 tiltak er ikke gjennomførbare og vil bli reversert.  

Det største volumet på omstillingen kommer i 2021/2022 og det er her de største utfordringene lig-

ger. Alle disse tiltakene kommer innen helse og sosial og institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Vi 

ser av tabellen over at effekten av disse tiltakene tilsvarer 60,4 mill. kr., hele 65 % av sum vedtatte 

tiltak. Tabellen under viser de som krever mest:  

 

Beskrivelse av tiltakene: 

 Kompetansesenter Elvebakken er omfattende. Prosjektet skal bidra til et helhetlig pasientfor-

løp til brukere med demens. Elvebakken kompetansesenter vil ivareta alle trinn i omsorgs-

trappa bortsett fra langtidsplasser på sykehjem. 

 Redusere enhetskostnaden på sykehjem er beregnet som følge av stordriftsfordeler når nytt 

omsorgssenter tas i bruk. Det er beregnet at effekten av totalt 108 plasser gir en innsparing 

på kr. 100.000 per plass.  

Tjenester Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

 Sosial                              2,0 2,0                                 2,0                                 2,0 

 Barnevern                              4,5 4,5                                 4,5                                 4,5 

 Grunnskole og barnehage                              7,2 9,8                               10,6                               11,0 

 Helse                              2,5 2,5                                 2,5                                 2,5 

 Pleie og omsorg                            14,0 27,5                               60,4                               60,4 

Tekniske tjenester 0 4,7 5,5 5,5

Administrasjon og samfunnsutvikling                              0,1 3,6                                 6,8                                 7,3 

 Totalt 30,3 54,6 92,3 93,2

Delprosjekt - omstilling 2019 2020 2021 2022

Kompetansesenter Elvebakken -11400 -16400 -18400 -18400

Redusere enhetskostnaden på sykehjem 0 0 -11000 -11000

Samlokalisering sykehjem og heldøgns omsorgsboliger 0 -12700 -38000 -38000

Omstillingstiltak helse, kommunestyrevedtak -5000 -5000 -5000
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 Vi planlegger for en langsiktig dekningsgrad på 15%, 10 % på institusjon og 5 % på heldøgns-

bemannede boliger. Dette er avgjørende for øvrig dimensjonering av tjenestene i omsorgs-

trappa. 

 Kommunestyret har vedtatt ytterligere omstillingstiltak tilsvarende 5 mill. innen helse og so-

sial. Tiltaket er ikke konkretisert og må inngå som en del av budsjettarbeidet i høst. 

Kommunen har i dag 146 sykehjemsplasser som skal reduseres til 108. Opprettholder vi flere syke-

hjemsplasser eller ikke klarer å få stordriftsfordeler så vil det bli problemer med å ta ut effektene av 

omstillingsprosjektet. Forhandlingene med Betania om hvilken rolle de skal ha i fremtidens omsorgs-

tjenester i Alta er også vesentlig i denne sammenheng (K-sak 51/18 Budsjettdrøfting 2019). 

 

Økonomiske handlingsregler 
Kommunen har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Disse 

skal gi føringer for kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging:  

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

Regnskap 2018: 1,0 % 

Budsjett 2020: 0,3 % 

 

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

Regnskap 2018: 3,7 % 

 

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

Regnskap 2018: 93,1 % 

Budsjett 2020: 110 % 

 

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

 investeringskostnader. 

Regnskap 2018: 32,1 % 

 

De økonomiske handlingsreglene oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomipla-

nen legger opp til. I gjeldende økonomiplan er budsjettert netto driftsresultat for 2020 på kun 0,3 %, 

økende til 2,3 % i 2022. Dette er ikke tilfredsstillende på kort sikt, men målet er å ha et netto driftsre-

sultat som er i tråd med handlingsregelen mot slutten av perioden. 

I følge beregninger vil netto lånegjeld øke til 119 % av brutto driftsinntekter i 2021. Årsaken er at 

kommunen står overfor store investeringer som gjør at gjelda vil øke med ca. 1 mrd. kr. innen år 

2021. Den finansielle belastningen vil dermed øke med om lag 65 mill. kr fra regnskap 2017 til bud-

sjett 2021. Dette betyr at investeringsnivået må tas ned i årene etter 2022 for å bringe netto låne-

gjeld ned og i tråd med handlingsregelen. 

Summen av disse to indikatorene er meget utfordrende og det er vesentlig at kommunen lykkes med 

de endringene som er vedtatt slik at kommunens økonomi kommer på et bærekraftig nivå.  
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Lønnsutvikling 2014 - 2018 

Tabellen under viser lønnsutviklingen for årene 2014 til 2018.  

 

Det er naturlig at lønnen øker for hvert år. På nederste rad fremkommer den beregnede lønnsveks-

ten i henhold til statsbudsjettet. Hvis vi sammenligner det med den veksten som regnskapstallene 

viser så ser vi at lønnsveksten har vært høyere enn den beregnede veksten for alle år. Veksten fra 

2017 til 2018 er derimot svakere enn tidligere år (3,4 %). 

Det er utviklingen i fast lønn som gjør størst utslag på resultatet i kroner.  

Noe av årsaken til lønnsøkningen kan forklares med bakgrunn i tilskuddsordningen for ressurskre-

vende brukere. I 2018 hadde vi 51 brukere over innslagspunktet, det vil si at disse ga grunnlag for re-

fusjon fra staten. Kommunens ressursinnsats i 2018 var på 190,4 mill. kr. Den kommunale egenande-

len var på 101 mill. kr etter at refusjonen er trukket fra, dette utgjør 53 %. Til sammenligning var res-

sursinnsatsen knyttet til ressurskrevende tjenester i 2012 på 63,6 mill. kr. 

