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Årsmeldingen for 2007 bygger på samme mal som for 2006.
Den samlede rapporteringen består av årsmelding og regn-
skapsrapport med økonomiske vurderinger og analyser.

Alta kommune er i ferd med å
innføre et helhetlig målsty-
ringssystem. I løpet av 2007
har vi fått på plass måleindika-
torer innenfor økonomi, orga-
nisasjon og kvalitet. Det som
gjenstår er samfunnsdimensjo-
nen. Dette vil være på plass i
løpet av 2008.

Alta kommune vil fokusere på
gjennomgående indikatorer
som sykefravær, medarbeider-
tilfredshet, seniorpolitikk, turn-

over/rekruttering, kompetanse, informasjon, brukerundersø-
kelser (måle kvalitet) og økonomiske nøkkeltall. I tillegg
kommer indikatorer innenfor samfunnsutvikling.

Styringsdokumenter:

For 2007 bygger årsmeldingen på kommuneplanens sam-
funnsdel ”Alta Vil”, årsbudsjett 2007, virksomhetsplanene og
målstyringssystemet (der vi allerede kan måle resultat).

I ”Alta Vil” (kommuneplanens samfunnsdel) var det for 2007
valgt ut 7 fokusområder som kommunen skulle prioritere å
jobbe med i planperioden 2006–2009. Disse fokusområdene
og rådmannens prioriteringer for 2007 var:

• Arbeid og entreprenørskap
Entreprenørskap i Altasamfunnet

• Kultur og næring
Arrangementsbyen Alta 

• Alta som miljøforbilde/bærekraftig arealforvaltning
Offentlig uterom
Kommuneplanens arealdel/rullering
Boliger/boligtomter

• Barn og unges oppvekstmiljø
Barnehagedekning
Fritidstilbud i nærmiljøet
Grønn omsorg
Forebyggende tiltak

• Gode og effektive helse- 
og sosialtjenester
Omsorgstjenester
Helsetjenester

• Alta som utdanningssted
• Service og brukerfokus

Omdømme
Resultatfokus
OU prosjektene
Stabilisering/rekruttering

Rådmann 
Bjørn-Atle Hansen

2. Rådmannens kommentar/innledning
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Som det vil framgå av stabens/sektorenes tilbakemelding er
det oppnådd merkbare forbedringer og gjennomført mange
tiltak innenfor disse prioriterte områdene.

Utviklingstrekk:

Ved inngangen til 2007 var folketallet i Alta 18.090. I løpet
av året økte folketallet med 182 personer. Dette gir en
befolkningsvekst på ca 1%, noe som er litt lavere enn bud-
sjettert (1,2%).

Det er fortsatt fødselsoverskuddet som i hovedsak er årsaken
til at folketallet øker. Inn og utflyttingen viste en netto inn-
flytting på 30 personer.

Befolkningsveksten gjør at Alta kommune i fremtiden kan
regne med en viss økning i rammeoverføringene/frie inntek-
ter fra staten.

I 2007 har vi fortsatt jobben med å omorganisere det kom-
munale tjenestetilbudet. De største OU prosjektene er etable-
ring av Barn og unge sektoren, opprettelse av Avdeling for
samfunnsutvikling i rådmannens stab, sammenslåing av PU
og DU samt overføring av landbruk til kultursektoren.
Den nye politiske organiseringen
ble iverksatt høsten 2007, og den
administrative organiseringen er til-
passet denne strukturen. Nytt
reglement – delegasjonsreglement
er utarbeidet og vedtas 1. kvartal
2008.

Den nye administrative organise-
ringen blir formelt innført fra 1.
mars 2008. 

Kommunen skal over på en ny
plattform i Agresso, lønn og økonomisystem (versjon 5.5).
Denne versjonen vil gi oss mange nye muligheter i forhold til
økonomistyring, budsjettering og fraværsoppfølging. Elektro-
nisk post vil bli iverksatt 1. kvartal 2008.

Kommunens nye hjemmeside ble åpnet i 2007, og vi har fått
gode tilbakemeldinger og evalueringer av siden.

Disse prosjektene er iverksatt for å få mer tjenesteproduksjon
ut av de totale ressursene kommunen disponerer, mer helhet-
lige og samordnede tjenester, færre nivå innenfor den kom-
munale organisasjonen og forhåpentligvis mer fornøyde bru-
kere.

Samtidig er det viktig at vi organiserer kommunen på en slik
måte at vi klarer oss med dagens bemanning selv om vi får
flere innbyggere og nye oppgaver.

OU prosjektene er i stor grad gjennomført uten bruk av eks-

terne ressurser eller kjøp av tjenester. Dette har vært en
belastning på organisasjonen. Dette viktige arbeidet er
gjennomført samtidig som tjenesteproduksjonen er opprett-
holdt. 

Rådmannen vil rette en takk til alle som har vært involvert.
Alta kommune har mange dyktige medarbeidere som har
både evne, vilje og motivasjon til å stå på for å tilpasse orga-
nisasjonen til nye krav og forventninger.

Tjenesteproduksjonen:

Rådmannen er spesielt fornøyd med at Alta kommune i 2007
oppnådde full behovsdekning innenfor barnehageområdet.
Dette klarte vi gjennom å bygge to utebarnehager samt opp-
rette noen midlertidige tilbud. Det ble videre vedtatt å bygge
en ny barnehage på vestsiden (Oterfaret), samt at vi har klare
planer om å bygge ytterligere en kommunal barnehage til
dersom behovet er tilstede.

Stiftelsen Betania har fått kommunal garanti for å utvide
Furuly Barnehage.

Gakori skole ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2007, samt
at byggingen av Saga skole kom i gang.

Når Saga skole står ferdig tilsier elevprognosene at kommu-
nen har tilstrekkelig med elevplasser de nærmeste årene.

Flyktningboligene i Komsa og psykiatriboligene i Maskin-
svingen ble ferdigstilt i 2007.

Alta kommune har over tid slitt med til dels store fristover-
skridelser når det gjelder barneverstjenesten. I løpet av 2007
fikk vi kontroll over utviklingen og hadde ved årsskifte mini-
malt med frist brudd. Denne forbedringen har vært mulig å
få til gjennom økte ressurser og systematisk jobbing fra bar-
nevernstjenesten.

Gjennom samarbeid med Helse Nord RHF har vi fått på plass
3 avtalespesialister i Alta. I tillegg har Helse Finnmark ansatt
en indremedisiner i tilknytning til sykestueplassene. En bedret
finansiering av sykestueplassene er fortsatt under utredning.

Selv om Alta kommune opplever svært høy byggeaktivitet
har vi klart å være tilnærmet à jour med byggesaksbehand-
lingen. 

Det er lagt ut for salg ca 40 kommunale tomter, og Aronnes
industriområde er ferdig regulert.

Av andre større saker som er gjennomført i 2007 kan kort
nevnes: Byggestart på Nordlysbadet, etablering av Aurora
kino IKS i Kunnskapsparken på sentrum, reguleringsplan/
utbyggingsavtale for Alta Storsenter og planleggingsstart for
Skoddevarre boligområde.

Rådmannens kommentar / innledning
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Kommunens økonomiske stilling:

Som vekstkommune opplever vi økte krav og nye behov på
mange tjenesteområder. Det er fortsatt stort behov for å
regulere nye boligområder, industriarealer, bygge flere barne-
hager, skolebygg, boligsosiale tiltak, infrastruktur samt økt
etterspørsel og behov for kommunale tjenester.

Alta kommunes drift viste før strykninger et netto merforbruk
på 3,9 mill. Dette merforbruket er etter strykningsreglene
dekket ved at avsetning til bufferfond er redusert fra budsjet-
tert beløp 5,6 mill til 1,7 mill.

Kommunens netto driftsresultat ble på 5,5 mill (0,52%).
Opprinnelig budsjett var på 12 mill (1,22%), og revidert 
budsjett på 1,4 mill (0,14%).

Staben og sektorene bortsett fra Helse- og sosial hadde et
mindreforbruk i 2007. Helse- og sosialsektoren hadde imid-
lertid et merforbruk på 16 mill. Dette er 11 mill mer en hva
som ble signalisert etter regnskapsrapporten pr. 3. kvartal.
Den faktiske kostnadsveksten i helse og sosial har vært
høyere enn veksten i de midler kommunestyret bevilger til
sektoren. Dette skyldes delvis ny ikke budsjettert aktivitet, og
delvis kraftig vekst i kostnader til vikarer når sykefraværet
øker og det er mangel på vikarer i arbeidsmarkedet. Kost-
nadsveksten innen sektoren er bekymringsfull. Det vil være
en prioritert oppgave å få kontroll over utviklingen, samt syn-
liggjort nivået på en eventuell underfinansiering av sektoren.    

Av andre ytre og indre momenter som påvirker kommunens
økonomiske stilling kan nevnes:

• Kompensasjonen for lønns og prisstigning fra staten til
kommunesektoren har både i 2007 og nå i 2008 vært lavere
enn den faktiske lønns og prisveksten. Dette innebærer et
krav til kommunene om effektivisering/kostnadskutt som ikke
er tilsiktet eller politisk vedtatt. 

• Kommunesektoren er videre ikke tilført tilstrekkelige ressur-
ser for å kunne møte den stadig sterkere kampen om
arbeidskraften i en situasjon der det er et sterkt politisk ønske
om flere hender i eldreomsorgen og flere ansatte i forbin-
delse med veksten i barnehagene. Vi får til dels kompensert
midler til nye stillinger gjennom økte øremerkede midler, og
gjennom inntektssystemet men det er ikke nok til å dekke
kostnadsvirkningen av at de personene vi trenger ikke finnes,
eller må rekrutteres fra andre sektorer hvor lønnsnivået er
høyere enn i kommunesektoren. Slik utviklingen er i Alta vil
denne utfordringen bare bli forsterket de kommende årene.
Sørheimutvalgets innstilling er en alvorlig trussel mot Alta
kommunes evne til fortsatt å være en motor i Finnmark, og
en bremse på fraflyttingen fra fylket.

• Kommunestyret har tidligere og i nåværende økonomiplan-
periode vedtatt store investeringsprosjekt som vil redusere
kommunens økonomiske handlefrihet betraktelig de kom-

mende årene. Høye lånefinansierte investeringer kombinert
med økende rente medfører at store deler av realveksten i
kommunens økonomi går med til å betjene den økende gjel-
den. Da blir det ikke økonomi igjen til å dekke behovet for
økt arbeidskraft i sektorene, og kostnadene ved at det blir
stadig mer kamp om arbeidskraften.

Dersom Alta kommune skal nå målsettingen om et netto
driftsresultat på 3% mangler vi ca 30 mill for å realisere
målet. Kommunens reserver er for tiden på et minimum sett i
lys av at vi har et driftsvolum på over 1 milliard.

Utfordringen i årene fremover er at vi ikke kan fortsette å
være ”best i alt” på drift og samtidig gjennomføre store
lånefinansierte investeringer. Dersom vi skal fortsette å bruke
store investeringer som motor i samfunnsutviklingen, så må
vi akseptere, planlegge og gjennomføre lavere kvalitet og
omfang i den løpende driften av kommunen. Alternativt så
må vi gjennomføre en betydelig avdemping av investeringene
hvis vi skal opprettholde og videreutvikle det omfattende 
tjenestetilbudet til Altas befolkning.

Det ligger allerede i vedtatt økonomiplan 2008-2011 et ytter-
ligere permanent kutt på 8 mill fra 2009 som vi ikke har
påbegynt arbeidet med å finne konkret inndekning for. 
Samtidig ligger det en forutsetning om økt eiendomsskatt
med 20 mill fra 2009.

I rammene for inneværende års budsjett ligger bruk av 10
mill fra bufferfondet.

Alta kommune er på ingen måte alene om å ha en presset
økonomisk posisjon. Skal vi klare å få større økonomisk 
handlefrihet må regjering/storting kompensere den faktiske
kostnadsutviklingen gjennom statsbudsjettet samtidig som
kommunen må viser større forsiktighet når det gjelder drift
og investeringer.

Alta 17. mars 2008  

Bjørn-Atle Hansen
rådmann

Rådmannens kommentar / innledning



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 samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste
målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kommunepla-
nens samfunnsdel er en langsiktig plan – 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, og viser tillatt arealbruk i kommunen. Kommunepla-
nens arealdel er et juridisk bindende dokument, og i likhet
med samfunnsdelen er den en langsiktig plan (12 år). Den
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 områ-
der (idrett og fysisk aktivitet, sosial boligbygging, avløp osv).

3. Kommuneplanens handlingsdel
Siden samfunnsdelen en langsiktig plan, er det nødvendig å
definere hva kommunens organisasjon skal fokusere på de
nærmeste fire årene. Dette skjer i kommuneplanens hand-
lingsdel. 

Handlingsdelen skal rulleres hvert år. Det bør skje før/samti-
dig med økonomiplanleggingen, slik at det blir sammenheng
mellom overordnede, politiske føringer (samfunnsdel/areal-
del) og konkret ressursdisponering (økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner igjen grunnlag for
arbeidet med de årlige virksomhetsplanene.

Får vi det til?

Når vi målene i kommuneplanen? Det er dette årsmeldingen
skal gi svar på. I 2007 startet vi opp prosjektet  ”Helhetlig sty-
ringssystem”  (HSS). Målet med dette prosjektet er å etablere
et godt verktøy for måling og rapportering av resultater/mål-
oppnåelse. Dette arbeidet er vi godt i gang med, og tar sikte
på at dette kan implementeres i  årsmeldingen for 2009.

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 vil at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje
innenfor naturens bæreevne i et rent, ryddig og trivelig nær-
miljø.

3. Alta vil: Mål og styring

Speilblankt i Langfjorden.
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Livskvalitet og velferd
> Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekst-
vilkår 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.

Sammenhengen mellom mål og resultat kan illustreres som følger.

Fra visjon til virkelighet

Slik henger overordnede politiske målsettinger (Alta vil) sammen med organisasjonens virksomhetsplaner.

Samfunnsdelen
Hovedmål 2004–2015

Arbeid og entreprenørskap

Miljø og bærekraftig utvikling

Livskvalitet og velferd

Kunnskap og kompetanse

Nettverk og naboskap

Endringsvillig organisasjon

Handlingsdelen
Fokusområder 2006–2009

1) Arbeid og entreprenørskap

2) Kultur og næring • Arrangementsbyen Alta

3) Alta som miljøforbilde/
bærekraftig arealforvaltning

• Offentlige uterom
• Kommuneplanens 

arealdel/rullering
• Boliger/boligtomter

4) Barn og unges oppvekstmiljø
• Barnehagedekning
• Fritidstilbud i nærmiljøet
• Grønn omsorg
• Forebyggende tiltak

• Omsorgstjenester
• Helsetjenester

• Omdømme
• Resultatfokus
• OU-prosjektene
• Stabilisering/rekruttering

5) Gode og effektive helse- og sosial-
tjenester

6) Alta som utdanningssted

–

7) Service og brukerfokus

Virksomhetsplanen
Prioriterte saker 2007

• Entreprenørskap i Altasamf.

Alta vil: Mål og styring



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

Flyttinger til/fra kommunen

Inn- Ut- Netto-
flytting flytting innflytting

Alta 678 654 24
Hammerfest 530 593 –63
Sør-Varanger 356 398 –42
Tall basert på statistikk fra 2006.

Befolkningssammensetning

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

gruppe 12* Finnmark landet kommuner

Andel kvinner  49,5 49,8 49,1 50,2 50,3
Andel menn  50,5 50,2 50,9 49,8 49,7
Andel 0 åringer  1,6 1,2 1,3 1,2 1,3
Andel 1–5 år  7,4 6,2 6,1 6,1 6,2
Andel 6–15 år  16,1 14,2 14,2 13,7 13,3
Andel 16–18 år  4,5 4,2 4,1 4,1 4,0
Andel 19–24 år  8,1 7,2 7,1 7,2 7,2
Andel 25–66 år  53,2 53,4 55,1 54,4 55,1
Andel 67–79 år 6,7 8,8 8,5 8,6 8,4
Andel 80 år og over  2,3 4,7 3,6 4,7 4,7
Tall pr. 31.12.06

4. Samfunn og livskvalitet

Figur: Kart over befolkningsendring i kommuner i
Finnmark 1998–2008. Endring i prosent.

mer enn -10%

-10%- -5%>

-5% - 0%>

0% - 5%>

5% - 10%

10% eller mer

Vekstkommunen Alta

Alta kommune er en av få kommuner i Finnmark som opp-
lever en positiv netto tilflytting. Næringslivet i Alta står sterkt;
omsetningen i varehandelen opplever en jevn vekst, og 
hektisk byggeaktivitet gir høye inntekter for entreprenør-
bransjen. I 2007 ble blant annet oljeselskapet North Energy
etablert i Alta.

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 2007 ble boligfeltene Saga B10, Lampemyra og Røst-
moen lagt ut, men den store søkermassen synliggjør fortsatt
stor etterspørsel. I tillegg til slike investeringsrelaterte tiltak
må kommunen ha det nødvendige fokus på sitt løpende 
tjenestetilbud. Kommunens står følgelig ovenfor betydelige
utfordringer de kommende årene.

Seljeli i Langfjorden.
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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 pensjo-
nister.

Et høyt fødselsoverskudd kombinert med netto innflytting
forklarer befolkningsveksten i kommunen. 

Levekår og likestilling

Levekårsindeksen forsøker å gi et bilde av de samlede levekår
for befolkningen inne i et geografisk område. Her scorer Alta

kommune 8,7 (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 2,8, noe som rangerer oss til 131. plass av alle
kommunene (best er 4, landsgjennomsnittet er 2,5, mens
snittet for Finnmark er 2,7).

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 betyde-
lige utfordringer med å få tak på spesielle utdanningsfelt.

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  2,7 1,9 3,0 1,6 1,6
Andel 
arbeidsledige 
25–66 år  1,9 1,4 2,7 1,5 1,6
Tall basert på kostra statistikk fra 2006.

Omsetning varehandelen i Alta

År Alta Hammerfest Sør-Varanger

2003 1630 807 647
2004 1905 927 743
2005 2067 968 826
2006 2210 1034 876

Utdannelsesnivå, personer 16 år og over

Grunnskole- Videregående Universitets- og
nivå nivå høgskolenivå

Alta 35,5 39,5 25,0
Hammerfest 34,8 41,2 24,0
Sør-Varanger 35,3 41,8 22,9
Norge samlet 31,3 43,4 25,4
Tall basert på statistikk fra 01.10.06

Antall båtanløp Alta Havn

År Alta

2003 2398
2004 2622
2005 2622
2006 2847
2007 2725

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).
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Kommunebarometeret

2007 2006
Areal og miljø
Avfall kg/innb 367 350
Gjenvinning privat avfall 60 % 60 %
Miljøsertifiserte kommunale virksomheter 13 6
Søknader om motorferdsel i utmark 277 242
Søknader om motorferdsel i utmark innvilget 209 205
Innvilget dispensasjon i LNF-områder 11 6

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

Likestilling (1-4, 4 er best)
Barnehagedekning 2 3
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 2,8 3

Folk og bosetting
Folketall pr. 31.12 18 275 18 090
Folketilvekst 185 201

Økonomi
Frie inntekter i kroner pr. innbygger 33 296 32 582
Netto lånegjeld pr. innbygger (2006 uten pensjon) 44 776 39 885

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret



I Alta kommune er det delmål 6 i kommuneplanen om
endringsvillig organisasjon samt vedtatt arbeidsgiverpolitikk
som legger de viktigste føringer for vårt arbeide omkring
utvikling av organisasjonen og våre medarbeidere. Åpenhet,
trygghet og respekt skal prege vårt arbeid 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 2008. Målet med omstillingen er å bli bedre
i stand til å møte utfordringene i kommuneplanens samfunns-
del Alta Vil 2004-2015, samt vår Arbeidsgiverpolitikk 2006-09.