I tillegg skyldes økningen forhold som er kommet som statlige føringer, for eksempel statstilskudd til 

lærerstillinger, regelendringer, organisatoriske endringer og konsekvensene av økt integreringstil-

skudd med mer. 

 

 

  

Konto(T)

Regnskap 

2014 Endring %

Regnskap 

2015 Endring %

Regnskap 

2016

Endring i 

%

Regnskap 

2017

Endring i 

%

Regnskap 

2018

Endring i 

%

010-019 Fast lønn 674 834 5,3 % 719 961 6,7 % 774 066       7,5 % 819 080        5,8 % 850 798     3,9 %

020-029 Vikar 62 829 0,9 % 73 075 16,3 % 78 126          6,9 % 83 945          7,4 % 83 975       0,0 %

030-039 Ekstrahjelp 7 349 -30,8 % 9 517 29,5 % 10 519          10,5 % 12 207          16,0 % 11 561       -5,3 %

040-049 Overtid 11 503 12,6 % 13 684 19,0 % 15 327          12,0 % 17 799          16,1 % 15 601       -12,3 %

050-069 Annen lønn og trekkpliktige 

godtgjørelser 37 662 9,7 % 39 824 5,7 % 38 145          -4,2 % 40 577          6,4 % 48 342       19,1 %

070-074 Lønn vedlikehold 11 206 -1,0 % 10 999 -1,8 % 11 146          1,3 % 12 331          10,6 % 12 925       4,8 %

075-075 Lønn renhold 19 686 -8,9 % 17 236 -12,4 % 18 693          8,5 % 19 235          2,9 % 19 572       1,8 %

080-088 Godtgjørelse folkevalgte 5 162 -2,7 % 5 922 14,7 % 5 541            -6,4 % 5 377             -3,0 % 5 100         -5,2 %

089-089 Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn 8 501 -5,2 % 7 958 -6,4 % 11 384          43,1 % 13 454          18,2 % 13 123       -2,5 %

090-094 Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-

/ gr 113 518 10,4 % 103 877 -8,5 % 115 608       11,3 % 118 845        2,8 % 117 858     -0,8 %

099-099 Arbeidsgiveravgift

Lønn 952 251 4,9 % 1 002 052 5,2 % 1 078 555    7,6 % 1 142 850     6,0 % 1 178 855 3,2 %

710-719 Sykelønnrefusjon -51 322 6,7 % -54 345 5,9 % -61 504 13,2 % -68 257         11,0 % -67 331     -1,4 %

Refusjoner -51 322 6,7 % -54 345 5,9 % -61 504 13,2 % -68 257         11,0 % -67 331     -1,4 %

900 929 4,8 % 947 706 5,2 % 1 017 051    7,3 % 1 074 593     5,7 % 1 111 524 3,4 %

Årets beregnede lønnsvekst i hht. statsbudsjettet 3,5 3,3 2,7 2,5 2,6 %
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KOSTRA 2018 – Alta sammenlignet med andre kommuner 

 
Hovedtall drift  

 

 Alta 
2017 

Alta 
2018 

Tromsø Har-
stad 

Rana Bodø Narvik Kost-
ragruppe 

13 

Landet 
uten Oslo 

Prioritet          
Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

3,8 % 4,1 % 3,6 % 11,4 % 16,7 % 7,2 % 5,0 % 11,8 % 11,0 % 

Økonomi          
Eiendomsskatt totalt (1000 kr) 50 169 55 109 208 602 82 521 89 645 218 092 112 756 3 581 117 12 724 715 

Frie inntekter i kroner per innbyg-
ger 

60 557 62 475 52 088 55 944 53 611 52 690 55 409 53 187 55 124 

Netto driftresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

0,7 % 1,4 % -1,1 % 4,1 % 5,5 % 0,6 % 2,2 % 1,9 % 2,2 % 

Netto lånegjeld i kroner per inn-
bygger 

73 022 94 850 98 128 106 650 63 036 87 369 83 988 72 214 75 648 

Netto lånegjeld i kroner per inn-
bygger(B) 

73 022 94 850 98 128 106 650 63 036 87 369 83 988 72 214 75 648 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

75,3 % 93,1 % 122,7 % 118,5 % 75,0 % 105,1 % 90,8 % 89,7 % 87,5 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Eiendomsskatt 50 169 55 109 208 602 82 521 89 645 218 092 112 756 3 581 117 12 724 715 

 
Gjør oppmerksom på at denne oversikten viser konserntall for å gjøre sammenligningen mest mulig organisa-
sjonsnøytral. Kommunekonsernet består av kommunekassen (styres av rådmannen), kommunale foretak (KF), 
interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid etter Kommunelovens § 27. 

 

Prioritet - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  
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Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond, men fra 2017 til 2018 styrkes disposisjonsfondet noe. De 

andre kommunene med unntak av Tromsø har en høyere andel disposisjonsfond i % av brutto drifts-

inntekter enn Alta. Rana skiller seg ut med et disposisjonsfond på 16,7 %, en økning fra 11 % i 2015. 

Harstad har også hatt en kraftig økning fra 1,6 % i 2015 til 11,4 % i 2018.  

Alle kommunene, med unntak av Tromsø øker sitt disposisjonsfond fra 2017 til 2018. 

 

Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger  

 

Alta har de høyeste frie inntektene per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommu-

nene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og for-

mue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. 

 

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  

Netto driftsresultat er i Alta kritisk lavt i 2018 med kun 1,4 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsre-

sultat forbedres fra 2017 til 2018, men det skyldes i all hovedsak inntektene fra havbruksfondet. 

Tromsø har et svakere resultat enn Alta med sine - 1,1 %.  

Rana har også i 2018 et meget godt resultat, kommunen kan vise til solide regnskapsresultat de 4 

siste årene. Landet og KOSTRA-gruppe 13 har et svakere resultat i 2018 enn hva tilfellet var i 2017. 

  2015 2016 2017 2018 

Alta 1,7 % 2,8 % 3,8 % 4,1 % 

Tromsø 0,9 % 2,3 % 4,5 % 3,6 % 

Harstad 1,6 % 3,8 % 7,1 % 11,4 % 

Rana 11,0 % 12,3 % 15,9 % 16,7 % 

Bodø 1,5 % 3,7 % 5,0 % 7,2 % 

Narvik 1,9 % 2,4 % 3,5 % 5,0 % 

Kostragruppe 13 7,8 % 9,2 % 11,0 % 11,8 % 

Landet uten Oslo 6,7 % 8,3 % 9,9 % 11,0 % 
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Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter  

 

 

Netto lånegjeld øker i Alta til 93,1 % av brutto driftsinntekter i 2018. Dette tilsvarer 94 850 kr. per 

innbygger. Sammenlignet med de andre kommunene så har Narvik og Rana lavere netto lånegjeld. 

Tromsø troner øverst med ei netto lånegjeld på 122,7 % av brutto driftsinntekter.  Harstad, som den 

eneste kommunen i sammenligningen, reduserer netto lånegjeld fra 2017 til 2018 med 0,5 %. 

  2015 2016 2017 2018 

Alta 1,8 % 2,4 % 0,7 % 1,4 % 

Tromsø 0,5 % 3,3 % 1,5 % -1,1 % 

Harstad 2,1 % 6,1 % 4,2 % 4,1 % 

Rana 7,1 % 6,3 % 4,9 % 5,5 % 

Bodø 1,4 % 2,8 % 2,6 % 0,6 % 

Narvik 3,7 % 1,8 % 4,3 % 2,2 % 

Kostragruppe 13 2,9 % 4,3 % 4,0 % 1,9 % 

Landet uten Oslo 2,9 % 4,1 % 3,7 % 2,2 % 
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Kommunebarometeret 
Alta havner på en 405. plass i årets utgave av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da 
er det korrigert for plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er 
samlet sett svake målt mot resten av landet. 
 
Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (413), barnevern (369), grunnskole (362), og 
økonomi (349).  
 

 

Kommentarer til tabellen skrevet av Kommunal-rapport 

Alta havner på en 405. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal 
Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene 
er mye svakere enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignore-
rer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 409. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Alta 
blant de svakeste i hele Kommune-Norge, relativt sett.  
 
Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt 
de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av eng-
elsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. De aller fleste lærerne i barneskolen som undervi-
ser i fagene, oppfyller de nye kompetansekravene i norsk, engelsk og matte, ifølge statistikken for 
kommunen. På ungdomsskolen oppfyller 55 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Alta 
nye krav til fordypning i fagene.  
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Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil.  
 
Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert 
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kom-
munen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfat-
tende bistandsbehov. I Alta er det hele 90 prosent som er i denne kategorien. Det kan synes som om 
omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert.  
 
Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. Antallet skjer-
mede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snit-
tet per 2018 ligger på 39,7 prosent. Kommunen har en middels andel skjermede plasser. I Alta tilsva-
rer antall plasser i skjermet enhet for demente 32 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sy-
kehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som for ett år siden.  
 
Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kom-
muner har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt hver fjerde 
hjemmeboende med demens, som har vedtak om dagtilbud. 50 prosent av hjemmeboende med de-
mens i Alta har vedtak om dagaktivitetstilbud. Det er høyere enn i de fleste kommuner vi har tall for 
og trekker opp på barometeret.  
 
Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Kommunen er blant de 
svakeste hva gjelder å holde den ordinære tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 57 prosent 
av sakene ble behandlet innen 3 måneder. Hvorfor blir det slik, og hvordan kan kommunen raskt bli 
bedre? Sett de fire siste årene under ett, er det få andre kommuner med så mange fristbrudd. I snitt 
har bare 51 prosent av sakene blitt behandlet innen 3 måneder. Har det noen konsekvenser for dem 
som eventuelt må vente lenge på tiltak?  
 
Bemanningen i de kommunale barnehagene i Alta er omtrent som gjennomsnittet. Som regel er be-
manningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var bemanningen om-
trent uendret i fjor.  
 
Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er 
nå 82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Alta går 85 prosent av barna med minori-
tetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike telle-
tidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.  
 
I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene 
i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Alta slipper ut 3970 kilo klimagasser per 
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et relativt lavt utslipp.  
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Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at 
en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et 
bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat 
på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, 
enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.  
Korrigert netto driftsresultat var -0,2 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 
1,75 %. Målt over de siste fire årene har driften gått i pluss. Alta har litt penger på 'bok' i form av dis-
posisjonsfond, men det bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i regnskapet. Har  
kommunestyret vedtatt et mål for hvor stort disposisjonsfondet bør være?  