Prosjektet har følgende delprosjekter: 
1. Tydeliggjøring av lederrollen – økt delegasjon til det leddet

i organisasjonen som er nærmest brukeren. 
2. En involverende budsjettprosess – ansvarliggjøring i intern 

budsjettprosess buttom-up.
3. En brukertilpasset renholds- og vaktmestertjeneste – 

organisering basert på brukerdefinerte og driftsmessige 
behov.

4. Strategisk ledelse – opprettelse av en sentral samfunns-
utviklingsenhet i rådmannens stab for å møte veksten i 
Altasamfunnet på en best mulig måte. 

5. Barn og unge – omorganisering av Oppvekstsektoren og 
deler av Helse og sosialsektoren ved å opprette en ny 
sektor rettet mot Barn og unges opplærings-, helse- og 
omsorgsbehov.

6. Justering av organisering av IKT utvikling og driftsorganisa-
sjon – tydeliggjøring av sentrale og desentrale, fagdata-
enheter.

7. Sammenslåing av Plan- og utviklingssektoren og Drifts- og 
utbyggingssektoren.

Arbeidet med å tydeliggjøre stabsorganisasjonen i Alta 
kommune, hvilke tjenester som skal organiseres sentralt i råd-
mannens stab og hvilke tjenester som skal ligge ute i sektor
har vært gjennomført som eget OU prosjekt i 2007. I tillegg
har det vært en justering av kultursektoren til kultur og
næring i 2007, som følge av ny politisk organisering.

OU-prosjektene er delvis avsluttet og delvis i ferd med å bli
avsluttet.

Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommunes kommunestyre vedtok i juni 2006 en
Arbeidsgiverpolitisk plattform for de neste 4 år. Plattformen
bygger på vårt verdigrunnlag, og inneholder delelementer
som krav til ledelse i Alta kommunes organisasjon, rekrutte-
rings- og kompetansepolitikk, lokal lønnspolitikk, Helse-miljø-
sikkerhet, inkludering og medarbeiderskap, samt bygging av

5. Medarbeidere og organisasjon
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Vi følelse i organisasjonen. Rådmannen har fulgt opp dette
med å formidle Arbeidsgiverpolitisk brosjyre til alle ansatte. 
I 2007 har det vært mest fokus på HMS-arbeidet.

Kompetanse og rekruttering

Vi ser at kampen om arbeidskraften tilspisser seg, og at vi
framover må ha mye fokus på å profesjonalisere rekrutte-
ringsarbeidet. I 2007 var det spesielt rekrutteringsvansker
innen teknisk sektor (fagarbeidere, ingeniører, arkitekt o.l.)
og vikarer innen oppvekst og pleie/omsorg. Vi jobber 
kontinuerlig med å forbedre våre interne rutiner innen rekrut-
tering og fortrinnsrett, og innførte i 2007 et nytt elektronisk
rekrutteringssystem.

Et annet konkret tiltak er tilsetting av trainee via det første
trainee-programmet som KS gjennomfører.

Viktige kompetansetiltak i 2007 var lederutdanning, prosjekt
medarbeiderskap i helse- og sosialsektoren, HMS-ledelse og
grunnleggende IKT. I 2007 ble det interkommunale selskap
Kompetanseforum Vest-Finnmark videreført.

Helse, miljø og sikkerhet

Alta kommune v/AMU vedtar hvert år en overordnet plan for
HMS-arbeidet kommende år. I 2007 var det arbeidet med IA-
strategi inkl. tiltak for sykefraværsreduksjon, ferdigstillelse av
overordnet styringsdel for HMS-arbeidet (vedtatt april 2007),
innføring av årlige trivselsmålinger og ny arbeidsgiverpolitikk
(der livsfasepolitikk og HMS er et eget kapitel) fortsatt de 
viktigste tiltakene. Det ble i tillegg gjennomført kurs i HMS-
ledelse.

I 2007 gjennomførte vi for første gang målinger på med-
arbeidertilfredshet (HKI). Vi har en målsetting om å en
gj.snittlig score på 24 av 30 oppnåelige. Score i 2007 var på
23,3 basert på 748 respondenter, noe vi anser som et til-
fredsstillende resultat.

AMU består av totalt 10 medlemmer (5 fra hver av partene).
Siste år har arbeidsgiversiden innehatt lederfunksjonen i
utvalget. AMU har hatt 5 møter i 2007.

Alta kommune har 60 % frikjøp av hovedverneombudsfunk-
sjonen, 20 % for hovedverneombudet for skoler/barnehager
og 40 % for hovedverneombudet for de øvrige.

Vi har delt inn våre virksomheter i 50 verneområder, som
hver har sitt verneombud m/vara.

Vår bedriftshelsetjeneste er Finnmark bedriftshelse as, og alle
ansatte er tilknyttet vår avtale med dem. De har i 2007 utført
ca. 950 timer tjenester innen HMS for Alta kommune.

Alta kommune jobber kontinuerlig med helse, miljø og sik-
kerhet for å kunne tilby våre ansatte gode og sikre arbeids-
forhold og for å oppfylle krav i lov og forskrift. I 2007 ble det
igangsatt et eget HMS-prosjekt for implementering av vedtatt
styringsdel HMS. Vi har tilsatt 50 % prosjektleder i 3 år til å
lede dette arbeidet. Arbeidet har god framdrift.

Sykefravær
Alta kommune er en Inkluderende arbeidsgiver 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 i 2007 et totalt syke-
fravær (egen sykdom) på 11,5%, en ytterligere økning i for-
hold til 2006:

2007 Helårstall historikk
Hele 4.kv. 3. kv 2. kv 1. kv  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2007 2007 2007 2007 2007

Felles 1,68 0 0,00 % 0,00 % 4,46 % 2,28 %
Sentraladm. 5,86 6,21 5,24 % 4,86 % 7,64 % 6,48 % 7,83 % 8,00 % 7,99 % 3,90 % 4,00 % 5,50 %
Lærlinger 16,61 14,27 13,55 % 26,61 % 15,69 % 8,62 %
Undervisning 10,9 12,46 7,29 % 10,74 % 13,03 % 9,62 % 7,85 % 9,70 % 9,90 % 8,80 % 8,50 % 7,00 %
Barnehager 13,47 14,62 8,54 % 13,18 % 17,10 % 12,01 % 14,56 % 11,80 % 17,70 % 16,30 % 15,40 % 17,30 %
Helse- og sosial 12,29 11,45 9,56 % 12,79 % 14,39 % 10,71 % 9,91 % 9,30 % 13,94 % 11,60 % 12,30 % 10,90 %
Plan- og utvikl. 3,26 4,85 3,69 % 1,04 % 3,45 % 5,11 % 4,96 % 7,90 % 6,72 % 4,40 % 6,50 % 3,00 %
Kultur 7,94 4,87 5,42 % 10,78 % 10,08 % 7,31 % 6,59 % 5,10 % 10,09 % 8,80 % 9,90 % 10,50 %
Drift- og utbygging 13,84 12,7 13,45 % 14,91 % 13,98 % 11,73 % 9,98 % 14,20 % 13,12 % 11,50 % 11,60 % 12,40 %
Selvkostområdet 11,12 10,42 15,67 % 10,66 % 7,84 % 11,38 %
Andre 4,51 % 6,50 % 7,48 % 2,60 % 2,70 % 4,40 %
Totalt 11,55 11,78 8,66 % 11,66 % 13,42 % 10,06 % 9,29 % 9,90 % 12,07 % 10,30 % 10,40 % 9,60 %

Av totalt sykefraværet på 11,5 % (60 381 dager) fordeler fra-
været seg slik: 
•  egenmelding 1–8 dager 10, 8 % 6.467 dager  
•  sykemelding 1–16 dager 11, 8 % 7.156 dager
• sykemelding over 16 dager 77, 4 % 46.758 dager
• hvorav langtidsfravær over 56 dager utgjør 60 % av total-
fraværet.

Vi har de senere år lagt ned mye ressurser i sykefraværs-
arbeidet:
• utarbeidet detaljerte rutiner for oppfølging av sykemeldte
• opprettelse av personalteam for bedre oppfølging av ansat-
te med mye fravær/langtidsfravær
• ytterligere forsterkning i oppfølging i 2007 ved dialogmøter
og at bedriftshelsetjenesten er del av dette
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• tidligere avklaring av ansettelsesforhold ved langtidsfravær
• prosjekt i barnehager (risikovurdering, analyser m.m.)
• trening i arbeidstid for enkelte grupper
• økt kompetanse i HMS og i ledelse

I 2007 ble det fattet vedtak om deltakelse i Kvalitets-
kommune-programmet, et prosjekt initiert av partene 
sentralt og Kommunaldep. Fokus skal være kvalitet i møtet
med brukeren, og hos oss vil størst fokus være knytta mot
arbeidet med å redusere sykefraværet. Hjemmebasert
omsorg og SFO er valgt ut som pilotområder, og det er ansatt
prosjektleder i 50 % stilling til å lede arbeidet. Det jobbes
godt i prosjektet og i hht. vedtatt prosjektplan.

Likestilling

I Alta kommune er det totalt 1500 ansatte, 1140 kvinner og
360 menn.

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

Andel kvinner Andel menn
Alta kommune 76 % 24 %
Rådmannens ledergruppe             28,5 % 72,5 %
Ledernivå under 
rådmannens ledergruppe 60 % 40 %

Menn har gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner i Alta
kommune til tross for at vi i utgangspunktet lønner likt i
samme type stilling. Dette kan i hovedsak forklares utifra
hvilke yrkesvalg kvinner og menn gjør, samt at vi har stor
kvinnedominans i yrker med lavest lønn. Avlønning i de
mannsdominerte yrker er i større grad markedsstyrt, og dette
påvirker lønnsutvikling internt.

Alta kommune ble i 2007 med i det landsomfattende 
prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”. 
Prosjektet ledes av leder i Administrasjonsutvalget.

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 2,9 stillinger frikjøpt til hovedtillitsvalgt-
funksjonen. Det opereres ikke med frikjøp av plasstillitsvalgte.
Alta kommune har et godt samarbeid med fagforeningene.

Seniorpolitikk

I Alta kommunes livsfasepolitikk er seniorpolitikk det priori-
terte området. Våren 2007 ble tidligere seniortiltak evaluert,
og ut i fra erfaringene/ønskene fra aldersgruppene, samt
økonomi, endte man opp med følgende fra 01.08.07:

1. 20 % reduksjon i arbeidsplikt uten bortfall av lønn fra 
62+. Ved deltidsstilling reduseres arbeidsfritaket 
tilsvarende. Det samme gjelder for lærere.

2. Pensjonsgivende tillegg på opptil kr.18 000 pr. år for de 
som velger å stå i full stilling. Ved deltidsstilling reduseres 
beløpet tilsvarende. 

3. Tilretteleggingstilskudd på inntil kr. 10 000,- avsettes til 
den ansattes avdeling med virkning fra 010108.

Av 79 ”mulige pensjonister” (unntatt ledere) som er fylt 62+,
er det 47 stk som har tatt ut seniortiltak i 2007. Av disse er
det 20 lærere (6 menn og 14 kvinner) og 27 andre ansatte 
(3 menn og 24 kvinner). De fleste har valgt å ta ut 20 %
reduksjon i arbeidstid. 

De resterende 32 mulige er enten i arbeid uten å ha søkt
tiltak, er sykmeldt/tatt ut uførepensjon eller AFP/alders-
pensjon. Konklusjonen er likevel at det er færre som tar ut
AFP ved 62 år, de fleste velger å stå til mellom 63 og 65 år. 

De totale kostnadene som er belastet seniortiltak i 2007 er
ca. kr. 700 000,-.

Sol og snø i Gakori.



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 
fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i regn-
skapet 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

Årsregnskapet for Alta kommune viser at driftsinntektene er
på 1.054 milliarder kr.  Regnskapsmessig netto merforbruk er
på 3,9  millioner kr. Merforbruket er dekket opp med tilsva-
rende reduksjon av budsjettert avsetning til  bufferfond.
Netto driftsresultat er på 5,5  millioner kr., eller 0,5 % av
driftsinntektene. Dette vurderes som ikke tilfredsstillende ut
fra et normtall på 3 %. For nærmere detaljer henvises det til
årsregnskapet.

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 til-
svarende et estimat av hvor mye moms kommunene vil kreve

Driftsresultat 2007 2006 2005

Sum driftsinntekter 1.053.614 1.001.640 891.199
Netto driftsresultat 5.515 31.625 7.256
Netto drift i prosent 
av driftsinntekter 0,5% 3,2% 0,8%

Tall i 1000 kr
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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 i stor grad til driftsformål,
men i økonomiplan 2008-2011 legges det opp til å gradvis
redusere driftsregnskapets avhengighet til disse moms-
inntektene.

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 2007 har sendt inn kompensasjonskrav for ca. 43 
millioner kr – en økning på 5,7 millioner kr sammenlignet
med 2006. Dette er med andre ord 18 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 2007 er den på ca. 176 millio-
ner kr. Arbeidskapitalen har hatt en negativ utvikling fra
2006 til 2007 på 26,2 millioner kr. 

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, men en negativ utvikling fra 2006 til 2007.

Pensjon

Det er balanseført vel 1 milliard kr i pensjonsforpliktelser og
0,9 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 låne-
finansieres. 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 innebærer at vi skyver ytterligere
11,3 millioner kr i betalte pensjoner foran oss. Akkumulert
premieavvik er nå på 40,9 millioner kroner.

Fond

Den samlede fondsbeholdning er på 129 millioner kr., fordelt
på følgende fondstyper:

Disposisjonsfond 33,4 millioner kr.
Bundne driftsfond 73,1 millioner kr.
Ubundne investeringsfond 5,5 millioner kr.
Bundne investeringsfond 17,2 millioner kr.
Sum fondsbeholdning 129,2 millioner kr.

I 2007 er det brukt 15 millioner kr. av fondsbeholdningen,
mens det ble avsatt 27,3 millioner kr. Fondsbeholdningen har
økt med 12,4 millioner kr. 

Økningen skyldes i hovedsak økning i bundne driftsfond som
følge av økning i ubrukte øremerkede prosjektmidler, økning
av kraft og næringsfond og økte selvkostfond.

Hva som inngår i de ulike fondsgruppene er nærmere forklart
i årsregnskapet, note 8, side 21.

Utlån

Kommunen låner ut midler til innbyggerne i form av startlån
og sosiallån. Samlet utlån i året er på 46 millioner kr. 

Gjeld

Den samlede lånegjelda er på 2.024 milliarder kr. inklusiv
pensjonsforpliktelsene. Lånegjeld eksklusiv pensjonsforplik-
telsene er på 0,989 milliarder kr.

Utvikling av lånegjeld pr innbygger for perioden
2005–2007 for Alta kommune

Indikatoren for netto lånegjeld pr. innbygger er definert som
langsiktig gjeld (ekskl.pensjonsforpliktelser) fratrukket totale
utlån og ubrukte lånemidler.

Netto lånegjeld pr. innbygger i Alta var ved utgangen av
2006 på 91.168 kr, noe som er langt over landsgjennomsnit-
tet men under finnmarksgjennomsnittet. 

Økonomisk resultat

2007 2006 2005

Komp fra investering 21.930 17.380 11.753
Komp fra drift 21.013 19.792 15.970
Sum 42.943 37.172 27.723

Tall i 1000 kr

2007 2006 2005

Endring omløpsmidler –10 584 61 485 17 381
Endring kortsiktig gjeld –15 666 14 429 –12 705
Endring arbeidskapital –26 250 47 056 4 676

Tall i 1000 kr

2007 2006 2005

Netto lånegjeld totalt 101 395 91 168 83 764
Lånegjelda fordeler seg på hhv:
Pensjonsforpliktelse 56 620 51 283 47 505
Netto ordinær lånegjeld 44 775 39.885 36 259
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Netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforplik-
telsene, utgjør 39.885 kr.

Netto lånegjeld pr. innbygger i Alta var ved utgangen av
2007 på 101.395 kr. Netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv
pensjonsforpliktelsene utgjør 44.775 kr. For 2007 kan vi ikke
sammenligne med landsgjennomsnittet eller finnmarksgjen-
nomsnittet da kostratallene ikke foreligger.

Netto lånegjeld totalt pr. innbygger i Alta har økt fra 2006 til
2007 med 10.227 kr. Netto lånegjeld pr. innbygger ekskl.
pensjonsforpliktelser har økt med 4.890 kr. fra 2006 til 2007.

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 48 milli-
oner kr. Inklusiv her er 14 millioner som er ekstraordinær
nedbetaling av lån i 2007. 
Betalte renter i 2007 er på 39,1 millioner kr. 
39,8 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. Dersom renteni-
vået øker med 1 %, estimeres renteutgiftene å øke med 6
millioner kr.

Utvikling av renter og avdrag for perioden 2005–2007

Det har vært en økning i renteutgifter fra 2006 til 2007 på
11,6 millioner kr., og en økning i avdragsutgifter på 4,6 
millioner kr. 

Det vises forøvrig til regnskapets note 4 og 5, sidene 14–19
for ytterligere informasjon vedrørende gjeld, renter og
avdrag.

Investeringer

Sum investeringer er på 169 millioner kr, se årsregnskaps-
dokumentet for en oppstilling av alle prosjektene.

Egenfinansieringen utgjør salg av grunn og bruk av fond.
Egenfinansieringsgraden er på 25  %. Dette er forholdsvis
lavt, og henger sammen med at bruk av lån er langt på vei
finansieringskilden til investeringene.

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
de første kostratallene for 2007 først blir publisert i midten
av mars, samt at erfaringsvis få kommuner har innrapportert
regnskap innen fristen (kommuner i Finnmark og kommuner i
vår kostra gruppe), blir kostra tall for 2007 heftet med stor

Økonomisk resultat

feilmargin. Vi velger derfor å trekke frem kostra tall for 2006
i denne årsmeldingen.

I dette kapitlet 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.