Netto renteeksponert gjeld i kommunen er langt høyere enn landsgjennomsnittet, målt mot brutto 

driftsinntekter. Alta ligger på 57 prosent. Investeringsnivået har vært litt høyt i Alta de fire siste 

årene. 
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Finans 
 

Rentenivå  
Rentenivået har økt. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 % i juni. Vi-

dere er det varslet fra sentralbanksjefen at utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten mest 

sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av året.  

Selv om vi har 55 % av våre lån på fastrente, så blir vi påvirket av at renten på resterende lån øker. I 

tillegg er det sannsynlig at også renten på nye lange fastrenter også øker. På bakgrunn av dette så må 

Alta kommune planlegge for en høyere renteforutsetning i ny økonomiplan. 

 

Investeringsnivå og risiko 
Investeringsoversikten under viser at kommunen står over store investeringer. Investeringer binder 

utgifter i 30 år fremover, og det er viktig å gjøre riktige og smarte investeringsvalg. 

  2019 2020 2021 2022 Sum alle år 

Sum 100 - FELLESUTGIFTER  27 320 15 300 12 000 12 000 66 620 

Sum 116 - SAMFUNNSUTVIKLING  109 570 78 670 27 000 6 000 221 240 

Sum 210 - OPPVEKST OG KULTUR  66 651 140 800 270 100 23 700 501 251 

Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL  322 300 194 700 16 000 0 533 000 

Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING  100 635 14 260 20 260 8 060 143 215 

Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET  40 975 39 500 39 500 35 500 155 475 

  667 451 483 230 384 860 85 260 1 620 801 

 

Investeringsbehovene overskrider handlingsregelen mot slutten av perioden, og setter kommunale 

tjenester i en utsatt posisjon. Kombinasjonen av lave reserver (bufferfond) og svake netto driftsresul-

tat med samtidige krav om å dekke økte finanskostnader, er ikke gunstig. 

Per 31.12.18 hadde Alta kommune ei lånegjeld på 2,3 mrd. kr. Lånegjelda vil ved utgangen av 2022 

øke til 2,85 mrd. kr.  

Hvis noe av svikten i frie inntekter skal avdempes av mindre renter og avdrag, så må det tas bort be-

tydelige investeringer fra vedtatt økonomiplan. Rådmannen vil i budsjettarbeidet vurdere denne mu-

ligheten. 
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Eiendomsskatt 
For 2020 har vi i gjeldende økonomiplan budsjettert med 85 mill. kr. i eiendomsskatt. Beregninger 

viser at eiendomsskatten svikte med 11 mill. kr. i 2020 hvis inntekten blir som prognosen for 2019. 

Dette må vi korrigere for i ny økonomiplan. 

Sammenligner vi oss med andre så er det Alta som har de laveste eiendomsskatteinntektene. Vi inn-

tektsførte 55,1 mill. kr i eiendomsskatt i 2018 (før retakseringen). Bodø kommune har de høyeste 

inntektene fra eiendomsskatt med hele 218 mill. kr.  Tromsø innkasserte 208 mill. kr. fordelt på boli-

ger og annen eiendom.  

 

Kilde: KOSTRA-2018 

Selv om vi for 2020 har lagt til grunn en økning i eiendomsskatteinntektene, så vil vi sammenlignet 

med de andre fortsatt ligge lavest.  

Rådmannen vil i budsjettarbeidet vurdere å øke skattesatsen for boliger og fritidseiendommer for å 

redusere tapet i forhold til gjeldende økonomiplan (11 mill. kr.). Skattesatsen for næring, verk og 

bruk har lovens maksimalsats og kan ikke økes ytterligere. 

 

Konsesjonskraft 
Kommunen solgte konsesjonskraften inneværende år til fastpris kr. 42,72 øre/kWh. Prisnivået så 

langt i driftsåret er vesentlig lavere enn det vi solgte for. Budsjettert inntekt i 2019 er på 1,6 mill. kr. 

Kommunen vil også for 2020 konkurranseutsette salg av konsesjonskraft. Kommunekraft AS, som 

kommunen har eierandeler i vil bistå i arbeidet. 

Inntekten av salget kan enten tilføres kraftfondet eller brukes til å finansiere drift av kommunens tje-

nester. For 2019 er inntektene brukt som finansieringskilde i drifta. 

 

  

  2015 2016 2017 2018 

Alta 49 600 50 163 50 169 55 109 

Tromsø 131 419 210 807 214 648 208 602 

Harstad 69 172 75 509 77 510 82 521 

Rana 104 385 96 723 94 857 89 645 

Bodø 110 290 186 416 248 822 218 092 

Narvik 116 371 117 498 110 716 112 756 

Kostragruppe 13 2 913 036 3 232 934 3 514 532 3 581 117 

Landet uten Oslo 11 176 506 12 031 368 12 455 796 12 724 715 
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Prognosen for kommunens rammetilskudd og skatt i 2020 

Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 1 og 2 mrd. kr. av den foreslåtte veksten i frie 

inntekter i 2020. Dette tilsvarer en realvekst på mellom 0,3 og 0,5 %. 

 

I forhold til vedtatt økonomiplan så mangler vi 13,5 mill. kr. i 2020. I prognosen er det lagt til grunn 

uendret eiendomsskatt fra 2019 til 2020. I forhold til vedtatt økonomiplan så vil eiendomsskatten 

svikte med 11 mill. kr. i 2020 hvis inntekten blir som prognosen for 2019. 

Den resterende svikten skyldes i hovedsak lavere forventet integreringstilskudd i 2020, samt lavere 

skattevekst som gir utslag i både skatteinntekter og inntektsutjevning. 

 

 

  

faste år 2019-priser for årene 2020 - 2023 Avvik

1000 kr 2018 2019 2020 ØP 2020 2020

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 486 834          510 156          515 187          514 812               375                   

Utgiftsutjevningen 11 416            11 805            13 484            10 570                 2 914                

Overgangsordning - INGAR -1 467             -1 099             -1 099             -1 099                  -                    

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 3 752              4 272              4 272              4 272                   0                       

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester 25 486            26 200            26 200            26 200                 -0                      

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 163 732          169 867          170 114          170 608               -494                  

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 500                 440                 -                  

Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. 

ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, 

bosetting enslig mindreårige og 

retaksering prod.utsyr mv

743                 -                  

Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019 -915                -916                -916                  

RNB 2019 - endringer i rammetilskudd 281                 281                 281                   

Oppgaveoverføring og innlemming av øremerkede tilskudd 4 431             4 431                

Endringer saldert budsjett 2014 - 2018 594                 

RNB 2012-2018, samt Dok8:135 S (2014-15) og Nysaldering 2018 254                 

Sum rammetilsk uten inntektsutj 691 845        721 006        731 955        725 363             6 592               

Netto inntektsutjevning 56 800            71 209            71 385            73 300                 -1 915               

Sum rammetilskudd 748 645        792 215        803 340        798 663             4 677               

Skatt på formue og inntekt 542 406 531 288 532 600 533 567 -967                  

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 55 109            74 000            74 000            85000 -11 000             

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 1 346 160     1 397 503     1 409 940     1 417 230          -7 290             

Rentekompensasjon 3164 3164 3164 2900 264                   

Havbrukafond 46449 0 -                    

Integreringstilskudd 49941 33450 29767 31270 -1 503               

Sum endring frie inntekter 1 445 714       1 434 117       1 442 871       1 451 400            -8 529               

I tillegg må øremerkede tilskudd som faller bort dekkes inn -5739

Øremerking tidlig innsats må dekkes fra oppvekst 857                   

Midlene vedr AAP til NAV -281

Manko -13 692             

PROGNOSE
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Demografi 
Per 1. januar 2019 teller Altas befolkning 20665 innbyggere.  Netto tilvekst i løpet av året var 30 inn-

byggere.  Veksten er 159 innbyggere færre enn i 2018, og er bortsett fra 1996 og 1998 svakeste år 

siden 1959.  Veksten er på kun 0,15 %. 

Statistikk for de siste 38 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er fødselsover-

skuddet som har vært motoren i Altas befolkningsutvikling.  Fødselsoverskuddet sank fra 16 til 17, og 

fortsatte fallet i 18.  Årsaken er først og fremst fall i antall fødsler.  Antall fødsler falt fra 248 i 17 til 

221 i 18.  Antall døde falt fra 17 til 18, men befolkningsstrukturen tilsier at antall døde forventes å 

øke i årene framover.  Når også antall fødsler faller, så skal fødselsoverskuddet sannsynligvis ytterli-

gere ned i årene framover.  Vi er stadig mer avhengig av god netto tilflytting hvis vi skal oppnå den 

befolkningsveksten vi ønsker. 

  

 

Folkemengde 2018-2040  

SSB forventer en årlig vekst på mellom 0,4 % og 0,7 % fram mot 2040.  Dette er vesentlig la-

vere enn vi tidligere har realisert, og vesentlig lavere enn vi har lagt til grunn i økonomipla-

nen.  
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Økonomiplan 2020 – 2023 
 

Fellestjenesten 
 

Driftsbudsjett  

 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter      

Lønn 68 117 65 710 65 910 66 110 66 110 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egen-
produksjon 

24 154 23 954 27 254 27 054 27 054 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 

Overføringsutgifter 8 873 8 373 8 373 8 373 8 373 
Finansutgifter 5 317 5 317 5 317 5 317 5 317 
Sum Driftsutgifter 107 475 104 368 107 868 107 868 107 868 

Driftsinntekter      
Salgsinntekter -4 234 -4 234 -4 234 -4 234 -4 234 
Refusjoner -11 234 -11 234 -11 234 -11 234 -11 234 
Overføringsinntekter -5 338 -5 338 -5 338 -5 338 -5 338 
Sum Driftsinntekter -20 806 -20 806 -20 806 -20 806 -20 806 

Sum 86 669 83 562 87 062 87 062 87 062 

 

 

Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  86 669 86 669 86 669 86 669 

Vedtak forrige periode     
Besparelse fellestjenesten -500 -500 -500 -500 
Digitale verktøy fellestjenestene 0 3 500 3 500 3 500 
Taksering eiendomsskatt -230 -230 -230 -230 
Sum Vedtak forrige periode -730 2 770 2 770 2 770 
Sum Budsjettendring i år 223 223 223 223 

Konsekvensjustert budsjett -507 2 993 2 993 2 993 

Konsekvensjustert ramme 86 162 89 662 89 662 89 662 
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-) -2 600 -2 600 -2 600 -2 600 

Ramme 2020-2023 83 562 87 062 87 062 87 062 

 

Fellestjenesten har en tildelt ramme i 2020 på 83 562 mill. kr. Innenfor denne rammen ligger: 

 Vedtak fra forrige periode -730 tusen kr.  