2007 2006 2005

Renter 39 100 27 449 23 070
Avdrag 34 122 29 572 25 623

Tall i 1000 kr

Regnskap Fordeling

Sum investeringer: 169.475

Finansiert slik:
Bruk av lån 126.563 75 %
Statstilskudd og refusjoner 12.348 7 %
Salg av grunn 19.424 11 %
Bruk av fond 11.140 7 %

Tall i 1000 kr

1. Netto driftsutgift i kr pr. innbygger
Alta Gj.snitt gruppe 12 Gj. Snitt Finnmark Gj. Snitt landet ekskl. Oslo

Netto driftsutgift 33 492 37 879 40 481 30 432

2. Netto driftsresultat i kr pr. innbygger
Alta Gj.snitt gruppe 12 Gj. Snitt Finnmark Gj. Snitt landet ekskl. Oslo

Netto driftsresultat 1 748 2 986 3 041 2 505

3. Frie inntekter i kr pr. innbygger
Alta Gj.snitt gruppe 12 Gj. Snitt Finnmark Gj. Snitt landet ekskl. Oslo

Frie inntekter 32 582 33 080 38 347 29 051

4. Netto lånegjeld i kr pr. innbygger
Alta Gj.snitt gruppe 12 Gj. Snitt Finnmark Gj. Snitt landet ekskl. Oslo

Netto lånegjeld totalt 91 168 90 013 112 948 70 627
Lånegjelda fordeler seg på hhv:
Pensjonsforpliktelse 51 283 55 821 63 812 44 135
Ordinær lånegjeld 39.885 34.192 49.136 26.492
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Økonomisk hovedoversikt – driftsregnskap 2007

Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
2007 budsjett budsjett 2006

2007 2007
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger –41 146 –39 519 –38 956 –38 083 
Andre salgs- og leieinntekter –87 780 –82 178 –85 753 –89 111 
Overføringer med krav til motytelse –209 817 –201 391 –162 407 –187 291 
Rammetilskudd fra staten –310 795 –318 137 –317 393 –302 568 
Andre statlige tilskudd –78 030 –71 349 –62 301 –71 116 
Andre overføringer –791 –821 –   –1 146 
Skatt på Inntekt og formue –297 593 –297 496 –291 496 –286 832 
Eiendomsskatt –27 446 –27 450 –26 700 –25 274 
Andre direkte og indirekte skatter –218 –200 –200 –218 
Sum Driftsinntekter –1 053 615 –1 038 541 –985 206 –1 001 640 

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 596 387 599 084 572 852 555 763 
Sosiale utgifter 55 358 51 620 48 662 51 155 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 156 559 140 950 125 406 139 181 
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 84 964 82 068 77 957 80 574 
Overføringer 99 497 103 243 92 028 99 321 
Avskrivninger 38 319 38 320 35 315 34 796 
Fordelte utgifter –   –   –363 –   
Sum Driftsutgifter 1 031 084 1 015 285 951 857 960 790 

Brutto driftsresultat –22 531 –23 256 –33 349 –40 850 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak –34 704 –23 693 –22 675 –15 693 
Mottatte avdrag på utlån –743 –661 –   –277 
Sum eksterne finansinntekter –35 447 –24 354 –22 675 –15 971 

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 60 910 51 898 46 773 34 630 
Avdragsutgifter 29 787 32 517 32 517 25 101 
Utlån 85 85 –   261 
Sum eksterne finansutgifter 90 782 84 500 79 290 59 992 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 55 336 60 146 56 615 44 022 

Motpost avskrivninger –38 319 –38 320 –35 315 –34 796 
Netto driftsresultat –5 515 –1 430 –12 049 –31 625 

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk –14 269 –14 269 –   –413 
Bruk av disposisjonsfond –   –   –   –1 724 
Bruk av bundne fond –3 797 –6 758 –2 810 –3 781 
Bruk av likviditetsreserve –   –   –   –   
Sum bruk av avsetninger –18 066 –21 027 –2 810 –5 917 

Avsetninger
Overført til investeringsregnskpet –   –   3 200 –   
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk –   –   –   –   
Avsatt til disposisjonsfond 9 956 13 784 10 049 11 817 
Avsatt til bundne fond 13 624 8 673 1 610 11 456 
Avsatt til likviditetsreserven –   –   –   –   
Sum avsetninger 23 580 22 457 14 859 23 273 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 –   –   –14 269 

Beløp i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Økonomisk hovedoversikt – investeringsregnskap 2007

Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
2007 budsjett budsjett 2006

2007 2007

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom –20 216 –14 284 –11 575 –31 916 
Andre salgsinntekter –1 391 – – –1 068 
Overføringer med krav til motytelse –7 955 –11 020 –10 020 –6 982 
Statlige overføringer –   –   –   –  
Andre overføringer –   –   – –  
Renteinntekter, utbytte og eieruttak –91 –   – –  
Sum Inntekter –29 652 –25 304 –21 595 –39 966 

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 458 3 972 3 802 3 759 
Sosiale utgifter 585 469 439 419 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. 140 666 100 988 143 493 116 545 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 791 –   – 626 
Overføringer 22 975 23 207 25 677 18 383 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 –   –   36 
Fordelte utgifter –   –   –   –  
Sum Utgifter 169 484 128 636 173 411 139 768 

FINANSUTGIFTER
Avdragsutgifter 18 335 17 493 3 493 31 674 
Utlån 45 590 40 000 20 000 34 762 
Kjøp av aksjer og andeler 13 014 13 014 – 8 088 
Dekning av tidligere års udekket 1 050 1 051 – 15 261 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 2 730 –   –   734 
Avsetninger til bundne fond 1 045 –   – 711 
Sum finanstransaksjoner 81 764 71 558 23 493 91 229 

Finansieringsbehov 221 596 174 890 175 309 191 031 

FINANSIERING
Bruk av lån –172 153 –139 145 –165 216 –146 149 
Mottatte avdrag på utlån –17 619 –12 293 –3 493 –18 196 
Salg av aksjer og andeler –2 623 –   – –
Bruk av tidligere års udisponert –9 291 –9 396 – –1 879 
Overføringer fra driftsregnskapet –   –   –3 200 –  
Bruk av disposisjonsfond –9 880 –8 856 –3 400 –6 719 
Bruk av ubundne investeringsfond –594 –   – –702 
Bruk av bundne fond –665 –5 200 – –17 471 
Sum finansiering –212 826 –174 890 –175 309 –191 117 

Udekket/udisponert 8 770 –   – –85 

Beløp i 1000 kr 
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Økonomisk hovedoversikt - balansen 2007

Regnskap 2007 Regnskap 2006 

EIENDELER
Anleggsmidler 2 335 418 2 065 892 
Faste eiendommer og anlegg 1 190 306 1 088 919 
Utstyr, maskiner og transportmidler 80 234 70 969 
Utlån 118 209 90 804 
Aksjer og andeler 26 857 16 260 
Pensjonsmidler 919 812 798 940 

Omløpsmidler 324 602 335 187 
Kortsiktige fordringer 70 308 62 486 
Premieavvik 40 852 29 541 
Aksjer og andeler –   –   
Sertifikater –   –   
Obligasjoner –   –   
Kasse, postgiro, bankinnskudd 213 442 243 160 

Sum eiendeler 2 660 020 2 401 079 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital –487 959 –468 177 
Disposisjonsfond –33 438 –33 362 
Bundne driftsfond –73 045 –63 217 
Ubundne investeringsfond –5 539 –3 403 
Bundne investeringsfond –17 219 –16 839 
Regnskapsmessig mindreforbruk –   –14 269 
Regnskapsmessig merforbruk –   –   
Udisponert i investeringsregnskapet –7 503 –9 291 
Udekket i investeringsregnskapet 24 428 9 206 
Likviditetsreserve –11 134 –11 134 
Kapitalkonto –364 509 –325 867 

GJELD
Langsiktig gjeld –2 023 600 –1 800 107 
Pensjonsforpliktelse –1 034 558 –927 707 
Ihendehaverobligasjonslån –   –   
Sertifikatlån –   –   
Andre lån –989 041 –872 401 

Kortsiktig gjeld –148 461 –132 795 
Kassekredittlån –   –   
Annen kortsiktig gjeld –148 461 –132 795 
Premieavvik –   –   

Sum egenkapital og gjeld –2 660 020 –2 401 079 

MEMORIAKONTO
Memoriakonto –   –   
Ubrukte lånemidler 52 692 60 082 
Andre memoriakonti 52 016 28 069 
Motkonto for memoriakontiene –104 707 –88 151

Beløp i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Anskaffelse og anvendelse av midler

Økonomisk resultat

Regnskap 2007 Regnskap 2006 
ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) –1 053 615 –1 001 640 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) –29 561 –39 966 
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner –227 932 –180 316 
Sum anskaffelse av midler –1 311 109 –1 221 922 

ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 992 765 925 994 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 169 475 139 732 
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 167 730 134 551 
Sum anvendelse av midler 1 329 970 1 200 277 

Anskaffelse – anvendelse av midler 18 861 –21 645 

Endring i ubrukte lånemidler –7 390 25 411 
Endring i arbeidskapital –26 251 47 056 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Avsetninger 35 908 63 539 
Bruk av avsetninger –38 497 –32 688 
Til avsetning senere år –16 273 –9 206 
Netto avsetninger –18 861 21 645 

Beløp i 1000 kr

Sektorens andel av totale driftsutgifter 2007



Tjenester og oppgaver

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

Servicesenteret
Består av fire faglige enheter: kundetorget, politisk sekre-
tariat, post/arkiv og utlån og tomter.
• Kundetorget er kommunens kontaktpunkt mot innbyg-
gerne 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.
• Utlån og tomter sin hovedoppgave er utlån, kommunale
bolig tomter, kommunale andeler i ABBL, tilskudd til reduk-

Rådmann
Bjørn-Atle Hansen

Ass. rådmann
Målfrid Kristoffersen

Servicesenteret
Avd.leder 
Roy Allan Hansen

Skatt- og innfordrings-
avdelingen
Avd.leder Ester Nilsen

Regnskapsavdelingen
Avdelingsleder
Gunvor Isaksen

IKT-avdelingen
Avdelingsleder
Aleksander Øines

Budsjettavdelingen
Avdelingsleder 
Arne Dahler

Støttefunksjoner
Advokater, rådgivere

Lønns- og personal-
avdelingen
Avd.leder Linda Pedersen

Kantina 
rådhuset

Politisk sekretariat
Fagansvarlig
Bjørg Wirkola

Kundetorget
Fagansvarlig
Mona Lyng

Post og arkiv
Fagansvarlig
Beate Monsen

Utlån og tomter
Fagansvarlig
Anne-Karin Myreng

7. Sentraladministrasjonen

sjon av kommunale gebyrer, etablering av vanskeligstilte i
privat eller kommunale omsorgsboliger og kommunedelplan
”boligsosial handlingsplan”.

Regnskapsavdelingen
• Regnskapsavdelingen ivaretar kommunens regnskap, har
systemansvar for kommunens regnskapssystem Agresso, og
utfakturering.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 60

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

Sykefravær
Sykefravær sentraladministrasjonen 5,86 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %
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Budsjettavdelingen
• Budsjettavdelingen ivaretar budsjett- og økonomiplan-
arbeidet og støtter sektorene i budsjetteringsarbeidet. 
Avdelingen har også ansvar for økonomiske kalkyler og 
prognoser knyttet til regnskapsrapportene til kommunestyret,
og bistår sektorene i kostnadsberegning av nye tiltak.

Skatte- og innfordringsavdelingen
• Skatteavdelingen ivaretar skatteområdet og kommunal 
innfordring

Lønns- og personalavdelingen
• Ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og råd-
giving innen personalpolitiske problemstillinger. Avdelingen
håndterer lønnskjøring og lokale lønnsforhandlinger. Her 
ivaretas også funksjonene IA, HMS og sykefravær.

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

Andre støttefunksjoner
• Sentraladministrasjonen ivaretar en del andre støtte-
funksjoner som informasjonsrådgivning, strategisk råd-
givning, og arkivledelse. 
• Kommuneadvokatene er prosessfullmektige for kommunen
i alle saker for retten og fylkesnemnda, og driver i tillegg
juridisk rådgivning ovenfor sektorene og politiske organer.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2007

Etablere kommunal trainee-ordning.

Arrangere og delta i Yrkesorienteringsmessa 2007. Mål-
gruppe: studenter ved Alta vgs og Hif.

Ta initiativ til etablering av fagtilbud på universitetsnivå i Alta
i samarbeid med Hif og Uvett.

Omdømme.

Lønn- og økonomisystemet over på ny plattform – gi et bedre
styringsverktøy for hele organisasjon.

Etablere måleindikatorer/kriteriet for 3.4.1 ledere som grunn-
lag for evaluering.

Stabilisering og rekruttering.

OU rådmannens stab.

Innføre rammebudsjettering og en mer involverende bud-
sjettprosess.

Måloppnåelse i 2007

Alta kommune deltar i KS sitt trainee program. Har rekruttert
en trainee.

Gjennomført.

Tre kurs på universitetsnivå planlagt, historie, ex phil og geolo-
gi. Ansvar for oppstart høst 2007, Hif og Uvett.

Alta kommune har deltatt i prosjektet servicebyen Alta, i regi 
av ANF. Etablert og implementert ny hjemmeside og selv-
betjeningsportal. Videre er det gjennomført mindre prosjekter
innenfor informasjonsområdet.

Prosjektforberedelsene er gjennomført og arbeidet med bud-
sjettmodulen igangsatt.

Kriterier utarbeidet, men ikke tatt i bruk i 2007.

Nytt elektronisk rekrutteringsverktøy er tatt i bruk. Vedtatt 
seniorpolitikk er iverksatt. Arbeidet med forbedring av interne
rekrutteringsrutiner for deltidsansatt er igangsatt, og vil bli
sluttført i 2008.

Tiltaket er gjennomført og staben er etablert med egne avde-
linger, men justering av IKT-organisasjon er ikke sluttført.

Nytt budsjettreglement er utarbeidet og vedtatt. Implemente-
ringen i budsjett 2009.
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Utfordringer 

Hele organisasjonen står ovenfor betydelige utfordringer med
å få implementert ny organisasjonsstruktur. Strukturelle
endringer både i sentraladministrasjonen og mellom sekto-
rene, kreve store ressurser av sentraladministrasjonen i 2008,
hvor organisasjon sin struktur må ”bygges om” i alle elektro-

niske register. I tillegg skal lønn og personalsystemet over på
ny plattform og elektronisk post iverksettes. Det skal 
etableres helhetlig målstyringssystem og revidert HMS system
skal implementeres, herunder sykefraværsoppfølging og IA
strategien. Kommunens service- og brukerfokus vil priorite-
res, herunder videreutvikling av elektroniske tjenester for 
innbyggerne og næringslivet.

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr. KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter –1 106 137,3 % -806 –1 002 –1 309
Sum 7 Refusjoner –10 610 110,4 % –9 610 –4 337 –10 053
Sum 8 Overføringer –3 342 101,3 % –3 299 –1 126 –2 443
Sum 9 Finansinntekter –608 87,5 % –695 –120 –210
Sum Sum inntekter –15 666 108,7 % –14 410 –6 585 –14 016
Sum 0 Lønn 34 412 98,2 % 35 027 30 720 31 260
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 17 838 112,4 % 15 865 13 628 15 299
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 637 78,8 % 808 353 159
Sum 4 Overføringer 5 308 97,7 % 5 432 4 273 4 577
Sum 5 Finansutgifter 4 639 100,2 % 4 630 2 529 4 675
Sum Sum utgifter 62 834 101,7 % 61 762 51 503 55 971
Sum 110 Sentrale styringsorganer 47 168 99,6 % 47 352 44 918 41 955

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Til tross for betydelige ikke budsjetterte kostnader på grunn
av datasammenbruddet i september og behov for konsulent-
bistand ut over budsjett til rekruttering av personalsjef og til
arbeidsmiljøarbeid, har sektoren driftet innenfor tildelt
ramme. Som tidligere år er situasjonen slik at innsparing ved
vakante stillinger finansierer underdekning av løpende drifts-
utgifter og overforbruk av overtid.

Økonomisk resultat – kostra sammenstilling 

Til kostnadsgruppen adm., styring og fellesutgifter hører
utgifter til politikk, administrasjon, administrasjonslokaler,
premieavvik, fellesutgifter og fordelte utgifter.

Samlet netto belastning for hele kommunen på disse funksjo-
nene i regnskap 2007 er på 66,5 million kroner. Dette er 
8,8 % mer enn i 2006. Sektor 110 sentrale styringsorganer

står for 69 % av disse kostnadene. Fordelt pr innbygger gir
dette kr 3638 for 2007.  Dette er en vekst på 9,1 % i forhold
til 2006. At vi fikk lavere befolkningsvekst enn landet i 2007,
høyere lønnsvekst enn tidligere år, økt bevilgning til data-
lagring og medlemskap i interkommunalt arkiv, ny stilling og
driftsmidler til HMS arbeid og ny hjemmel til leder IKT er de
viktigste årsakene til veksten fra 2006 til 2007. Både i 2006
og 2007 har de samlede nettokostnadene til adm., styring og
fellesutgifter ligget innenfor tildelt budsjettramme.

For 2006 var den totale belastningen 61,1 millioner hvorav
sentrale styringsorganer sto for 67 %. For 2005 var total-
belastningen 49,2 mill hvorav sentrale styringsorganer sto for
80 %.  

Kilden til den store endringen fra 2005 til 2006 er en kombi-
nasjon av at inntektsført netto premieavvik gikk ned samtidig
som det var en betydelig vekst i kostnadene til adm., styring
og fellesutgifter i helse og sosial og drift og utbygging.

Alta Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt
gruppe Finnmark landet

12 utenom Oslo

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 2006 3334 4404 5470 2733
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 2005 2753 4525 5005 2906
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 2004 3376 3841 4777 2706
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Tilleggstabeller

Oppgaver utført av servicesenteret

Situasjonskart 314
Gravemeldinger 774
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 25
Kontroll av meldingssaker (bygg) 196
Utleievirksomhet 300
Tomtesøknader 80
Registrerte driftsmeldinger 560
Startlån 112
– herav avslag 40
Bostøtte 592
– herav avslag 149
Antall stillingsutlysninger 197
Antall søkere på disse utlysningene 1378

Andre utførte oppgaver

Antall bokettersyn (skatteområdet) 25

Personellressurser

Virksomhet Antall hjemler

Totalt i rådmannens stab 60
IKT-avdelingen 5
Lønn- og personal 10
Rådmannskontoret 8
Servicesenteret 18
Regnskapsavdelingen 6
Budsjettavdelingen 4
Skatte og innfordringsavd 9



8. Undervisning

Tjenester og oppgaver i avdelingen

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.
• Tilpasset skolefritidsordning til eldre elever som på særskilt
grunnlag har behov for slikt tilbud. 
• Sikre tilbud innenfor pedagogisk psykologiske tjenester til
innbyggerne (kommunen selger slike tjenester til Loppa 
kommune).
• Sikre tilbud til førskolebarn med særskilte behov med 
hjemmel 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. 

PP-tjenesten Skoler 

Oppvekstsjef 
Per Hindenes 

Fagkonsulenter 

Nyland skole 

 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 310,5, herav 

284  årsverk 
utført av 
undervisnings-
personale.

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 24,9 %

Sykefravær
Sykefravær hele undervisningsområdet 10,9 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %

Nye Alta ungdomsskole er ferdigstilt med 1. byggetrinn.



26 Undervisning

Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Det er kjøpt inn felles læreverk i matematikk for alle trinn i
Alta skolen.

Det er etablert en egen matematikkveileder for skolene med
ansvar for innføring av et felles kartleggingssystem for barns
tallforståelse.

Det er gjennomført et grunnlagsarbeid I 2007 som fører til at
det vil bli etablert et Newton rom I 2008. Det vil også bli
arrangert realfagskonkurranse i Alta høst 2008 som ledd i
arbeidet med realfag.

Det er etablert system for kvalitetsutvikling og tilsyn i sko-
lene.
• Skolenes årsmelding
• Skolenes virksomhetsplaner. Disse lages med basis i kom-
munens og sektorens virksomhetsplaner.
• Kvalitetsdialog med årlige samtaler der skoler følges på
spesifikke områder. 
I 2007 har fokus vært rettet mot mobbing og vold i skolen,
læringsresultat, resultater av kartlegging av leseferdighet, ele-
venes arbeidsmiljø.

Skolene er i ferd med å gjennomføre bruk av LUS kartlegging
av elever. Kartleggingen bidrar til bevisste strategier for å
fremme elevenes leseutvikling.
I regi av RSK Vest-Finnmark og arbeidsgruppe for læringsstra-
tegier er det utviklet en leseplan som nå er ute på høring. 

Komsa skole er med i nasjonalt prosjekt ”Fra ord til hand-
ling” der det settes fokus på realfag. Komsa deltar i prosjek-
tet sammen med Kvalsund skole, Reindalen og Baksalen
skoler.
Gakori barnehage, Gakori skole og Sandfallet ungdomsskole
deltar i et tilsvarende prosjekt med fokus på realfag og over-
gang fra barnehage til skole og mellom skoler. Prosjektet har
ført til økt realfagsarbeid i Gakori barnehage og til fokus på å
etablere bedre praksis ved alle virksomhetene.
Begge prosjektene har fått nasjonal støtte fra Utdanningsdi-
rektoratet.

Videreutdanningstilbud er etablert og utdanninga fullføres
vår 2008. Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom RSK
Vest-Finnmark og Finnmark fylkeskommune.