 Årets budsjettendringer 223 tusen kr. Gjelder lønnsjusteringer og ansinnitetsopprykk fra 

2019 med virkning i økonomiplanen. 

 Innsparingskrav fra rådmannen på -2,6 mill. kr. 
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Samfunnsutvikling 
 

Driftsbudsjett  

 
    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000  2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       

Lønn  12 833 11 833 11 833 11 833 11 833 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egen-
produksjon 

 2 275 2 275 2 275 2 275 2 275 

Overføringsutgifter  4 241 4 241 4 241 4 241 4 241 
Sum Driftsutgifter  19 349 18 349 18 349 18 349 18 349 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter  -1 887 -1 887 -1 887 -1 887 -1 887 
Refusjoner  -1 383 -1 383 -1 383 -1 383 -1 383 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner  -100 -100 -100 -100 -100 
Sum Driftsinntekter  -3 370 -3 370 -3 370 -3 370 -3 370 

Sum  15 979 14 979 14 979 14 979 14 979 

 

 
Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  15 979 15 979 15 979 15 979 

Konsekvensjustert ramme 15 979 15 979 15 979 15 979 
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Ramme 2020-2023 14 979 14 979 14 979 14 979 

 
Avdeling for samfunnsutvikling har en tildelt ramme i 2020 på 14 979 mill. kr. Innenfor denne ram-

men ligger: 

 Innsparingskrav fra rådmannen på -1 mill. kr. 
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Oppvekst og kultur 
 

Driftsbudsjett  

 
    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000  2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       

Lønn  512 083 501 980 501 764 501 340 501 340 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egen-
produksjon 

 79 514 81 150 81 150 81 150 81 150 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

 126 850 124 250 124 250 124 250 124 250 

Overføringsutgifter  23 485 23 463 23 463 23 463 23 463 
Finansutgifter  2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 
Sum Driftsutgifter  744 466 733 377 733 161 732 737 732 737 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter  -49 074 -48 523 -48 523 -48 523 -48 523 
Refusjoner  -94 634 -95 112 -95 112 -95 112 -95 112 
Overføringsinntekter  -22 181 -22 181 -22 181 -22 181 -22 181 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner  -109 -109 -109 -109 -109 
Sum Driftsinntekter  -165 998 -165 925 -165 925 -165 925 -165 925 

Sum  578 468 567 452 567 236 566 812 566 812 

 

 
Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  578 468 578 468 578 468 578 468 

Vedtak forrige periode     
Beholde ungdomstrinnene 3 000 3 000 3 000 3 000 
En stilling hskolehelse hvert år 600 1 200 1 200 1 200 
Etablere oppvekstsenter Rafsbotn 0 -423 -847 -847 
Etablere oppvekstsenter Tverrelvdalen -393 -786 -786 -786 
Finansiering skolepc og Ipad 1 814 1 814 1 814 1 814 
Flytte ungdomstrinn fra Talvik til SUSK/AUSK -600 -600 -600 -600 
Flytte ungdomstrinn Rafsbotn til SUSK/AUSK -900 -900 -900 -900 
Flytte ungdomstrinn Tverrelvdalen til SUSK/AUSK -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Innsparing skolestruktur tas ut 6 500 6 500 6 500 6 500 
Legge ned Gakori barnehage -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Legge ned velkomstklassene i Komsa og Sandfallet -600 -600 -600 -600 
Ny ansiennitet 211218 -11 -11 -11 -11 
Ny kommunal samisk barnehage -300 -300 -300 -300 
Ny samisk avdeling Alta Siida -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Selge barnevernstjenester (Barnevernsforsøket) -500 -500 -500 -500 
Skolestruktur -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 
Sum Vedtak forrige periode -1 990 -2 206 -2 630 -2 630 
Sum Budsjettendring i år 974 974 974 974 

Konsekvensjustert budsjett -1 016 -1 232 -1 656 -1 656 

Konsekvensjustert ramme 577 452 577 236 576 812 576 812 
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-) -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Ramme 2020-2023 567 452 567 236 566 812 566 812 
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Oppvekst og kultur har en tildelt ramme i 2020 på 567 452 mill. kr. Innenfor denne rammen ligger: 

 Vedtak fra forrige periode -1,99 mill. kr.  

 Årets budsjettendringer 974 tusen kr. Gjelder kompetanse og ansinnitetsopprykk fra 2019 

med virkning i økonomiplanen 

 Innsparingskrav fra rådmannen på -10 mill. kr. 

 

Helse- og sosial 
 

Driftsbudsjett  

 
    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000  2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       

Lønn  498 590 505 069 499 469 499 469 499 469 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egen-
produksjon 

 67 813 67 813 67 813 67 813 67 813 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

 122 081 108 781 82 681 82 681 82 681 

Overføringsutgifter  30 481 25 481 25 481 25 481 25 481 
Finansutgifter  915 915 915 915 915 
Sum Driftsutgifter  719 880 708 059 676 359 676 359 676 359 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter  -54 397 -54 397 -54 397 -54 397 -54 397 
Refusjoner  -138 966 -138 966 -138 966 -138 966 -138 966 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner  -397 -397 -397 -397 -397 
Sum Driftsinntekter  -193 760 -193 760 -193 760 -193 760 -193 760 

Sum  526 120 514 299 482 599 482 599 482 599 

 

 
Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  526 120 526 120 526 120 526 120 

Vedtak forrige periode     
Avvikle tlbud som følge av flytting 0 -400 -400 -400 
Fysioterapi dimensjonering -400 -800 -800 -800 
Heltidskultur turnus -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Kompetansesenter Elvebakken -5 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Kutte 30% kommuneoverlege -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Omsorg - styrking hjemmetjenester 1 200 2 400 2 400 2 400 
Omstillingstiltak helse -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 
Opprettholde MIA-butikken -600 -600 -600 -600 
Redusere enhetskostnaden på sykehjem 0 -11 000 -11 000 -11 000 
Samlokalisering omsorgsboliger omsorgssenteret 2 900 8 700 8 700 8 700 
Samlokalisering sykehjem og heldøgns omsorgsboliger -12 700 -38 000 -38 000 -38 000 
Styrke dagens korttidsavdeling -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 
Utsatt oppstart Marienlund 2 600 2 600 2 600 2 600 
Videreføre drift Kåfjord sykehjem -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Videreføre fysioterapi 400 800 800 800 
Økning årsverk hjemmetjenesten 8 300 8 300 8 300 8 300 
Sum Vedtak forrige periode -21 700 -53 400 -53 400 -53 400 
Sum Budsjettendring i år 9 879 9 879 9 879 9 879 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 

Konsekvensjustert budsjett -11 821 -43 521 -43 521 -43 521 

Konsekvensjustert ramme 514 299 482 599 482 599 482 599 

Ramme 2020-2023 514 299 482 599 482 599 482 599 

 

Helse og sosial har en tildelt ramme i 2020 på 514 299 mill. kr. Innenfor denne rammen ligger: 

 Vedtak fra forrige periode -21,7 mill. kr.  

 Årets budsjettendringer 9,87 mill. kr. Gjelder korrigeringer, lønnsjusteringer og ansinnitets-

opprykk fra 2019 med virkning i økonomiplanen 

 Ingen innsparingskrav fra rådmannen. 

 

Drift- og utbygging 
 

Driftsbudsjett  

 
    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000  2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       

Lønn  90 283 85 238 85 838 85 838 85 838 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egen-
produksjon 

 64 034 66 523 66 239 64 313 64 313 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

 2 710 3 710 3 710 3 710 3 710 

Overføringsutgifter  12 802 12 802 12 802 12 802 12 802 
Finansutgifter  54 032 54 032 54 032 54 032 54 032 
Sum Driftsutgifter  223 861 222 305 222 621 220 695 220 695 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter  -38 312 -38 312 -38 312 -38 312 -38 312 
Refusjoner  -16 547 -15 767 -15 767 -15 767 -15 767 
Overføringsinntekter  -36 -36 -36 -36 -36 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner  -2 050 -2 050 -2 050 -300 -300 
Sum Driftsinntekter  -56 945 -56 165 -56 165 -54 415 -54 415 

Sum  166 916 166 140 166 456 166 280 166 280 

 

 
Driftsbudsjett med endringer  

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  166 916 166 916 166 916 166 916 

Vedtak forrige periode     
110 sentralen 1 000 1 000 1 000 1 000 
Driftsansvarlig DOAS 0 600 600 600 
Etablere oppvekstsenter Rafsbotn 0 -177 -353 -353 
Etablere oppvekstsenter Tverrelvdalen -107 -214 -214 -214 
Vedlikehold bygg utover rådmannens forslag 2 000 2 000 2 000 2 000 
Økte arealer FDV, Renhold, Brannstasjonen 1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum Vedtak forrige periode 3 893 4 209 4 033 4 033 
Sum Budsjettendring i år 31 31 31 31 

Konsekvensjustert budsjett 3 924 4 240 4 064 4 064 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Konsekvensjustert ramme 170 840 171 156 170 980 170 980 

Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-) -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 

Ramme 2020-2023 166 140 166 456 166 280 166 280 

 

Drift og utbygging har en tildelt ramme i 2020 på 166 140 mill. kr. Innenfor denne rammen ligger: 

 Vedtak fra forrige periode 3,89 mill. kr.  

 Årets budsjettendringer 31 tusen kr. Gjelder ansinnitetsopprykk fra 2019 med virkning i øko-

nomiplanen 

 Innsparingskrav fra rådmannen på -4,7 mill. kr. 
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Investeringer i økonomiplanen 
Beløp i 1000  Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Netto 
utgift 

 

2019 2020 2021 2022 2019-22 

Fellestjenestene       
K001 It-utstyr 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 
K127 Innfasing robotteknologi 2 000 2 000 0 0 0 2 000 
K341 Økonomisystemer-opp-
grad 

1 120 620 500 0 0 1 120 

K585 Infrastruktur ikt 10 000 4 000 2 000 2 000 2 000 10 000 
K586 Saksbeh og rekrutterings-
prog 

1 860 1 360 500 0 0 1 860 

K618 Digitalt rådhus 1 500 1 500 0 0 0 1 500 
K629 Kjøp av biler 45 000 15 000 10 000 10 000 10 000 45 000 
K984 Personalsystem 1 140 840 300 0 0 1 140 
Sum Fellestjenestene 66 620 27 320 15 300 12 000 12 000 66 620 
       