Kultur og oppvekst har samarbeidet om tiltaket, og det er
gitt tilskudd til FAU-er og andre som ønsker å sette i gang fri-
tidstilbud i nærmiljøet.

Enkeltelever, perioder av året og hele året. Finansieringer har
vært ulik, men noen har hatt ekstern finansiering i tillegg til
egen. Alta Ungdomsskole, Sandfallet, Tverrelvdalen, Komsa,
Gakori, Elvebakken og Bossekop har benyttet seg av tilbudet. 
Tverrelvdalen har også et allmenpedagogisk opplegg med 2
besøk i halvåret for barnetrinnet.

Mål for 2007

Innkjøp av læremidler til opplæring i realfag kompetansehe-
ving virksomhetene.

Realfagskartlegging – alle teller.

Newton rom og First lego league.

Etablere system for kvalitetsutvikling og tilsyn for skoler.

Ta i bruk Leseutviklingsskjema (LUS) i Alta skolene 2007/08.
Skoler i Alta skal lage leseplan for alle trinn.

Fra ord til handling

Minst 8 lærere skal delta i videreutdanning i entreprenørskap
for lærere

Initiere etablering av fritidstilbud i regi av foreldre/FAU eller
frivillige organisasjoner ved hjelp av økonomiske tilskudd og
tilgang til lokaler i samarbeid med kultur.

Etablere grønn omsorg som del av tilbud for barn/ungdom
som ikke profiterer på et vanlig skoletilbud. Det inngås sam-
arbeid mellom Grønn Omsorg og 6 skoler.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2007

Tverrfaglige team innenfor barn – unge. Samarbeid med
skoler og barnehager for å etablere systemer for tidlig inter-
venering og systemrettede tiltak i skoler, i hjem og på fritidsa-
renaer.
Utarbeide og innføre praktiske samhandlingsmodeller mellom
tverrfaglige team og den enkelte skole og barnehage for å
fremme helhetlig kartlegging og tidlig intervensjon for barn
som trenger ekstra oppfølging.

Sikre samhandling mellom avleverende virksomhet(skole/bar-
nehage) og mottaker virksomhet

Halvårlig rapportering på virksomhetsmål, økonomi og
fravær.

Sikre funksjonalitet i den nye barn – unge sektoren med vekt
på tverrfaglighet og samhandling i møte med kommunens
innbyggere.

Iverksette ny mal for IOP. Kobling mellom mål i IOP og enkelt-
vedtak som grunnlag for den pedagogiske oppgave for virk-
somheter.

Tilby kurs til foreldre med atferdsvanskelige barn. Eks: De
utrolige årene (Webster Stratton.)

Gjennomføre innkjøpsplan for IKT utstyr til skoler og barne-
hager

Måloppnåelse i 2007

De tverrfaglige teamene er etablert som en del av den nye
barn og unge tjenesten.
Her er det startet skolering av 4 skoler innenfor en strategi-
tenkning for tidlige tiltak. Prosjektet gjennomføres konkret i
skolene høst 2008. Det er et siktemål å etablere dette som
en hovedstrategi for alle skoler i løpet av skoleåret 2008/09.
Siktemålet er å sette inn tiltak tidlig i forhold til alle sider ved
barns dannelse og utdannelse. Målet er tidlige tiltak som
motvirker skjevutvikling for barn og miljø.

Det er utarbeidet rapportmal for barn som går i barnehage
som skal overleveres skole. Det er videre laget et årshjul som
klargjør ansvar og arbeid med sikte på at nødvendig informa-
sjon om barn overføres fra barnehager til skoler. Et viktig ledd
i arbeidet er å sikre standardisert informasjon og gode rutiner
både i skoler og barnehager.

Rapportering i forhold til virksomhetsmål er gjort i tilknytning
til kommunens årsmelding for 2007.  Når det gjelder regn-
skap foretas det rutinemessig kvartalsvise rapporteringer til
overordnet administrativt og politisk nivå.  Sykefravær inngår
som en del av rapporteringen.

Den nye Barn – unge sektoren etableres 01.03.08. Arbeidet
med prosjektet har fulgt planverk, og det er:
• Etablert en struktur med tverrfaglige team
• Etablert en ledelsesstruktur for den nye sektoren
• Etablert prosjekter knyttet til tidlige tiltak i barnehager og
skoler
• Planlagt iverksatt prosjekt knyttet til en utrednings- og
møteledelsesmodell for den nye organisasjonen ”Flip –over”
• Det er iverksatt tiltak for rekruttering og bemanning av den
nye sektoren og den nye tjenesten.

Det er laget et nytt årshjul for arbeidet med det spesialpeda-
gogiske feltet. Det er videre lagt opp rutiner for arbeidet som
bygger på felles maler og felles strukturer for arbeidet ved
den enkelte skole.

Alta kommune har under gjennomføring en kompetanseopp-
bygging knyttet til strategier for arbeid med barn og voksne
med vekt på samspill og samhandling.  Strategiene vektleg-
ger voksenrollen. Siss Mari Solli og Lise Karlsen bygger opp
en unik kompetanse knyttet til bruk av veilednings- og til-
taksprogrammene:
• ICDP
• Webster Stratton
• PMTO

Det er kjøpt inn ca 300 nye datamaskiner i 2007. maskinene
er tatt i bruk ved alle skoler i kommunen. Innkjøpet medfører
en vesentlig bedre maskinstatus i kommunens skoler. En del
maskiner er videre ”resirkulert” og sendt barnehager i kom-
munen. Arbeid med å bygge ut nettverk ved skolene mangler
enda en del før det er fullført. Det er i 2007 også etablert
trådløse nettverk ved flere skoler. 
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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
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 
integrert 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 
• Forsterke innsatsen på å motvirke vold og mobbing i 
skolene. Det må arbeides konkret med å håndheve en null
toleranse for mobbing.
• 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, 
Elvebakken skole, Komsa skole og Bossekop skole.

Alta H.fest Harstad Steinkjer

Antall innbyggere 
6-15 år 2905 1247 3163 2806

Antall innbyggere 
6-9 år 1223 450 1172 1055

Folkemengde i alt 18090 9391 23261 20624

Elevtall og folketall som mulighet og utfordring

Figuren og tabellen foran viser at Alta skiller seg ut fra de
øvrige kommunene ved følgende trekk:

• Innbyggere 6–15 år i % av hele befolkningen er 16.06%
for Alta  mot rundt 13–13,5% for de øvrige kommunene
• Innbyggere i aldersgruppen 0-17 år er for Altas del drøyt
27% av totalbefolkningen mens landssnittet ligger på 
drøyt 23 %

Denne sammensetningen av befolkningen er en fantastisk
situasjon for Alta. En ung befolkning betyr muligheter for
utvikling og vekst. Det betyr samtidig at det er et hardt press
på kommunale tjenester knyttet til barn og unge i form av
barnehager, skoler, skolefritidsordninger og fritidstilbud.

Skiaktiviteter ved Bossekop skole.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

Sektor undervisning har et samlet merforbruk (netto) på 
0,6 %, tilsvarende 1,2 mill. Virksomhetene har i all hovedsak
vist god budsjettdisiplin til tross for trange rammer.

Forbruket på lønnspostene er i samsvar med budsjett 
(99,89 %). Varer og tjenester er også i samsvar med budsjett
(99,90 %). Viktig å være oppmerksom på skoleskyss som
totalt har et overforbruk på skoleskyss på ca. 0,795 mill.

Sektoren har en inntektsvikt på totalt ca. 1,8 mill. i forhold til
budsjett noe som i all hovedsak gjelder refusjon sykelønn.  I
tillegg er det en del mindre avvik (pluss og minus) i forhold til
budsjett.  Refusjon øvingsundervisning viser en svikt på ca.
0,761 mill. noe skyldes redusert omfang av denne aktiviteten.
Refusjon elevutgifter fra andre kommuner viser en merinn-
tekt på ca. 0,55 mill.

Økonomisk resultat

Grunnskole og PPT:

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap 
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -11 751 101,96 % -11 525 -10 283 -10 777
Sum 7 Refusjoner -35 101 94,80 % -37 025 -24 910 -30 289
Sum 9 Finansinntekter -439 99,77 % -440 0 -301
Sum Sum inntekter -47 291 96,53 % -48 990 -35 193 -41 367
Sum 0 Lønn 210 139 100,03 % 210 078 191 713 198 243
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 21 289 100,70 % 21 140 17 815 18 803
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 603 90,82 % 5 068 2 686 3 491
Sum 4 Overføringer 2 310 101,18 % 2 283 1 620 2 091
Sum 5 Finansutgifter 2 152 100,23 % 2 147 842 1 641
Sum Sum utgifter 240 493 99,91 % 240 716 214 676 224 269
Sum Grunnskole og PPD 193 202 100,77 % 191 726 179 483 182 902

Undervisning:

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap 
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -11 790 101,6 % -11 603 -10 325 -10 776
Sum 7 Refusjoner -42 747 95,5 % -44 778 -25 771 -36 799
Sum 9 Finansinntekter -789 99,9 % -789 0 -1 372
Sum Sum inntekter -55 326 96,8 % -57 170 -36 096 -48 947
Sum 0 Lønn 217 807 99,9 % 218 051 200 560 205 776
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 29 991 99,9 % 30 021 20 409 27 435
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 638 91,5 % 5 068 2 686 3 513
Sum 4 Overføringer 3 600 101,8 % 3 535 4 373 3 809
Sum 5 Finansutgifter 4 562 100,3 % 4 551 1 553 3 624
Sum Sum utgifter 260 598 99,8 % 261 226 229 581 244 157
Sum 210 Undervisning 205 273 100,6 % 204 056 193 485 195 211

Klasse 3A viser stolt fram silketrykk.
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Sykefravær

Sykefraværet i skolene er på 10,9%. Dette er noe lavere enn
for kommunen samlet, men bekymringsfullt fordi fraværet
stiger. 

Det er store variasjoner mellom skolene mht sykefravær, fra
22,6 % (liten skole der en sykemeldt lærer gir stort utslag), 
til 3,86 % ved den skolen som har lavest fravær.

Kostra sammenligninger

2006

2012 Alta

2006

Gj.snitt
kommune-
gruppe 12

2006

Gj.snitt
Finnmark

2006

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

2006

Gj.snitt
alle 

kommuner

Gj.snitt Gj.snitt
kommune Gj.snitt landet

2012 Alta gruppe 12 Finnmark utenom Gj.snitt alle
2006 2006 2006 2006 2006

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 11,6 11,1 10,4 13,4 13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 12,9 12,7 10,9 15 15,1

Etter reduksjon av sykefraværet i 2004 og 2005, har fraværet
steget både i 2006 og  i 2007.  

Fraværet blant personalet i skolen ligger gjennomsnittlig
drøyt 0,5 % under gjennomsnitt for kommunen.

Alta kommune bruker en større andel av fellesskapets midler
til grunnskoleopplæring enn landsgjennomsnittet. Vi bruker
mer til selve opplæringen og mer til skolelokaler og skyss.
Samtidig har kommunen en gjennomsnittlig gruppestørrelse
på 1.–7. trinn med 11,6 og 8.–10.trinn med 12,9. På denne
variabel kommer kommunen ut med litt høyere gjennomsnitt
enn kommunene i gruppe 12. Vi har likevel et lavere snitt
enn landet. Forklaringer på dette er flere små skoler og 
kommunens vedtak om nærmiljøskoler av relativt beskjeden
størrelse.

Andel av elever som får spesialundervisning er noe lavere enn
for kommunegruppe 12, men høyere enn for gjennomsnittet
i landet.

Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring, per
innbygger 6–15 år.

Korrigerte brutto drifts-
utgifter til grunnskole, per
elev.
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Elever ved Kvalfjord skole har et godt svømmetilbud.



Tjenester og oppgaver

Huset har som oppgave å legge til rette for ulike aktiviteter
for ungdom i Alta. Nåværende organisering og driftsform ble
etablert i 2003, og interessen for aktiviteter og tilbud i regi av
Huset har hele veien vært økende. Tilbakemeldingen fra
ungdom som benytter tilbudene på Huset er også svært posi-
tive. Det har vært gledelig å registrere at mange nye unge
søker mot Huset.

Huset baserer sin filosofi på positive aktiviteter, mestring og
medvirkning. Huset har et eget Husstyre med 7 ungdommer
valgt av Husetparlamentet (allmøte). Husstyret er sentrale
rådgivere for aktiviteter og prioriteringer. I tillegg kan øvrige
brukere initiere aktiviteter og arrangementer etter eget ønske
innenfor etablerte rammer. 

Huset har i 2007 hatt åpent tirsdager, onsdager og torsdager
kl. 14.00–21.00. I tillegg er det på årsbasis mellom 200 og
300 ungdom som har egne nøkkelkort til Huset. Egne nøk-
kelkort betyr tilgang til Huset kl. 08.00–24.00 alle dager i
uken.  

Huset har øvingsrom for musikk, danserom, teaterrom, møte-
rom og medieverksted. Det har innenfor disse aktivitetene
vært avholdt ulike kurs og work-shops. Kapasiteten for
musikk og dans/teater er utvidet gjennom tilgang på lokaler i
tilstøtende paviljonger. Pågangen innenfor alle disse aktivite-
tene er stor, og det er tross utvidelse en del kapasitetsbegren-
singer både med hensyn til rom/utstyr og ressurser til oppføl-
ging/work-shops. Det ble i 2007 satt av egne investerings-
midler til utvidelse av romkapasitet, og fra høsten 2007 er tre

nye øvingsrom tatt i bruk, samt et nytt danserom og møte-
rom. Husets driftsrammer for oppfølging av rom/utstyr er
ikke økt i forbindelse med utvidelsen.

I tillegg til aktiviteter og arrangementer på Huset, formidler vi
kulturinnslag til ulike arrangementer, samt tilretteleggeer for
besøk hos andre og arrangerer sceneopptredener også uten-
for Huset.

Prosjekter

- Innovation Circle, et EU-prosjekt med formål å knytte 
kontakter på tvers av landegrenser samt bidra til erfarings-
utveksling og kompetanseheving. Prosjektet ble organisert
gjennom Finnmark fylkeskommune, med deltakelse fra 
Kirkenes og Alta. Prosjektet ble avsluttet våren 2007. 

- Gigant, en musikksamling for musikkungdom med innspil-
linger i platestudio, work-shops og flere sceneopptredener. I
tillegg til Altaungdom, deltok også ungdom fra Sør-Varanger,
Hammerfest og Honningsvåg. Det ble gjort 14 innspillinger i
løpet av en hektisk uke i august. I tillegg var det en rekke 
sceneopptredener – der ungdom opptrådte på utescenen på
Sentrum og utesteder samt deltok på Aronnesrocken. 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 3

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 0,4 %

9. Ungdommens Hus
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Sommerjobb

Huset administrerer sommerjobbordningen. Det var også i
2007 stor pågang både fra ungdom og arbeidssteder som
ønsker ung arbeidskraft. En rekke oppgaver ble utført
gjennom ordningen, likevel er pågangen fra arbeidssteder
langt større enn disponible lønnsmidler. Spesielt har kommu-
nale avdelinger som park/idrett og drift/vedlikehold et stort
behov for denne type arbeidskraft på sommeren. Ordningen
omfatter aldersgruppen 15–25 år. Det er særskilt ungdom
mellom 15 og 17 år som kan ha problemer med å få seg
sommerjobb utenom denne ordningen. For ungdom over 18
år er arbeidsmarkedet rimelig lett tilgjengelig.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet har fungert godt i 2007. Oppmøtet har vært
bra, og rådet har arbeidet rimelig aktivt. Det ble i forbindelse
med kommunevalget avviklet valg av nytt ungdomsråd. Ung-
domsrådet i Alta får positiv oppmerksomhet fra en rekke
hold. Blant annet har rådet hatt besøk av både Barneombud
Reidar Hjermann og Kommunal- og regionaldepartementet
ved statssekretær Dag Sandbakken.

Planlegging fremover

• Følge opp og utvikle tilbud og prosjekter som er tilpasset
behov og ønsker hos ungdom.
• Etablere tilfredsstillende/tilstrekkelige løsninger for indre 
tjenester.
• Videreføre og videreutvikle samarbeid med andre 
avdelinger og eksterne samarbeidsparter.
• Tenke nytt, kreativt og annerledes sammen med ungdom
for å sikre balanse mellom aktivitet og rammebetingelser.

Utfordringer

• Sikre tilstrekkelig ressurser for økende etterspørsel og 
aktivitetsnivå.

• Bidra til å opprettholde og utvikle ungdomsaktiviteter
innenfor et bredt spekter både kunstnerisk og aktivitets-
messig.
• Videreføre og videreutvikle brukermedvirkning i styring og
utvikling av Huset.
• Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser til utviklingsoriente-
ring og administrativ oppfølging.
• Etablere tilstrekkelige ordninger for indre tjenester (opp-
følging av bygg, inventar, utstyr og renhold) som understøt-
ter aktiv bruk av Huset 16 timer i døgnet.
• Sikre nødvendige investeringer og større vedlikeholdsopp-
gaver for lokaler/bygg som følge av slitasje/endret bruk mv. 
• Inngå samarbeid som bidrar til at det samlede ungdoms-
tilbudet i sentral Alta søker å imøtekomme behov hos ulike
ungdomsgrupper 

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -30 43,98 % -69 -42 4
Sum 7 Refusjoner -427 91,71 % -466 -145 -1 003
Sum 9 Finansinntekter -254 100,06 % -254 0 -196
Sum Sum inntekter -712 90,23 % -789 -187 -1 195
Sum 0 Lønn 2 280 98,94 % 2 304 1 636 2 765
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 700 120,23 % 1 414 729 2 021
Sum 4 Overføringer 236 119,57 % 197 364 329
Sum 5 Finansutgifter 30 118,04 % 25 0 270
Sum Sum utgifter 4 245 107,73 % 3 940 2 729 5 386
Sum Ungdommens Hus 3 533 112,11 % 3 151 2 542 4 190

Huset – en arena for utfoldelse og kreativitet. Her representert ved Eskil
og Kristian.
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Økonomisk resultat - avviksforklaring

Regnskapet viser en netto overskridelse på kr 0,4 millioner kr.
Årsaken til overforbruket kan kort oppsummeres slik:

• Prosjektene Innovation Circle og Gigant medførte en del
utgifter/egenfinansiering som ikke ble dekket gjennom 
prosjektmidler. Bare for Gigant utgjorde egenfinansiering 
ca. 300.000 (inkl. lønnsmidler).  

• Aktivitetsnivået har trolig vært for høyt i forhold til avsatt
budsjett.

• Høyt aktivitetsnivå og press på personalressurser har bidratt

til for dårlig kostnadskontroll på enkelte områder. Det er fra
høsten 2007 iverksatt tiltak på disse områdene med tilfreds-
stillende resultater.

• Manglende renholdsressurser medfører at det jevnlig er
blitt leid inn ungdom til en del renholdsoppgaver, blant annet
rundvask.      

• Lønnsbudsjettet har ikke vært tilpasset aktivitet og etablert
driftsform. Det har vært nødvendig med overtidsbruk på en
del områder. Dette er imidlertid ivaretatt gjennom budsjett-
regulering for 2007.

Alta har et aktivt ungdomsråd som høster stor anerkjennelse. Her har rådet møte med rollespill.



Offentlige 
barnehager

Oppvekstsjef
Per Hindenes

Barnehage-
konsulent

Tjenester og oppgaver

Nasjonale mål og endringer i lovverket har ført til en for-
sterket kommunal rolle som barnehagemyndighet. 
Kommunen har fått et tydeligere definert ansvarsområde
både når det gjelder barnehagedekning og barnehage-
kvalitet.

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.
• Godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehager.
• Gjennomføre forskrift om foreldrebetaling i barnehager
(maksimalpris), og forskrift om økonomisk likebehandling
mellom private og kommunale barnehager.

• Sikre kvalitativ utvikling av barnehagetilbudet.
• Veiledning og service overfor innbyggere og private barne-
hageutbyggere.
• Ivareta drift av 17 kommunale barnehager.

10. Barnehager

Personellressurser
Antall stillingshjemler
kommunale barnehager og adm. 138
Antall stillingshjemler private barnehager 140

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 10,7 %

Sykefravær
Sykefravær alle barnehagene 13,47 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %
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Mål for 2007

Ta i bruk elektronisk søknadssystem for barnehageplass

Etablere midlertidige barnehageplasser for å imøtekomme inn-
byggerbehov.

Barnehageløftet i kommunen med vekt på kompetanseheving.

Etablere system for kvalitetsutvikling og vurdering.

Etablere system for tilsyn i barnehager

Måloppnåelse i 2007

Tiltaket er gjennomført. 

Ved hovedopptaket manglet kommunen 90 barnehageplasser.
Kommunestyret fastsatte at Alta skulle ha full barnehagedekning
definert slik at alle som søkte om plass ved hovedopptaket fikk
barnehageplass. I løpet av våren/sommeren ble en rekke tiltak
iverksatt, slik at kommunestyrets vedtak ble oppnådd: 
• Videreføring av merinntak av barn i barnehager gjennomført
2006.
• Videreføring av kapasitetsutvidelse ved Furuly barnehage
gjennom  kommunal støtte til flytting av  midlertidig barnehage-
bygg.
• Etablering av utebarnehageavdeling tilknyttet Kaiskuru 
barnehage.
• Etablering av utebarnehageavdeling tilknyttet Breidablikk 
barnehage.
• Etablering av utebarnehageavdeling tilknyttet Gakori  barnehage
• Etablering av ny barnehageavdeling tilknyttet Aronnes barne-
hage i kjelleren på Aronnes skole.
• Etablering av midlertidig barnehage i Folkets hus. Barnehagens
ansatte vil gå over i Oterfaret barnehage når denne ferdigstilles i
2008. 
• Etablering av Sandfallet naturbarnehage i midlertidige lokaler i
Nøkkelstien (leide lokaler).
I løpet av høsten 2007 har det vært noe ledig kapasitet slik at det
har vært mulig å tilby barnehageplass fortløpende til søkere.

Mange styrere fullførte lederutdanning ved Høgskolen i Finnmark.
Videre gjennomførte 7 ansatte RSK studiet ”Pedagogisk ut-
viklingsledelse” ved Høgskolen i Finnmark

Det er etablert følgende system for kvalitetsutvikling og kvalitets-
vurdering for barnehager:
• Årsmelding for den enkelte barnehage
• System for tilsyn i alle barnehager.
• Kvalitetsdialog som utviklingsstrategi
• Virksomhetsplaner for alle barnehager som bygger på kommu-
nens og sektorens plan.
• De fleste barnehager gjennomfører brukerundersøkelser.

Tilsyn er gjennomført i alle barnehager. Det ble ikke gitt avvik
under tilsynet til noen barnehager.
Alta kommune hadde høst 07 tilsyn fra fylkesmannen knyttet til
kommunens rolle som tilsyns- og godkjenningsmyndighet. Fylkes-
mannens tilsyn ga ingen avvik eller merknader, og tilsynet viste at
kommunen oppfylte de fastsatte lovkrav samt hadde systemer for
oppfølging knyttet til:
• Godkjenning av barnehager i medhold av barnehagelov
• Godkjenning av barnehager i medhold av forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
• Tilsyn i barnehager i medhold av barnehagelov
• Godkjenning av dispensasjoner fra utdanningskrav i medhold 
av lov.

Mål og måloppnåelse
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Mål for 2007

Fullføre miljøsertifisering av barnehager

Etablere ”Grønn omsorg” som opplevelsesarena og lærings-
arena for minst 6 barnehager

Tverrfaglige team innenfor barn – unge. Samarbeid med
skoler og barnehager for å etablere systemer for tidlig inter-
venering og systemrettede tiltak i skoler, i hjem og på fritidsa-
renaer.

Sikre samhandling mellom avleverende virksomhet (skole/bar-
nehage) og mottaker virksomhet

Gjennomføre minst 2 vikarkurs for kommunale barnehager.
Sikre bred rekruttering

Halvårlig rapportering på virksomhetsmål, økonomi og
fravær.

Måloppnåelse i 2007

5 barnehager ble miljøsertifisert i 2007, og 5 gjenstår for sertifi-
sering i 2008.

1 kommunal og 2 private barnehager har avtale med gårder i
”Grønn omsorg”. Flere barnehager bruker i tillegg gårdsbesøk
som en læringsarena.

Det er iverksatt arbeid med tidlige tiltak i 5 barnehager. Siktemå-
let er å avdekke hjelpebehov tidlig hos barn. Arbeidet gjennom-
føres ved at tverrfaglig observasjon gjennomføres i hver barne-
hage av personer fra barnevern, helsesøster, PPT og oppvekst.
De tverrfaglige observasjonene danner grunnlag for oppfølging.

Det er utarbeidet rapportmal for barn som går i barnehage som
skal overleveres skole. Det er videre laget et årshjul som klargjør
ansvar og arbeid med sikte på at nødvendig informasjon om
barn overføres.

Det er gjennomført et slikt vikarkurs i 2007. Vikarkurset ga en
del vikarer. Utover i 2007 er behovet for vikarer blitt sterkere. Et
forsøk med en vikarløsning gjennom Adecco ga positive resultat
målt ut fra at barnehagene fikk ordnet vikarbehov raskt og
effektivt.  To utfordringer ble imidlertid ikke løst: knapphet på
vikarer og høye kostnader ved vikarløsning gjennom vikarbyrå.

Rapportering i forhold til virksomhetsmål er gjort i tilknytning til
kommunens årsmelding for 2007.  Når det gjelder regnskap
foretas det rutinemessig kvartalsvise rapporteringer til overord-
net administrativt og politisk nivå.  Sykefravær inngår som en del
av rapporteringen.

Mål og måloppnåelse

Barn og voksne i Saga barnehage på tur.
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Utfordringer 

• Alta kommune har en behovsdekning på 81,7% plasser i
forhold til antall barn i aldersgruppen 1-5 år. Det er et mål å
sikre en videre utbygging av barnehager slik at dekningen
når 85% de nærmeste årene.
• Kommunen starter bygging av 1 ny 4-avdelingsbarnehage i
Gakori i 2008 med forventet ferdigstillelse 2008/2009. 
• Sandfallet naturbarnehage skal planlegges ferdig. Det er
etablert samarbeid med Husbanken, og personalet i barneha-
gen planlegger barnehagens profil og organisering.
• Planlagt barnehagetilbud på sentrum med familiesenter og
et samlet tilbud til barn og familier med særskilte behov er
stilt i bero med basis i kommunens økonomi. Det understre-
kes at det vil være viktig å få på plass en samlet løsning på
sentrum så nart dette lar seg innpasse i økonomiplanen. Her
vil det vil være behov for utvikling/etablering av barnehagetil-
bud tilpasset åpnings- og arbeidstid for familier med arbeids-
tid som avviker fra normalarbeidstid.
• 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.
• 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.
• Talvik barnehage er bygd ut med for liten kapasitet.
Behovsdekning kan sikres gjennom etablering av familiebar-
nehage ved behov
• Alta familiebarnehage har i dag leide lokaler på Kronstad.
Disse er ikke utformet for barnehageformål, og lokalene vur-
deres som lite hensiktsmessige. Det kan være hensiktsmessig
å vurdere andre lokaler for barnehagen enten i tilknytning til
ny barnehage på sentrum eller i andre lokaler.
• Barnehager merker et hardt press knyttet til sykefravær.
Sykefraværet er særlig tyngende fordi det er vansker med å
skaffe vikarer. Knapphet på arbeidskraft gjør at det nå er
betydelig vanskeligere å sikre god drift i barnehagene. Det er
nødvendig å iverksette særskilte tiltak for å skaffe barneha-
gene nødvendig vikarhjelp.
• En del av de kommunale barnehagene begynner å bli
alderstynget. Det vil være behov for å se på bygningsmessig
og innredningsmessig oppgradering av Gakori barnehage,
Sentrum barnehage og Aronnes barnehage.

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -13 471 96,6 % -13 950 -13 463 -12 241
Sum 7 Refusjoner -40 585 94,6 % -42 900 -36 827 -36 295
Sum 8 Overføringer -35 398 100,0 % -35 399 -28 571 -34 549
Sum 9 Finansinntekter -26 98,1 % -26 0 -291
Sum Sum inntekter -89 479 97,0 % -92 275 -78 861 -83 376
Sum 0 Lønn 58 264 94,3 % 61 762 54 086 52 644
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 4 814 81,9 % 5 878 4 145 4 017
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 11 086 100,4 % 11 039 10 864 10 494
Sum 4 Overføringer 35 908 100,0 % 35 906 29 262 35 261
Sum 5 Finansutgifter 422 100,1 % 422 396 608
Sum Sum utgifter 110 494 96,1 % 115 007 98 753 103 023
Sum 270 Barnehager 21 014 92,4 % 22 732 19 892 19 647

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Fastlønn har et forbruk som er ca. 2,3 millioner under bud-
sjett. Alta familiebarnehage har heller ikke i 2007 hatt alle
sine hjem i drift. I tillegg har bemanning knyttet til nye 
barnehagetilbud fra høsten 2007 vært anslått for høyt i for-
hold til reelt behov, samt at stillingsomfanget ved to av opp-
vekstsentraene ble redusert som følge av en reduksjon i 
tilbudet grunnet lavt antall brukere.

Av ovennevnte årsaker er forbruket på varer og tjenester ca.
1 million under budsjett. Barnehagene har sin vane tro vist
svært god budsjettdisiplin.

Som en følge av at aktiviteten har vært laver enn forutsatt i
budsjett, har sektoren også en inntektssvikt på ca. 1,2 mill
knyttet til foreldrebetaling, statstilskudd. I tillegg kommer en
inntektssvikt i refusjon sykepenger på ca. 1,6 mill. Barn i Kronstad barnehage.
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Sykefravær

Sykefraværet i barnehagene varierer fra den enkelte barne-
hage med 4,9 % sykefravær som det laveste til 21,6 % som
det høyeste. Sykefraværet utgjør 13,4% for alle barnehager.
Undersøkelser av sykefraværet viser:

• Den vesentligste delen av sykefraværet er langtidsfravær 
(ca 2/3)
• Mye av sykefraværet skyldes helsemessige forhold hos den
enkelte ansatte
• Det antas at en del av fraværet skyldes belastninger som
kan sies å være arbeidsrelatert
• Det er knapt registrert sykefravær som er oppgitt å være
arbeidsrelatert
• Samlet representerer sykefraværet rundt 13 årsverk

Omfanget av sykefravær er bekymringsfullt for noen virksom-
heter og for barnehagene samlet. Analyser foretatt av barne-
hagene viser at der er betydelig fravær som ikke er arbeidsplass
relatert, men er knyttet til forhold i den enkelte medarbeider.
Det innebærer at arbeidet på dette feltet må foregå ut fra den
enkelte barnehages situasjon. Det er ikke mulig å gjennomføre
tiltak av generell karakter for å løse de utfordringene et høyt
sykefravær har økonomisk og stabilitetsmessig.

Tilleggstabeller

Oversikt over barnehageplasser i Alta kommune 2006

Med nesten ingen snø går det an å lage snømann, sier barn i Sandfallet
naturbarnehage.
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Andel barn 1–5 år med barnehageplass.

Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år.

Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år.

Tabellen har ikke med seg endringene i dekning som
følge av de omfattende tiltakene som ble iverksatt vår
2007 med effekt fra høst 2007. Dette skyldes at vi
her har kostratall for 2006. Endringer gjennomført i
2007 vil bli reflektert i kostratall for 2007.



Helse- og sosialsjef

Kontorsjef 

IKT-enhet Merkantile tjenester 
Kommuneoverlege 
Miljørettet helsevern 

Bistandsavdeling Omsorgsavdeling Rehabiliteringsavd. Helseavdeling Barne- og ungd.avd.BarnevernavdelingSosialavdeling

Altalabben Flyktningetjenesten 
Fiskeveterinær- 
tjenesten Kjøkken-tjenesten 

Psykiatrisk
enhet

Dag- og
arbeidssenter

Miljøarbeider-
tjenesten

Voksen-
avlastninga

Kongleveien

Tiltaksboliger

Elvebakken
sykehjem

Kåfjord
sykehjem

Ekornsvingen
sykehjem

Sentr. legepr.
Legevakt
Nordlys legest.

Sykestua

Fødestua

Helsesenterets
sykehjem

Vertshuset

Hj.tjenesten
Sone øst

Hj.tjenesten
Sone vest

Hj.tjenesten
Sone ytre vest

Hj.tjenesten
Sone ytre øst

Kinoveien Marienlund

Myrveien 9 Frøyas vei

Myrveien 12 Skaialuft

Trudvang Skiveien

Helsestasjon-
tjenesten

Barne-
avlastninga

Tiltaksbasen

Barneboligen

11. Helse- og sosialsektoren

Personellressurser
Antall stillingshjemler 481. (Ca. 1000 ansatte)

Andel av driftsutgifter
Sektorens andel av total driftsramme 36,8 %

Sykefravær
Sykefravær helse- og sosialsektoren 12,29 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %

Rafsnes. Sportsfiske i midnattsol.
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Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse

Mange av tiltakene i planen er gjennomført. Det er 
medgått mye ressurser til faglig planlegging av rus- og 
psykiatriboligene i Maskinsvingen.

Heldøgnsbemanning på Vershuset og etablering av dag-
senteret for demente er to viktige hendelser i 2007.

På grunn av manglende økonomisk inndekning er ikke
tiltaket gjennomført.

På grunn av manglende ressurser er ikke revidering av
planen igangsatt. 

Er utredet og tilført flere ressurser. Tjenesten fungerer
godt og overholder tidsfrister.

Barnevernet og avdeling for barn- og unge avdelingen
har deltatt aktivt i arbeidet.

Arbeidet er utsatt til februar 2008.

Det er laget flere saker som er gått til politisk behandling.

Er utredet og politisk behandlet. Implementering og
iverksettes 1. januar 2009.

Er gjennomført, inntektene er økt.

Prosjektplanen er utarbeidet, det er foretatt ROS analyser
mm.

Alle virksomhetene er ikke på K-nett. Det er gitt opp-
læring til mange brukere i sektoren.

I tillegg til de ambulerende spesialistene er det etablert 
4 faste avtalehjemler i Alta. Tilbudet til befolkningen er
styrket! 

Kreftplanen er omdefinert til å hete ”Plan for lindrende
behandling”. Planen er utarbeidet og vil behandles poli-
tisk i løpet av 2008.

Ikke gjennomført.

Er utredet og vedtatt i kommunestyret.

Utsatt til 2008.

Utsatt til 2008.

Mål

Videreføre oppfølging av psykiatriplanen 2007–2010.

Oppfølging og iverksetting av ny plan for eldre-
omsorgen.

Iverksetting av rusmiddelplanen.

Boligsosial handlingsplan.

Barneverntjenesten må dimensjoneres etter behov.

Delta i prosessen med organiseringen av den nye Barn-
og unge sektoren. 

Organisasjonsmessig gjennomgang av sektoren.

Organisasjonsmessig gjennomgang av tjenester innen
Bistandsavdelingen.

Fremtidig organisering av Flykningetjenesten og sosial-
tjenesten som skal over i NAV.

Ta i bruk vederlagsforskriften fullt ut.

Utarbeide prosjektplan for mobile digitale tjenester.

IKT utvikling i sektoren.

Bidra til å videreutvikle tilbud innen spesialisthelse-
tjenesten. Utvikle ”Altamodellen”.

Utarbeide en kreftplan.

Revisjon av rehabiliteringsplan.

Utarbeide en samordnet beredskapsplan for HS-
sektoren.

Utrede et helhetlig dag- og aktivitetstilbud til flere 
brukergrupper.

Utrede en helhetlig, behovsrettet plan for eldre-
omsorgen.
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Utfordringer

Den største utfordringen for sektoren er det samlede
underskuddet på 16 millioner kr for 2007. Sektoren har
hatt et vedvarende budsjettunderskudd i forhold til
aktivitetsnivået i sektoren. Sektoren er tilført tilleggsbe-
vilgninger, som i hovedsak har gått med til å styrke
bistandsavdelingen. Arbeidet med å få riktige budsjett,
å tilpasse budsjettet til omsorgs- og helseavdelingen i
forhold til aktivitetsnivå er ikke blitt gjort.

Måloppnåelse

Det er gjennomført kurs i saksbehandling. Det har vært
arbeidet med intenrkontroll og kvalitetskontroll i sekto-
ren. I den forbindelse er det også ansatt en helsejurist.

Ledergruppen har innført faste rapporteringsrutiner og
fokus på resultater, men har enda et forbedrings-
potensiale.

I arbeidet med kvalitetskommune-programmet har det
vært arbeidet med sykefravær i de hjemmebaserte 
tjenestene. Ellers har det vært avholdt HMS seminarer i
sektoren.

Det er ikke utarbeidet en egen plan, men vært arbeidet
avdelingsvis. Dette er  en stor utfordring for sektoren. 

Mål

Organisasjonsmessig oppfølging i saksbehandling,
internkontroll og kvalitetssikring.

Systematisk budsjett og resultatstyring.

Styrke arbeidet med HMS og reduksjon av sykefraværet.

Utarbeide en strategi for stabilisering og rekruttering av
helse- og sosialpersonell.

Økonomisk resultat 

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap 
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -31 324 105,4 % -29 725 29 655 -29 073
Sum 7 Refusjoner -74 047 104,7 % -70 696 -60 023 -65 581
Sum 9 Finansinntekter -329 133,2 % -247 0 -472
Sum Sum inntekter -105 700 105,0 % -100 668 -89 678 -95 126
Sum 0 Lønn 250 049 103,1 % 242 561 223 479 226 957
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 56 631 125,9 % 44 991 44 486 47 244
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 46 412 107,1 % 43 352 42 452 44 293
Sum 4 Overføringer 26 707 97,6 % 27 370 26 232 26 590
Sum 5 Finansutgifter 2 499 100,1 % 2 496 542 709
Sum Sum utgifter 382 299 106,0 % 360 770 337 191 345 792
Sum 300 Helse- og sosial 276 599 106,3 % 260 102 247 513 250 666

En av de største utfordringene 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 ut-
fordring i årene som kommer, med bl.a. økning i antal-
let eldre.  Helse- og sosialsektoren har i 2007 benyttet
vikarbyrå for kr. 4.9 mill. For å møte utfordringen vil det
arbeides målrettet med dette også i 2008. 

Et økende sykefravær er en stor utfordring for 
sektoren. I 2007 hadde sektoren et samlet sykefravær
på 12,29 %. Dette fører til høye vikarkostnader, overtid
med mer. Arbeidet med å redusere sykefraværet i
enkelte virksomheter vil prioriteres i 2008.

Til sist vil vi nevne en annen stor utfordring for 
sektoren, som 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.

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Budsjettavvikene kan sammenfattes som følger. Se for
øvrig avvikskommentarene til de ulike avdelingene.

Vikarbruk –2,5 mill. kroner
Overtid         –1,9 mill. kroner
Diverse lønn      –2,9 mill. kroner
Vikarbyrå    –4,9 mill. kroner
Konsulenttj –1,0 mill. kroner
Sosialhjelp –2,8 mill. kroner
Øvrig drift    –0,5 mill. kroner



11.1 HELSEAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: syke-
stua, fødestua, legevakta, Sentrum Legepraksis og Nordlys
Legesenter. I tillegg er Elvebakken legesenter en privat 
organisatorisk enhet.