Samfunnsutvikling       
K015 Grunnerverv -33 200 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
K158 Tilrettelegging boligfelt 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
K231 Industriområde 3 000 1 000 1 000 1 000 0 3 000 
K354 Skoddevarre boligfelt 42 000 2 000 20 000 20 000 0 42 000 
K391 Sentrumstiltak 3 000 3 000 0 0 0 3 000 
K448 Områdeplaner regule-
ringspl 

2 000 2 000 0 0 0 2 000 

K469 Skillemo industriområde 21 100 15 000 51 100 0 0 66 100 
K574 Skogheim -600 37 000 0 0 0 37 000 
K599 Forlengelse rullebanen 20 000 20 000 0 0 0 20 000 
K614 Kvitberget 0 9 000 0 0 0 9 000 
K615 Ressebakken 5 500 5 500 0 0 0 5 500 
K617 Bim - bygnings infomodell 1 140 570 570 0 0 1 140 
K632 Lille Komsa Utbygging 1 500 1 500 0 0 0 1 500 
K986 Tøllefsvei boligfelt -500 7 000 0 0 0 7 000 
Sum Samfunnsutvikling 68 940 109 570 78 670 27 000 6 000 221 240 
       

Oppvekst og kultur       
K576 Ausk renovering østfløy 8 500 8 500 0 0 0 8 500 
K590 Ny hall Østsida 57 700 12 700 25 000 20 000 0 57 700 
K609 Vognskur barnehager 5 000 5 000 0 0 0 5 000 
K952 Utskifting av dører bhg 1 360 1 360 0 0 0 1 360 
K955 Utvikling haldde 536 3 891 0 0 0 3 891 
K958 Ny sentrumsskole 397 700 9 000 115 000 250 000 23 700 397 700 
K959 Utstyr kultursalen oppgra 300 100 100 100 0 300 
K960 Div mindre prosjekt  1 000 500 500 0 0 1 000 
K962 Kronstad barnehage re-
nov 

4 900 4 900 0 0 0 4 900 

K964 Nettbrett i skolen 1 000 800 200 0 0 1 000 
K985 Skolebase Alta ungdomsk 18 500 18 500 0 0 0 18 500 
K990 Prosjekt Saga skole 300 300 0 0 0 300 
K991 Forprosjekt skatepark 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
K992 Renovere juniorklubben 100 100 0 0 0 100 
Sum Oppvekst og kultur 497 896 66 651 140 800 270 100 23 700 501 251 
       

  



 

31 
 

 

Beløp i 1000  Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Netto 
utgift 

 

2019 2020 2021 2022 2019-22 

    

Helse- og sosial       
K320 Helse - diverse mindre pro-
sjekt 

1 000 500 500 0 0 1 000 

K465 Omsorgssenter 149 200 300 000 144 200 0 0 444 200 
K965 Marienlund bosenter 54 700 19 700 50 000 16 000 0 85 700 
K993 Trygghetsalarmer 100 100 0 0 0 100 
K994 Digital velferdsteknologi 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
K995 Skisseprosjekt utvid Klinikk 
Alta 

1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Sum Helse- og sosial 207 000 322 300 194 700 16 000 0 533 000 
       

Drift- og utbygging       
K018 Utredning 1 000 500 500 0 0 1 000 
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg 0 400 400 400 400 1 600 
K028 Kirkegårder utv/opparb. 10 000 0 0 10 000 0 10 000 
K029 Kjøp av maskiner 9 100 1 500 3 300 3 200 1 100 9 100 
K033 Asfaltering av komm.veger 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 
K409 Gatelys 2 000 500 500 500 500 2 000 
K424 Oppgradering off. uterom 5 940 1 660 1 660 1 660 1 660 6 640 
K425 Utskiftingsplan kjøretøy mpi 4 700 1 900 1 900 500 400 4 700 
K462 Brannbil 5 500 5 750 0 0 0 5 750 
K580 Opprusting bruer 1 500 1 500 0 0 0 1 500 
K601 Ventilasjonsanlegg kb 4 000 4 000 0 0 0 4 000 
K610 Ny brannstasjon 42 500 42 500 0 0 0 42 500 
K616 Montering brannalarmer 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
K630 Kollektivtrase Follumsv-Åsvn 10 000 10 000 0 0 0 10 000 
K631 Bunnledning AUSK 8 000 8 000 0 0 0 8 000 
K633 Cruice- og flerbrukskai 3 000 3 000 0 0 0 3 000 
K634 Klimatiltak Jfr. K-sak 32/18 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
K635 Elektronisk byggesaksbe-
handling 

2 000 2 000 0 0 0 2 000 

K636 Park. Alta kirke og Nordlysk. 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
K961 Finnmarkshallen sikring og 
lekkasje 

2 500 2 500 0 0 0 2 500 

K966 Overflateredningsbil 300 300 0 0 0 300 
K967 Sprinkel nødlys 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 
K970 Hovedvannledn. ikke selv-
kost 

5 625 5 625 0 0 0 5 625 

Sum Drift- og utbygging 140 665 100 635 14 260 20 260 8 060 143 215 
Selvkost  40 975  39 500 39 500 35 500 155 475 
Sum 981 121 667 451 483 230 384 860 85 260 1 620 801 
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Vedlegg 
 

Link til informasjon om omstillingsprosjektet: https://www.alta.kommune.no/omstilling-i-alta-kom-

mune.454022.no.html 

Link til gjeldende budsjett- og økonomiplan: https://www.alta.kommune.no/budsjett-og-oekonomi-

planer.366631.no.html 
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