Sykestua utfører en rekke spesialisthelsetjenester, herav
beredskapsfunksjoner, behandling av ”enklere” medisinske
tilstander, akutte tilstander hos eldre, rehabilitering samt ter-
minal behandling og pleie. Sykestua handterer pasienter som
innlegges øyeblikkelig eller elektivt fra hjemmet, pasienter
som overføres fra sykehus eller som skal innlegges til syke-
hus. 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. 

Fødestua er bemannet av 8 jordmødre i 6,5 stillinger. Her
tilbys fødsler til de som er selektert til å føde ved fødestua i
Alta.  I tillegg tilbys følgetjeneste av jordmødre til fødende
som skal til sykehus. Fødestua tilbyr også barsel for de som
har født på Hammerfest sykehus. Jordmødrene tilbyr svøm-
ming for gravide ved Helsebadet i Alta en gang pr. uke. Jord-
mødrene driver sammen med helsesøstrene Ungdommens
Helsestasjon.

Sentrum Legepraksis har 9 fastleger + turnuskandidat.
Legene driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell
fra Alta kommune. Videre ytes laboratoriet tjenester for spe-
sialistpoliklinikken, sykestua, sykehjem og hjemmetjenestene.
Sykepleierne går i rullerende turnus med legevakta. To av
sykepleierne utgjør kommunens diabetesteam (80 % stilling)
sammen med en fastlege. Sekretærene er fortsatt tillagt opp-
gaver på vegne av sektoren innenfor postbehandling etc.
Nordlys Legesenter har 6 fastlegehjemler + turnus. Legene
driver privatpraksis, leier lokaler, utstyr og personell fra Alta
kommune.

Elvebakken Legesenter er 100 % privatisert og har 4 fastle-
ger 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.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 56,8

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 4,9 %

42 Helse- og sosialsektoren / Helseavdelingen

Lathari-stranda.
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Mål og måloppnåelse

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -1 370 107,8 % -1 271 -1 271 -1 313
Sum 7 Refusjoner -22 350 100,8 % -22 177 -20 735 -21 647
Sum Sum inntekter -23 721 101,2 % -23 448 -22 006 -22 960
Sum 0 Lønn 31 861 103,1 % 30 906 28 742 30 210
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 16 051 124,2 % 12 922 12 695 15 396
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 674 164,4 % 410 410 723
Sum 4 Overføringer 1 599 103,4 % 1 547 925 1 459
Sum 5 Finansutgifter 347 100,2 % 346 318 319
Sum Sum utgifter 50 532 109,5 % 46 131 43 090 48 107
Sum Helseavdelingen 26 811 118,2 % 22 683 21 084 25 147

Mål for 2007

Evaluering av legetjenestene på helsesentret.

Kurs/opplæring av helsepersonell.

Helsetjenesten skal være pådriver i videreutvikling av 
”Altamodellen”.

Utvikle gode samarbeidsrutinene mellom de ulike virksom-
heter i helseavdelingen.

Ombygging av legevaktsinngang.

Revidere beredskapsplan.

Utvikle bedre statistikk for legetjenestene.

Bedre rutiner for rekruttering av fastleger.

Etablering av krisegruppe ved psykiske kriser.

Utarbeide sosial del av beredskapsplan.

Avholde større øvelser i fht. beredskap.

Oppgradering av natt-team.

Gjennomføre akupunkturkurs fødestua.

Videreutvikle Ungdommens Helsestasjon i fht. faglig innhold
og målgruppe.

Utarbeide kreftplan.

Implementere ”Min Vakt”.

Måloppnåelse i 2007

Avsluttes første halvår 2008.

Delvis gjennomført.

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

Arbeid pågår. Ukentlige avdelingsmøter.

Ikke gjennomført.

Gjennomført.

Videreføres 2008.

Pågår kontinuerlig.

Gjennomført.

Pågår.

Forskjøvet til 2008.

Vurderes 2008.

Ikke gjennomført, mangler midler fra Helse Finnmark.

Delvis gjennomført.

Igangsatt.

Gjennomført.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

• Budsjetterte inntekter på sykestua på 1 mill. kroner ble ikke
refundert fra HF.
• Generelle driftsutgifter/lønn ved sykestua ble 0,8 mill.
kroner høyere enn budsjettert.
• Legesentrene (Nordlys, Sentrum og Elvebakken) har samlet
et merforbruk på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes høyere ut-
gifter enn budsjettert innenfor medisinsk utstyr- og forbruks-
materiell, samt høyere husleie, økt andel Norsk Pasientskade-
erstatning og høyere driftstilskudd for turnuskandidat (ny
avtale). Den eksisterende avtalen med legene ved sentrene
oppfyller ikke lenger de budsjettmessige forutsetninger som
ble lagt til grunn for avtalen.

Utfordringer

Store utfordringer mht å stabilisere og rekruttere leger i prak-
sisen og dermed stort arbeidspress på legene her og vanske-

lig å opprettholde alle kommunale oppgaver. Det er vanskelig
å skape eierforhold til arbeidsplassen pga mange medarbei-
dere som rullerer i turnus med legevakta og stort antall leger.
Mange integrerte oppgaver i praksisen som ikke naturlig
hører hjemme her. Arbeidet med etablering av serviceskranke
på helsesenteret i gang men ikke iverksatt. 

For å imøtekomme tidligere utskrivninger fra sykehus og mer
omfattende pasientbehandling, er det nødvendig med syke-
pleier i legevisitt for å kvalitetssikre behandlingen. Dette er
ikke mulig å løse med dagens sykepleiedekning i avdelinga.
Med bakgrunn i antall akutthendelser på natt samt stadig
mer krevende pasienter på sykestua, er nattjenesten på helse-
sentret svært sårbar. 

Fødestua er sårbar i forbindelse med sykefravær og permisjo-
ner. Dette er problemområder som er satt på dagsorden i
2007 og som følges opp i 2008.. En annen utfordring er å få
gjennomført opplæring i akupunktur samt delta på hospite-
ring.

Nøkkeltall

Sykestua:

Totalt antall
behandlet Cellegift- Gjennomsnittlig Døds-

År pasienter sykestua behandlinger liggetid sykestua fall

2003 444 12 pasienter 7,39 døgn 16
103 behandlinger

2004 560 19 pasienter 5,86 døgn 24
180 behandlinger

2005 457 19 pasienter 7,8 døgn 21
87 behandlinger

2006 511 23 pasienter 5,75 døgn 13
193 behandlinger

2007 427 25 pasienter 7,25 døgn 18
193 behandlinger

Fødestua

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Antall innlagte kvinner på fødestua 150 163 156 160 164 167 158
Antall fødsler på fødestua 115 113 95 114 126 106 114
Antall barsel fra andre sykehus 26 32 43 34 33 51 38
– derav førstegangsfødende ikke reg ikke reg 6 5 10 19 12
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11.2 OMSORGSAVDELINGEN

Sykepleiekonsulent Marie Stavang
Kontorfullmektig Kaspara Larsen
Kontorfullmektig Anny Eriksen

Omsorgsavdelingen
Avd.leder Mette Skipperud

Hjemmetjenesten
• sone øst
• sone vest
• sone ytre øst
• sone ytre vest

Vertshuset
• Dagtilbud til 
   hjemmeboende eldre
• 24 boenheter
• Frivillighetssentralen 

Sykehjem
• Elvebakken
• Kåfjord
• Ekornsvingen
• Helsesenteret

Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester til
eldre og pleietrengende i kommunen. 

Hjemmebaserte tjenester har som mål å skulle bidra til at
pleietrengende 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 nett-
verkets muligheter for å hjelpe personen i samarbeid med det
offentlige, slik at brukeren opplever trygghet og hjelperne
utøver en forsvarlig omsorgstjeneste.

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
omsorgsoppgaver 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 institu-
sjonen, og de eldres egne lag og foreninger. Det skal være et
samlingssted 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.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 185
I tillegg kommer 23 som har omsorgslønn og 28 støtte-
kontakter

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 11,0 %

Utsikt fra Haldde mot Alta by.
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Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Det ble gjennomført felles personalmøte for alle ansatte i
avdelingen i februar. På høsten deltok omsorgsleder på de
enkelte virksomheters personalmøte. Dette ble vurdert som
et godt tiltak og vil videreføres.

Dette tiltaket ble iverksatt i løpet av juni. Det ga beboerne på
Vertshuset et bedre omsorgstilbud fordi tjenestene vil være
lettere tilgjengelig. Det vil frigjøre ressurser i hjemmebaserte
tjenester sone vest, til oppdrag utenfor Vertshuset.

Dagsenteret ble offisielt åpnet i september. Tiltaket viser seg
å være vellykket for de som benytter seg av tilbudet og vil
kunne utsette deres behov for heldøgnstjenester                  
(institusjonsplass).

Byggestart i slutten av 2007 og de planlegges innflyttings-
klare i løpet av 2008.

Arbeidet med plan for eldreomsorgen i AK ble påbegynt og
det videreføres i 2008.

Planen ble ferdigskrevet og omdefinert til plan for Lindrende
behandling i AK. Planen blir tatt opp til politisk behandling i
2008.

Det ble lagt til rette for de ansatte som ønsket å starte opp
med utdanning i hjelpepleierfaget. De avslutter sin utdanning
i 2009.

Det er gitt opplæring i bruk av PROFIL for de aller fleste 
ansatte.

Mål for 2007

Felles personalmøte 2 ganger i året.

Etablering av heldøgns bemanning ved Vertshuset 
eldresenter.

Oppstart av dagsenter for demente ved Vertshuset 
eldresenter.

Bygging av 16 nye omsorgsboliger ved Vertshuset 
eldresenter.

Plan for eldreomsorgen.

Plan for kreftomsorgen.

Kompetansebygging av ufaglærte.

Innføring av IKT, og opplæring i PROFIL som pasient-
administrativt verktøy.

Utfordringer 

Omsorgsavdelingen vil arbeide for at vi har nok personell
som er kvalifisert til å imøtekomme det behovet befolkningen
i Alta har for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester.
De tiltak som 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 videre-
utdanning.

Kravet om registrering, saksbehandling og dokumentasjon av
tjenester som utføres skal ivaretas på forsvarlig måte.

Gjennom plan for lindrende behandling og plan for eldreom-
sorgen for årene frem mot 2015 må vi synliggjøre hvilke
tiltak som må iverksettes. Høstfarger ved Alta helsesenter.
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Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -10 425 108,9 % -9 576 -9 506 -9 749
Sum 7 Refusjoner -10 987 107,7 % -10 204 -5 635 -8 926
Sum 9 Finansinntekter -144 99,8 % -144 0 -140
Sum Sum inntekter -21 555 108,2 % -19 924 -15 141 -18 815
Sum 0 Lønn 94 012 105,2 % 89 400 77 687 84 268
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 16 762 148,3 % 11 303 10 406 12 521
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 816 82,6 % 988 88 145
Sum 4 Overføringer 1 653 96,5 % 1 712 1 206 1 804
Sum 5 Finansutgifter 584 100,2 % 583 181 183
Sum Sum utgifter 113 827 109,5 % 103 986 89 568 98 922
Sum Omsorgsavdelingen 92 272 109,8 % 84 062 74 427 80 107

Økonomisk resultat 

Økonomisk resultat – avviksforklaring

• Sykehjemmene har samlet et merforbruk på 1,5 mill. kroner
i forhold til budsjett (etter å ha blitt tilført 2,5 mill. kroner ved
budreg.1). Høyt sykefravær genererer mye vikarbruk og over-
tid. Vanskeligheter med å skaffe egnet arbeidskraft har nød-
vendiggjort utstrakt bruk av kjøp av tjenester fra vikarbyrå. 
• Hjemmesykepleien har et samlet merforbruk på 3,4 mill.
kroner i forhold til budsjett.
• Årsakene til budsjettoverskridelsene synes å være de
samme som for sykehjemmene.

• Elvebakken omsorgsbolig har et merforbruk på 0,8 mill.
kroner som særlig skyldes at budsjetterte inntekter fra Berle-
våg kommune på 0,6 mill. kroner ikke har blitt refundert.
• Prosjekt D318 har et merforbruk på 4,3 mill. kroner i for-
hold til budsjett. Staten refunderte ca. 1,6 mill. kroner av
utgiftene slik at kommunens nettomerutgift i forhold til bud-
sjett er på ca. 2,7 mill. kroner. Prosjektet er personellkrevende
og det har vært nødvendig med utstrakt bruk av overtid og
kjøp av tjenester fra vikarbyrå (utgiftene for dette prosjektet
føres inn under Omsorgsavdelingen, mens inntektene føres
inn under ufordelte fellesinntekter).

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

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 9768 12562 11597 10636
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 32 31,9 30,4 32,3
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 68 68,1 69,6 67,7
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år 39 46,5 39,5 46,6
Andel kommunalt eide omsorgsboliger 93,3 63,4 68,7 70,8
Andel beboere på langtidsopphold 93,7 96,8 95,1 98,4
Andel beboere på tidsbegrenset opphold 6,3 3,2 4,9 1,6
Kostra tall fra 2006

TILLEGGSSTATISTIKK

Nøkkeltall

Antall brukere av hjemmehjelp totalt 333
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/uke 1,38
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt 357
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/uke 5,85
Antall brukere trygghetsalarm 112
Antall kommunale sykehjem 4
Antall private sykehjem 2
Vedtak kortidsopphold 162*
Pleiefaktor 1,07
* derav avlastningsopphold 88
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11.3 SOSIALTJENESTEN

Tjenester og oppgaver 

Sosialtjenesten har i år 2007, 13,5 stillinger fordelt på mer-
kantile tjenester, ekspedisjon, saksbehandling, tiltaksarbeid,
ruskonsulenter, miljøarbeidere, gjeldsrådgivning og ledelse. 

I løpet av 2007 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. Tiltaks-
arbeidet skjer ofte parallelt med at det ytes sosialhjelp.

Sosialtjenesten har 5,5 saksbehandlerstillinger. I løpet av
2007 har det vært registrert 105 nye klienter, til sammen 549
klienter, gjennomsnittlig 180 aktive klienter pr mnd. I år 2007
er det mottatt 4668 søknader om sosialhjelp, det er gitt 830
avslag og 301 vedtak om forvaltning av trygd. Gjennom-
snittlig antall vedtak pr saksbehandler er 780.  

Ruskonsulentene yter hjelp etter lov om sosiale tjenester, de
gir råd og veiledning, samtaler og oppfølgning av klienter før
og etter rusbehandling, oppfølging av familie/pårørende,
innsøk til institusjoner og oppfølging i institusjon. I 2007 har
ruskonsulentene hatt kontakt med 80 klienter. Ruskonsulen-
tene har fulgt opp klienter med samtaler, samarbeidsmøter,
innsøk i institusjoner. Rustjenesten er jevnlig i kontakt med
pårørende, hvor hensikt er å støtte og informere. Det er
registrert flere henvendelser til ruskonsulent vedr spilleav-
hengighet. Det er også etablert godt samarbeid med 

LARiNORD og leger, og 5 klienter har fått innvilget medisinsk
behandling for sitt rusproblem, 2 klienter er igangsatt søknad
om LAR-behandling. Sosialtjenesten har 2 ruskonsulenter.

Miljøarbeiderne ved sosialtjenesten, har oppfølging av klien-
ter som både saksbehandlere og ruskonsulenter henviser til
de. Sosialtjenesten har ansatt 1,5 miljøarbeidere med opp-
start i 2007. I år 2007 har den ansatte i 50 % stilling vært
sykemeldt nesten hele året. Har hatt god erfaring med miljø-
arbeider, stillingene har vært brukt til; hjemmebesøk, hjelp til
at klient skal overholde avtaler med lege og andre, aktivise-
ring (turer m.m), reise til rusinstitusjoner m.m. Miljøarbeide-
ren i 100 % stilling, har hatt oppfølging av 20 klienter i
2007.

Økonomiske rådgiver har hatt flere henvendelser fra klienter,
men også fra folk som ikke mottar eller søker sosialhjelp,
totalt har gjeldsrådgiver gitt bistand til 80 personer. Arbeidet
har i hovedsak bestått av generell råd/veiledning, gjelds-
forhandlinger og henvisning til Namsmannen. Rådgiver har
også i enkelttilfeller bistått personen i forliksrådet. Økono-
misk rådgiver og sosialleder deltar i kommunens låne- og 
tilskudds tildeling for at vanskeligstilte brukere skal kunne
etablere seg i egen bolig.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 13,5

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,6 %

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Utbetalinger til sosialhjelp er samlet sett 2,8 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -263 120,6 % -218 -218 -253
Sum 7 Refusjoner -4 856 166,6 % -2 914 -2 427 -4 264
Sum 9 Finansinntekter -164 192,9 % -85 0 -310
Sum Sum inntekter -5 283 164,2 % -3 217 -2 645 -4 827
Sum 0 Lønn 6 807 109,9 % 6 195 5 836 4 948
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 294 173,4 % 1 323 1 363 1 637
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 301 207,5 % 627 627 722
Sum 4 Overføringer 16 440 120,8 % 13 611 13 424 15 839
Sum 5 Finansutgifter 135 100,0 % 135 0 161
Sum Sum utgifter 26 977 123,2 % 21 891 21 250 23 307
Sum Sosialavdelingen 21 694 116,2 % 18 674 18 605 18 480
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Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse

Kontinuerlig, ansatt miljøarbeidere, planlegging av rusboliger
under arbeid.

Kontinuerlig arbeid, kurs, opplæring gjennomført.

Delvis gjennomført, kontinuerlig arbeid.

Ikke gjennomført, overføres år 2008.

Kontinuerlig, søkt og fått midler fra Shdir.

Pågående prosess.

Kontinuerlig, flere kurs og intern opplæring gjennomført.

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

Innflytting i nye lokaler april 2007.

Prosesser pågår, NAV organisering 2009.

Gjennomført, ny norm fra 010707.

Gjennomført.

Arkivet flyttet til rådhuset.

Mål

Oppfølging av rusplan.

Individuelle planer.

Utarbeide sikkerhetsplan ved sosialtjenesten.

Utarbeide rutinebeskrivelse ved sosialtjenesten.

Oppfølging av fattigdomssatsingen.

Beredskapsplan H/S sektoren.

Kompetanseheving.

Tiltaksarbeid.

Lokaliteter.

NAV samorganisering.

Justering av sosialhjelpsnormen.

Medarbeidersamtaler.

Arkiv.

Utfordringer

Det er store utfordringer å ivareta de lovpålagte tjenestene
ved sosialtjenesten, da det i de siste årene har vært en jevn
økning av antall klienter som trenger økonomisk hjelp og
annen form for sosiale tjenester. Økningen av antall saker og
klienter har medført at det er vanskelig å sette av tid til opp-
følging og tiltaksarbeid, selv om det er fokus på at tiltaks-
arbeid er en av de viktigste oppgavene vi gjør. I perioder har
det vært behov for å ta inn vikarer for å få ned restanse-
listene. Som tidligere år, har 2007 også vært preget at 
sykemeldinger, både langtidssykemeldinger og bruk av egen-
meldinger. Med få ansatte og økende antall klienter, er 
sosialtjenesten sårbar ved ferieavvikling og sykefravær.  

I år 2008 vil hovedfokus være rettet mot NAV organisering,
noe som vil kreve deltakelse fra ledelse i kommunen og alle
berørte parter.  

Etter at staten overtok ansvaret for rusbehandling, er det for-
ventninger om at kommunene har et organisert etterverns-
tilbud. Det er vanskelig å finne de rette tiltakene, da enhver
klient vil ha ulike behov for ettervern. Sosialtjenesten 
opplever det vanskelig å være behjelpelig med bolig til 
klienter både før og etter behandling.   

Mangel på boliger, både kommunale utleieboliger og privat
leiemarked, har medført at i løpet av 2007 var det ca 24 
klienter som bodde ved campingplassene. Det brukes store
personell ressurser med bakgrunn i boligproblematikken, og
ser at det er behov for økt tilgang til utleieboliger.  

Sosialtjenesten opplever ofte at kommunen ikke har tilbud til
våre brukere, heller ikke boliger, og dette er utfordrende for
alle ansatte å stå i.



50 Helse- og sosialsektoren / Barnevernsavdelingen

11.4 BARNEVERNSAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver

Ansvarsområde for avdelingen er nedfelt i lov om barnevern-
tjenester og adopsjonsloven. Barneverntjenestens 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 tillegg er det 
barneverntjenestens oppgave å saksforberede for innen-
lands/utenlands adopsjon. 

Oppgavene innen barneverntjenesten er hovedsakelig rettet
mot saksbehandling, råd og veiledning/forebyggende tiltak,
iverksetting av og oppfølging av hjelpetiltak og oppfølging av
barn under omsorg av kommunen. I tillegg forberede saker
som skal fremmes for Fylkesnemnda for sosiale saker og
rettssystemet. Det er en hovedmålsetting både på kommunal
og statlig nivå at barn først og fremst skal få hjelp i egen
familie. Dersom lokale tiltak ikke vurderes som tilstrekkelig,
kan barn og ungdom plasseres i fosterhjem eller institusjon.
Disse oppgavene er lovpålagte.

Avdelinga består av leder, nestleder, en merkantil og 9,5
saksbehandlerstillinger. Kontoret har øremerket en av saks-
behandlersstillingene tilsvarende 50 % stillingsressurs til 
forebyggende arbeid (ressursteam). 

Utfordringer

Barneverntjenestens hovedutfordring i året som er gått har
vært å holde fristene i forhold til undersøkelsessaker. Det har

vært en positiv utvikling når det gjelder fristbrudd. Ved rap-
portering 4. kvartal 2007 var det brudd på fristen i forhold til
to saker av totalt 79 undersøkte saker. Målet for 2008 er en
total overholdelse av fristene. 

I året som har gått har kontoret nok en gang flyttet lokalite-
ter. Vi holder nå til i Postgården.

Det har i løpet av året blitt brukt mye ressurser i forhold til
overgangen til ny organisasjon. Fra 1. mars 2008 ligger ikke
barneverntjenesten under helse og sosial, men er organisert i
den nye barn- og ungeavdelingen. Omstillingen har medført
at både saksbehandlere og leder/nestleder har hatt ekstra
oppgaver og ikke hatt stor nok kapasitet til å følge opp saks-
behandling og øvrige lederoppgaver. 

Det har vært en økning i forhold til nye bekymringsmeldinger
til avdelingen. I 2006 mottok barneverntjenesten 236 nye
meldinger. I 2007 har vi mottatt 260 meldinger, altså en
økning på 24 meldinger.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 13,5
I tillegg ca 50 fosterforeldre, ca 40 tiltakspersoner

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

Økonomisk resultat – avviksforklaring
• Nye husleiekontrakter for sosial og barnevern har gitt en merutgift på 0,6 mill. kroner. 
• Barnevernet har et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i forhold til budsjett.

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -16 11,1 % -149 -149 -26
Sum 7 Refusjoner -622 100,5 % -619 -284 -837
Sum Sum inntekter -639 83,1 % -768 -433 -864
Sum 0 Lønn 11 367 114,9 % 9 896 9 377 10 178
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 5 540 130,1 % 4 257 4 128 3 601
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 936 139,6 % 2 819 2 819 4 993
Sum 4 Overføringer 4 305 50,4 % 8 539 8 480 5 173
Sum 5 Finansutgifter 321 99,9 % 321 0 0
Sum Sum utgifter 25 469 98,6 % 25 832 24 804 23 946
Sum Barnevernsavdelingen 24 831 99,1 % 25 064 24 371 23 082
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Avdeling for Barn og unge
Leder

Vernepleierkonsulent
Sekretær

BarneavlastningenTiltaksbasen Helsesøstertjenesten Barneboligen 

11.5 AVDELING BARN OG UNGE

Tjenester og oppgaver

Avdelingen har som hovedmål å gi forebyggende helsetjenes-
ter etter kommunehelsetjenesteloven til byens innbyggere 
0–20 år, og sosiale tjenester etter sosialtjenestelovens § 4 til
byens innbyggere under 18 år.

Dette innbefatter:
• drift av helsestasjon
• ungdommens helsestasjon 
• skolehelsetjeneste
• flyktninghelsetjeneste 

• vaksinering
• saksbehandling og gi tjenester som praktisk bistand og
opplæring, avlastning, støttekontakttjeneste og omsorgslønn
• drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon, skolehelse-
tjeneste, flyktninghelsetjeneste, vaksinering, saksbehandling
og gi tjenester som praktisk bistand og opplæring, avlast-
ning, støttekontakttjeneste og omsorgslønn.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 31,7

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 2,1 %

Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Vi har en bra rekruttering av støttekontakter.Behovet for 
ekstern avlasting er større enn de vi klarer å rekruttere.

Gjennomføres årlig i samarbeid med Bistandsavdelingen.

Organisasjonsutvikling gjennom opprettelse av ny sektor for
barn og unge.

Dette er ikke gjennomført, men er et mål videre inn i ny sektor

Aktivitetstilbud gis delvis ved Basen på Elvebakken skole.

Rapportering skjer via PU lister og IPLOS.

Ansatte ved Barneboligen og Barneavlastningen har fått tilbud
om medisinkurs.

Avdelingen har med en representant i prosjektgruppa for
Grønn omsorg. Våre brukere har tilbud i G.O via skole.

Delvis tilbud til 4 åringer. Ikke klart å gi tilbud til 2 åringene.

Organiseres og utføres som tidligere.

Mål for 2007

Rekruttere tiltakspersoner og avlastningshjem.

Kurs for støttekontakter.

Bygge samarbeidskultur mellom barnevern og barn og unge.

Samordning -og lokalisering av Tiltaksbase og barneavlastning.

Trening/aktivitetstilbud for barn og unge med spesielle behov

Kartlegge de tjenester som gis til barn og unge etter sosial/
helsetjenesteloven.

Medisinkurs for alle ansatte.

Grønn omsorg, se på utnyttelse av tilbudet til barn og unge.

Vurdere organisering av barne- og helsekontroll for barn 2-4 år.

Vurdere fremtidig organisering av reisevaksinasjon.
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Utfordringer

Avdelingen har i perioder manglet avdelingsleder grunnet
flere permisjoner.

Avdelingens psykologstilling: Pengene for hjemmelen er over-
ført til Tiltaksbasen, for å dekke opp for den delen som Helse
Finnmark HF ved BUP Alta finansierte tidligere. 

OU prosessen tar en betydelig del av helsesøstrenes tid.
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 i en omstillingsprosess der det jobbes mål-
bevisst med videreutvikling av tilbudet. Ny sektorledelse er 
deltakende i tankene rundt basen.

Barneboligen på Kronstad har utfordringer rundt bemanning,
og det har vært jobbet med å finne løsninger på dette. Det er
vedtatt at Barneboligen overføres til Omsorgsavdelingen når
avdeling barn og unge overføres til ny sektor.

Barneavlastningen har drift på alle ukedager og i helg, og gir
et godt tilbud til sin brukergruppe. Sykefravær blant de 
ansatte er et økende problem. Den del utstyr er nå kommet
på plass, som blant annet internett tilgang som gjør en del
arbeid mye enklere.

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avdelingen hadde et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,4
millioner kr i forhold til justert budsjett. Dette skyldes flere
forhold:

• Barneboligen har vært underbudsjettert i forhold til iverk-
satt turnus. Det har vært arbeidet aktivt med å få kontroll

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -505 842,0 % -60 -60 -381
Sum 7 Refusjoner -1 491 63,4 % -2 352 -1 395 -2 403
Sum Sum inntekter -1 997 82,8 % -2 412 -1 455 -2 784
Sum 0 Lønn 19 556 108,8 % 17 973 16 205 18 219
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 403 137,7 % 1 019 1 015 1 176
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 414 98,7 % 420 420 115
Sum 4 Overføringer 186 100,7 % 185 98 146
Sum Sum utgifter 21 560 110,0 % 19 597 17 738 19 656
Sum Barne- og undomsavdelingen 19 563 113,8 % 17 185 16 283 16 873

med kostnadene, og til tross for økende pleiebehov har man
klart å holde kostnadene på samme nivå som i 2006.
• Tiltaksbasens underdekning skyldes hovedsaklig 2 forhold:
Budsjettet har ikke vært korrigert for vedtatt tilførsel av opp-
trappingsmidler (0,4 millioner kr), og refusjonskrav (0,36 mil-
lioner kr) er inntektsført i 2008.
• Underbudsjettering av miljøarbeidertjenesten.

Markering av verdens røykfrie dag 2007.
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11.6 REHABILITERINGSAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver

Rehabiliteringsavdelingen har ansvar for å gi kommunens
innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert rehabilite-
ringstilbud. Med dette mener vi at brukerne skal få et indivi-
duelt tilpasset tilbud innen rimelig tid. Brukere med redusert
funksjonsevne skal i samarbeid med ergoterapeut, fysiotera-
peut eller syn/hørselskontakt arbeide for å oppnå best mulig
funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. Brukerne skal
føle seg ivaretatt og føle at de har fått det tilbudet de har
behov for.

Rehabiliteringsavdelingen består av følgende enheter:

• Kommunal fysioterapitjeneste som har fysioterapi tilbud i
lokalene på Helsesenteret og ved behov også i de kommuna-
le institusjonene. Individuell behandling og gruppetilbud.
Avdelingen har 5 fysioterapeuter og 1 turnuskandidat.
• Kommunal ergoterapitjeneste som gir tilbud til hele Altas
befolkning. Tilrettelegging av boliger, bevegelseshjelpemidler,
ergonomiske tiltak. Staben økte fra 2 til 3 kommunergotera-
peuter i 2007.
• Kommunal syn/hørsel tjeneste som hjelper med tekniske
hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. Stillingen som
syn/hørsel kontakt ble økt til full stilling.
• Fysioterapitjeneste med kommunal driftsavtale som gir 
poliklinisk fysioterapibehandling til Altas befolkning. Det er
13 driftsavtaler.

Utfordringer

2007 har vært et spennende år for avdelingen. Det har vært i
forhandlinger om å overføre både det lokale hjelpemiddel-
lageret og mottaket av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsen
tralen i Lakselv til Alta Produkter (nå Aksis). Arbeidet med
hjelpemidlene har vært både tidkrevende og ressurskrevende
for kommuneergoterapeutene og kontormedarbeider. 
Oktober 2007 ble hele funksjonen overført til Alta Produkter
der store lokaler sto klar til å ta imot.

Samtidig ble det frigjort lokaler på helsesenteret, både lager-
lokaler og rom der det er god plass for både gruppetrening
og utprøving av hjelpemidler.

Utfordringene nå blir å utnytte de mulighetene vi får i bedre
tid for ergoterapeutene til å jobbe med ergoterapifaglige
oppgaver i stedet for å åpne og pakke kasser med hjelpe-
midler.

Vi får også mer rom for å drive gruppetilbud til pasient som
har felles diagnose. 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 11
I tillegg 13 driftsavtaler med private.

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

Borras-blomst.
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Mål og måloppnåelse

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -68 194,2 % -35 -35 -171
Sum 7 Refusjoner -944 96,8 % -976 -986 -914
Sum Sum inntekter -1 012 100,1 % -1 011 -1 021 -1 085
Sum 0 Lønn 3 987 97,5 % 4 088 3 873 3 298
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 246 15,1 % 1 628 1 626 326
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 986 173,5 % 1 721 1 721 2 886
Sum 4 Overføringer 14 97,0 % 14 38 30
Sum Sum utgifter 7 233 97,1 % 7 451 7 258 6 541
Sum Rehabiliteringsavdelingen 6 221 96,6 % 6 440 6 237 5 455

Tilleggstabeller

Registrerte behandlinger fra fysioterapeutene i 2007.

Fysioterapi arena Pasienttilbud Antall Totalt antall
pasienter behandlinger

REHABILITERINGSAVDELINGEN Ind. Behandling 674 5.464
5 kommune fysioterapeuter
1 fysioterapikandidat Gruppebehandling 110 4.950
PRIVAT PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER Ind. behandling 2.876 37.264
MED KOMMUNAL DRIFTSAVTALE Gruppebehandling 1.157
13 driftsavtaler

Registrerte tiltak fra ergoterapeutene i 2007
Ergoterapitiltak Pasienttilbud Antall pasienter
3 kommuneergoterapeuter Ind. tiltak 480 

Registrerte tiltak fra syn/hørselkontakten 2007
1 syn/hørselkontakt Ind. Tiltak Syn: 224

Hørsel: 488

Mål for 2007

Fullføre nyetablering av hjelpemiddellageret. Ansvaret for hjelpe-
midlene må fjernes fra ergoterapiseksjonen.

Oppfordre alle til å bruke kantina til lunsjpause. Se og bli sett.
Felles møteplass.

Revidere rehabiliteringsplanen. 

Øke gruppetilbudet for å effektivisere fysioterapitilbudet. Dette
kan gjøres når nåværende hjelpemiddellager flyttes fra avdelingen.

Barne fysioterapitilbudet må ha mer plass. Barn og voksne samti-
dig i nåværende gymsal er vanskelig. Med nye lokaler kan barna
få et bedre tilbud. Flere barn kan få tilbud om fysioterapi.

Kompetanseoppbygging innad i avdelingen: Vedlikeholde og
utbygge den kompetansen som finnes innen barnefysioterapi og
barnehjelpemidler, lymfødembehandling, øke tilbudet om psyko-
somatisk fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Måloppnåelse i 2007

Gjennomført oktober 2007. Alta Produkter (Aksis) har nå over-
tatt ansvar for lokalt hjelpemiddellager og mottak av hjelpe-
midler fra Hjelpemiddelsentralen.

Dette viser seg å være imot de fleste ansattes ønske. Ønsker
heller å spise sammen med nære kolleger på forkontor eller
treningskjøkken.

Utsatt til 2008.

Rommet ble ikke klargjort i 2007.

Rommet ble ikke klargjort  i 2007.

1 fysioterapeut har hatt permisjon  for å videreutdanne seg i
barnefysioterapi.
1 driftstilskudd omgjort til psykosomatisk fysioterapi.
Lymfødem behandling og barnehjelpemidler er ikke videre-
utviklet.
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11.7 BISTANDSAVDELINGEN

Avdelingsleder
Siri Isaksen

Voksenavlastningen Dag- og arbeidssenter Kongleveien Enhet for psykisk
helse- og rusarbeid 

TiltaksboligerMiljøarbeider-
tjenesten

Tjenester og oppgaver

Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker med psykisk
og/eller fysisk funksjonshemming i tillegg til at kommunens
psykiatritjeneste er organisert under avdelingen.

Avdelingen yter primært tjenester til de over 18 år, og 
tjenestene er hjemlet i ”Lov om sosiale tjenester” og ”Lov
om helsetjenester i kommunen”.

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i avdelingens
ansvarsområde er som følger: 
• Enhet for psykisk helse- og rusarbeid
• Botiltak med heldøgns pleie og omsorg 
• Andre boliger med varierende grad av tjenesteyting i 
tilknytning
• Avlastningstiltak
• Miljøarbeidertjeneste 
• Praktisk bistand  
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakt 

• Omsorgslønn
• Dag- og arbeidssenter / Grønn Omsorg (ikke lovpålagt 
tjeneste)
• Fritidstiltak (ikke lovpålagt tjeneste)

Utfordringer 

Personalsituasjonen
Bistandsavdelingen har ca.139 årsverk, og mellom 250 og
300 ansatte. Av disse jobber ca. 30% i 100% stillinger. Det
betyr at resten jobber redusert, og mange i små helgestil-
linger på ca. 20–30%. Dette gir store utfordringer mht. 
personalarbeid og arbeidsmiljø, likeså i forhold til kompetan-
seheving til 250 ansatte (+/-), ikke minst på økonomisiden. 

Mangel på arbeidskraft
Rekruttering og det å beholde kvalifisert personell er en
utfordring. Vi er flere som kjemper om arbeidskraften, og for
Bistand er vernepleiere en knapp ressurs. Det er derfor posi-
tivt at det høsten 2007 ble startet desentralisert vernepleier-
utdanning i Alta, i regi av Høgskolen i Harstad.

Tjenestetilbudet 
Antall 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 innebærer hvordan den
framtidige boligstrukturen skal være.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 139
I tillegg kommer de som har oppdragsavtale, 
ca 25 med omsorgslønn og ca 100 støttekontakter.

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 6,5 %

Fra Byløypa.
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Mål og tiltaksoppnåelse

Mål for 2007

Sikre best mulig bruk av ressurser innenfor dagens rammer.
Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygnings-
masse, noe som åpner for bedre organisering av tjenestene;
bedre samordning og større fleksibilitet.

Synliggjøre behovet for nye boliger.

Utvide tilbudet ved voksenavlastningen for å gi pårørende
mer avlastning ved behov.

Utvide tilbudet mht dag- og aktivitets/arbeidstilbud.

Bedre organiseringen av avdelingen, blant annet innad i til-
taksboligene.

Videreutvikle miljøarbeidertjenesten.

Være en fleksibel avdeling hvor ressursbruken styres etter
brukers behov. Gi riktig hjelp ut fra brukers behov.

God service overfor de som søker tjenester, både hva 
gjelder saksbehandlingstid og riktig utmåling av omfanget 
av tjenesten.

Heve nivået og utvikle innholdet i støttekontakttj./ innføre
fridtid med bistand.

Klubben skal fortsette å være et populært treffsted for våre
brukere.

Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte på et tidlig
tidspunkt.

Arbeide videre med Individuelle planer.
Opplæring og innføring.

Kartlegge og definere behovet for kompetanse.

Rekruttere kvalifisert personell til de mange ulike oppgavene
i avdelingen, spesielt vernepleiere.

Brukerundersøkelse psykisk helsevern.

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 nettver-
ket i løpet av 2006.

Måloppnåelse i 2007

Det er i løpet av 2007 oppnådd samordningsgevinster ved
omdisponering og samordning av ulike tiltak.

Omfanget av behovet er i stor grad kjent gjennom kartlegging.

Flere har fått avlastning, en økning på ca. 25–30% innenfor
samme ressursramme (omdisponering).

Flere har fått tilbud ved Dag- og arbeidssenteret, og brukere
har fått annet arbeidstilbud utenom. Grønn Omsorg videreført.

Prosessen gjennomført. Infrastruktur i tiltaksboligene gjennom-
gått og endret der det har vært nødvendig i forhold til bedre
bruk av ressursene.
Behovet for endring er en kontinuerlig prosess i forhold til at
brukergruppen endrer seg.

Oppnådd mer fleksibel og tilpasset bruk, noe som gir økono-
misk gevinst.
Ansatte har mer varierte arbeidsoppgaver og har fått større stil-
linger.

Ved endring i tjenesteomfanget gjøres omdisponeringer av per-
sonalet. Kontinuerlig fokus på hvordan ressursene brukes.

Etablert gode rutiner for saksbehandling slik at søkere får svar
uten ugrunnet opphold. Kvalitetssikrer ved å jobbe teambasert
i forhold til faglig vurdering av tjenestens innhold og omfang.

Det holdes årlige kurs for støttekontakter. Fokus på fritid med
bistand og et meningsfullt innhold etter brukerens interesser.

Klubben har også i 2007 vært godt besøkt gjennom hele året.
Ca. 25 brukere har vært innom hver gang, med følge vil det si
ca. 40 personer.

Gjort arbeidsmiljøtiltak med positiv effekt.

I forhold til å få ned sykefraværet, er måloppnåelsen et stykke
unna, men det er et økt fokus på forskjellige virkemidler og
verktøy til bruk i arbeidet.

Det har vært gjennomført flere kurs og flere har fått Individuell
plan.

Kartlegging gjort. Arbeidet i etterkant er ikke gjort.

Bidratt til å få startet opp desentralisert vernepleierutdanning i
Alta, samt egen stipendording for vernepleierstudenter.
Legger til rette og oppmuntrer for at ansatte skal ta utdanning.

Gjennomført.

Startet en gruppe med 6 deltakere. Gruppen har vært ledet av
2 miljøterapeuter ved Enhet for psykisk helse- og rusarbeid.

Noen flere enheter fikk i 2007.
Det gjenstår fortsatt 4 enheter.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

Bistandsavdelingens overskudd kan i hovedsak forklares ved
at man innenfor miljøarbeidertjenesten har skjært ned på
bemanningen til enkelte brukere grunnet endring i behovet
for tjenester. Besparelsen er også grunnet i en bedre 
organisering av tjenesten hvor man har oppnådd større 
fleksibilitet og sambruk. 

Innsparingen i miljøarbeidertjenesten har bidratt til å bedre
avdelingens totalresultat i forhold til boliger som har hatt et

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -378 173,4 % -218 -218 -420
Sum 7 Refusjoner -4 473 145,8 % -3 068 -1 746 -4 744
Sum 9 Finansinntekter -19 103,8 % -18 0 0
Sum Sum inntekter -4 869 147,4 % -3 304 -1 964 -5 164
Sum 0 Lønn 64 778 102,4 % 63 246 59 350 60 329
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 386 104,7 % 2 279 2 262 2 014
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 73 13,4 % 547 547 204
Sum 4 Overføringer 181 86,9 % 208 236 282
Sum Sum utgifter 67 418 101,7 % 66 280 62 395 62 829
Sum Bistandsavdelingen 62 549 99,3 % 62 976 60 431 57 665

overforbruk. Merforbruket er i hovedsak en følge av økte
kostnader pga. pålegg fra Fylkesmannen i forhold til Lov om
sosiale tjenester, Kap. 4A Lov om tvang, brukere som er blitt
dårligere, og brukere som har mistet skoletilbud, og hvor
Bistand må gå inn med tjenester fordi det kreves kontinuerlig
tilsyn; HUHS sak 75/07.  

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



Tjenester og oppgaver

Plan- og utviklingssektoren 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. Sektoren er inndelt i 4
avdelinger.

Næringsavdelingen har som oppgave å lede kommunens
arbeid med næringsutvikling. Hovedoppgaven er den 
innovative innsatsen i å skape nye arbeidsplasser og økt 
verdiskaping i altasamfunnet. Avdelingen har og forvaltnings-
oppgaver som næringstomter og finansieringssaker, fonds-
forvalter m.m. Kommunens utviklings- og forvaltnings-
oppgaver innenfor landbruk (jordbruk og skogbruk) er og en
sentral arbeidsoppgave for avdelingen.

Miljøavdelingen har en viktig oppgave i å profilere miljøspørs-
mål både i den kommunale forvaltning og i altasamfunnet

for øvrig. Avdelingen har og en rekke forvaltningsoppgaver
innenfor motorferdsel i utmark, viltloven, vassdragsloven,
lakse-og innlandsfiskeloven og forurensingsloven.

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-

Plan- og utviklingssjef 
Ommund Heggheim 

Grunnforvalter Arkiv 

Miljøavdeling 
Avdelingsleder 
John Håvard Haukland 

Landbruksseksjon
Jordbrukssjef
Signe Olaussen

Geodataseksjon
Seksjonsleder
Svein Gunnar Barbo

Plan- og bygningsavd.
Avdelingsleder
Hallgeir Strifeldt 

Næringsavdeling 
Næringssjef 
Jørgen Kristoffersen 
 

Oppmålingsavdeling 
Avdelingsleder 
Olav Olsen 

 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 31,5
– herunder prosjektstillinger 2,5
– herunder vakante stillinger 2

Andel av driftsutgifter
Sektorens andel av total driftsramme 2,6 %

Sykefravær
Sykefravær plan- og utviklingssektoren 3,26 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %

12. Plan- og utviklingssektoren
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ordna kommuneplanlegging, arealplanlegging i kommunens
egen regi samt å behandle arealplaner som fremmes av 
private. Avdelingen har og som oppgave å utføre all bygge-
saks- og delingsaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Utfordringer

Sektoren har rekrutteringsmessige utfordringer. Dette gjelder
i særdeleshet arkitektstilling, men også innen fagområder
som krever ingeniør- og sivilingeniørnivå har vi utfordringer

Sektoren er stort sett à jour i saksbehandlingen. Unntaket er
plan- og bygningsavdelingen hvor det er et mindre etterslep
på plansaker. Dette kommer av at både i 2006 og 2007 kom
det inn mange private reguleringsplanforslag Disse må kom-
munen etter loven prioriteres. Det må og nevnes at avdelin-
gen har hatt mange utskriftinger av medarbeidere. Vakanse
og opplæring av nye gir i en fase begrenset produksjon.
Samlet har dette resultert i at andre plansaker, og da særlig
langsiktig arealplanlegging har blitt nedprioritert. Når det
gjelder byggesaker er kommunen à jour når det gjelder byg-
gesaker for nye tiltak. Det er ingen nye byggesaker som må

vente utover det normale om søknadene er fullstendig og
klar for behandling. Elektroniske byggesøknader har i stor
grad rettet opp i tidligere problemer med lang saksbehand-
lingstid. Det er imidlertid noe etterslep i mindre saker som
meldingssaker, ferdigattester.

Konklusjon: Med unntak av landsiktig arealplanlegging er
sektoren à jour i saksbehandlingen.

Det er også viktig å trekke frem utfordringen med at kom-
munen i 2007 tildelte den siste ledige industritomta. Nytt 
industriområde vil antakeligvis ikke være klart før langt ut i
2009. 2008 vil bli utfordrende med å finne tomter til i alt 22
søkere til ny industritomter. Det vil bli en umulighet! Opp-
arbeidelsen av nytt industriområde må har høy prioritet.

Med nye olje- og gassfunn utenfor finnmarkskysten, vil
landsdelen befeste sin posisjon som en viktig petroleums-
region. Det er viktig for Alta å både fremtre som et attraktivt
etablerersted og et godt sted å bo. Fokus på kommunale 
tjenester, god infrastruktur, tilgang på næringsarealer er
viktig for kommunen å tilrettelegge. Den største utfordringen
er at kommunen mangler sjørettede industriarealer.  

Mål og tiltaksoppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Forprosjekt delvis ferdig. Finansierings-arbeid pågår.

Gjennomført i 2007. 

Sluttbehandlet 1. halvår 2007.

Sluttbehandlet 1. halvår 2007.

Aronnes industriområde ferdig regulert i 2007. Grunnerverv
pågår. Opparbeidelse: Teknisk planlegg pågår.

Alta tapte i kampen mot Steinkjær.

Borealis vinterfestival gjennomført.
Utredning om fremtidig organisering ferdig 2007.

Vi har ikke lykkes med verken bedre sjøvertskommunikasjon mot
Hammerfest eller flyruter internt i fylket.

Alle 6 gårdene i prosjektet hadde avtaler om salg. Antall solgte
timer økt med ca 50 %, fra 60 til 93 pr uke. Prosjektet utvides
ved å ta inn 2 nye gårder.

Måloppnåelse i 2007

5 barnehager er sertifisert i 2007.

Variert program. 4810 deltakere på Tre-Toppers-
Åpning av Seiland Nasjonalpark.

I samarbeid med NVE er det utarbeidet en helhetlig plan.

Mål for 2007 - næringsavdelingen

Entreprenørskap i Altasamfunnet: Forprosjekt ferdig i 2007.

Utarbeide handlingsplan for kulturnæringer.

Utarbeide egen nordområdeplan sammen med Origo, Norut Nibr
Finnmark og HIF.

Utarbeide egen plan for ”Fra Snøhvit til Barentshavet”.

Prioritere kommunale industriområder.

Etablere ”kompetansesenter for distriktsutvikling”.

Styrke arrangementsbyen Alta.

Alta som kommunikasjonsknutepunkt.

Styrke prosjektet ”Grønn omsorg’’.

Mål for 2007 - miljøavdelingen

Miljøfyrtårn: ta i bruk miljøfyrtårn som styrings- og sertifiserings-
system på miljøområdet i kommunens organisasjon. 

God oppslutning om miljøuka.

Flom og erosjonssikring langs Altaelva.
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Måloppnåelse i 2007

Utført tilfredsstillende. Ingen klager. Stor aktivitet. Økte gebyr-
inntekter. Anstrengt kapasitet. Noe økte restanser. Inngått ram-
meavtale for kjøp av oppmålingstjenester.

Pågår - kontroll og avviksretting - i rute.

Kommunens bidrag utført i hht avtale. Forsiktet levering av nye
kart og ortofoto for Alta by, Årøya, Kviby, Rafsbotn, RV 93.

Signalisering utført av kommunen ihht avtale.
Forsinket flyfotografering for kartlegging.
Fastmerker ikke oppmålt av firma.

Pågår - utført i hht avtale - i rute.

Utført tilfredsstillende. Overført til avdeling plan og bygg fra
2008.

GPS antenne etablert på rådhuset. Dekker området Tromsø -
Alta med centimeters avvik.

Løsning etablert i samarbeid med Norkart as.

Måloppnåelse i 2007

Kommunestyret vedtatt planpremisser. Oppstart utsatt til 2008
pga kapasitetsproblemer.

Lagt ut til off. ettersyn i 2007. Oppfølging utsatt på grunn av
vakanse i stilling. Blir prioritert i 2008.

4 boligfelter opparbeidet. Tollevika/Skaialuft ferdig regulert og
grunnerverv ordnet. Regulering av Aronnes B7 og Gakorimyra er
startet opp. Kommuneplanarbeid Skoddevarre boligfelt startet
opp. Mange private reguleringsplaner behandlet og godkjent
(16).

Mål for 2007 - oppmålingsavdelingen

Delingslovssaker 
- tilfredsstillende forvaltning.

GAB/overgang til ny matrikkel.

Kartlegging - Geovekst
Følge opp 2006 kartprosjekter i hht avtaler.

Følge opp 2007 kartprosjekt i hht avtaler.

Overgang til nytt kartdatum EUREF.

Seksjoneringssaker
- tilfredsstillende forvaltning.

Forbedringstiltak infrastruktur
Delta i nettverk med GPS antenner - CEPOS.

Etablere selvbetjening for kjøp av kart.

Mål for 2007 - plan- og bygningsavdelingen

Rullere kommuneplanens arealdel.

Alta Sentrum – ny reguleringsplan.

Bedre tilgang på boligtomter.

Tilleggstabeller

2006 2007

Antall stillingshjemler i sektoren 31 31,5
Prosjektstillinger i sektoren 3 2,5 
Vakante stillinger ved utgangen av 2006 2 2

Utskipning av nefelinsyenit. Lillebukt, Stjernøya.



61Plan- og utviklingssektoren

Statistikk fra sektoren

Oppgaver/tjenester Avdeling 2005 2006 2007

Næring
Aktiv bidratt til etablering av nye arbeidsplasser Næring Ikke reg 34 24
Tildelte næringstomter ” 4 9 6
Tilsagn næringsstøtte ” 80 83 70

Landbruk ”
Skogkultur – ant. grunneiere/dekar ” 10 / 562 9 / 312 11/340
Skoglovsaker div. ” Ikke reg 24 23
Søknader om produksjonstilskudd ” ” 235 230
Avløsertilskudd ferie/fritid ” ” 95 90

”           sykdom      ” ” 32 30
Søknader overvintringsskader og       
avlingssvikt ” ” 23 0
Søknader om regionale    
miljøprogrammidler ” ” 60 58
Søknader om tilskudd nydyrking ” ” 10 11
Søknader om tilskudd generasjonsskifte ” ” 4 2
Lånesøknader knyttet utbygging driftsbygg ” ” 15 5
Deling/omdisponering  etter jordloven ” ” 17 39
Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ” ” 200 230
Konsesjonssaker ” ” 5 13
Oppdrag for landbruksvikar ” ” 55 34

Plan, bygg og oppmåling
Regulerings- og bebyggelsesplaner Plan- og bygning 17 13 16
Søknadspliktige bygge- og delingssaker ” 380 407 470
Meldingssaker ” Ingen reg 225 196
Gebyrer (plan- byggesak, og deling) ” 1.22000 3.076000 2.84800
Nye boenheter godkjent ” 248 256 164
Nye boenheter igangsatt ” 54 144 179
Nye boenheter tatt i bruk ” 106 71 147
Rekvisisjoner etter delingslov Oppm 209 240 285
Nye målebrev ” 186 247 248

Miljø
Nærmiljøtilskudd Miljø 9 9 12
Miljøfyrtårn ” 4 4 5
Fallvilt ” 4 10 11

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -5 203 132,8 % -3 919 -2 919 -5 204
Sum 7 Refusjoner -6 321 127,2 % -4 971 -1 807 -4 456
Sum 8 Overføringer -30 0,0 % 0 0 -30
Sum 9 Finansinntekter -1 374 454,8 % -302 0 -1 179
Sum Sum inntekter -12 928 140,6 % -9 192 -4 726 -10 869
Sum 0 Lønn 15 203 98,0 % 15 508 13 853 14 381
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 6 115 123,7 % 4 945 4 387 4 787
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 51 0,0 % 0 0 110
Sum 4 Overføringer 5 644 83,8 % 6 734 5 434 6 299
Sum 5 Finansutgifter 2 002 0,0 % 0 0 1 204
Sum Sum utgifter 29 014 106,7 % 27 187 23 674 26 782
Sum 400 Plan- og utvikling 16 087 89,4 % 17 995 18 948 15 913

Økonomisk resultat

Plan og utvikling har hatt store utfordringer mht. rekruttering
av fagfolk til vakante og ledige stillinger i sektoren. Sektoren
har hatt en betydelig utgift på stillingsannonser i 2007. Vi har
også store utgifter på konsulenttjenester for å få arbeidsopp-
gaver ferdig.

Sektoren har også i 2007 hatt betydelig økning i gebyrinn-
tektene til sektoren, ca 1,2 millioner kr av overskuddet på 1,9
millioner kr. Dette har med stor byggeaktivitet og utvikling i
Alta kommune av private aktører. Resterende merinntekter
skriver seg til eksternfinansierte prosjekter i sektoren.
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Generelt 

Alta kommunes næringspolitiske virkemidler forvaltes av
hovedutvalg for Kultur og næring og består av kommunale
budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.

I 2007 ble det totalt gitt 70 tilsagn om lån og tilskudd fra
kommunens næringspolitiske virkemidler.  Samlede tilsagn
utgjorde kr 4.352.982.- .

Av samlede tilsagn 943.000 kr behandlet i henhold til dele-
gasjonsreglementet.  Til støtte av ulike tiltak i distriktene ble
det i 2007 bevilget til sammen kr 1.025.500.-.

Antall nye arbeidsplasser

Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til
etablering av 24 nye arbeidsplasser i form av heltids- og del-
tidsarbeidsplasser. 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 2007 kun gitt 2 tilsagn med til
sammen kr 552.000.- til Alta Ski- og Alpinsenter AS og 
Kvalfjord Eiendomsselskap AS. 

Næringsfond

Alta kommune mottok i 2007 kr 450.000 fra Finnmark 
Fylkeskommune til styrking av næringsfondet. Det ble i 2007
innvilget 9 tilsagn om tilskudd fra fondet.  Samlet støttebeløp
utgjorde kr 936.137 hvorav kr 90.000 gikk til støtte av ulike
tiltak i distriktene.

Egenkapitalfond

Fra egenkapitalfondet ble det i 2007 ikke gitt noen tilsagn.  

Konklusjon

Bruken av kommunes næringspolitiske virkemidler er i 
samsvar med gjeldene retningslinjer og vedtekter for virke-
middelbruk og oppfyller på en god måte visjoner og mål i
kommuneplanens handlingsdel.

12.1 KRAFTFOND, NÆRINGSFOND OG EGENKAPITALFOND

Januarsol over Isnestoften.



Kultursjef
Jan H. Pettersen
Stedfortreder Sylvi Bellika

Alta kulturskole 
Kulturskolerektor 
Bjørn Roald Mikkelsen 

Alta bibliotek 
Biblioteksjef 
Sonja Kristin Granaas 

Alta Kultursal 
Dagl.leder 
Roy Gunnar Løksa 

Tjenester og oppgaver i kultursektoren

• Utarbeide retningslinjer for bruken av tilskudd barn og
unge.
• Være med på å utvikle Alta til å være god på arrangemen-
ter og reiseliv.
• Ha samarbeid med Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta
museum IKS når det gjelder skjøtsel og ved planleggingen av
utvidelsen av bygningsmassen.
• Nedsette en arbeidsgruppe mellom skolebibliotek/oppvek-
stadministrasjon og bibliotek for å få til en enhetlig biblito-
tekdrift i kommunen.
• Øke antall 1.klasser som deltar i bibliotekets DKS-tilbud.
• Utvikle kultursalen for å gi brukerne best mulig tilbud.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 28
Dette utgjør til sammen 28 årsverk, fordelt på 36 personer.

Sykefravær
Sykefravær hele sektoren 7,94 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %

Andel av driftsutgifter
Sektorens andel av total driftsramme 2,2 %

13. Kultursektoren
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Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

1727 personer deltok på Byløyperennet.
1759  personer deltok på Toppturene.

Alle skolene/klassene var med på et eller flere tilbud.

Alta museum IKS iverksatt 01.01.07.

Deltatt og tilrettelagt ved flere arrangementer.

Åpen hall er videreført. Det er et populært tiltak med mellom
50 og 70 brukere.

Deltok flere ungdommer i 2007 enn i 2006.

Mål for 2007

Fysisk aktivitet i kommunen (FYSAK) lavterskeltilbud.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Alta museum.

Delta aktivt i små og store arrangementer gjennom tilrette-
legging og bidrag.

Evaluere og videreføre Åpen hall.

Ungdommens kulturmønstring (UKM).

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Sektoren har totalt kommet ut med et mindreforbruk på
0,564 millioner. Virksomhetenes andel av dette er 200’. Kul-
turskolen fikk to nye stillingshjemler med krav om 50% inn-
tjening. Disse er dessverre ikke fullt ut besatt ennå, og har
følgelig et mindreforbruk av lønn og lavere inntekter enn
budsjettert. Frigitte midler på resevepost ble tilført bibliote-
ket, og de har med god styring kommet ut med et lite pluss.
Kultursalen har også i 2007 hatt et jamt godt år og med
økning av besøk på 8,7%. 

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 virk-
somhetene har vært meget god.

Ekstra satsing på tiltak i fokusområdet barn og unge har vært
videreført i 2007. Midlene er brukt til ulike tiltak sammen

med oppvekstsektor og er kommet mange barn og unge i
Alta til gode.

Museet ble omdannet til interkommunalt selskap fra
1.1.2007 og ble tatt ut av rammene til kultursektor i løpet av
året. Kultursektoren har vært med å finansiere monumentet
”Tvangsevakuering og brenning av Alta”. Arbeidet med Altas
gårds- og slektshistorie med bakgrunn i Sverre Eilertsens inn-
samlede materiale som var planlagt satt i gang sommeren
2007, vil ikke bli i verksatt før mars 2008, slik at de budsjet-
terte midler (300’) i 2007 til dette prosjektet ikke er brukt.

Året 2007 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. Kultursalen og kulturskolen har også i 2007 hatt
positiv utvikling i forhold til året før med økt tilbud og god
inntjening. 

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -2 833 102,3 % -2 769 -7 283 -7 652
Sum 7 Refusjoner -3 492 101,5 % -3 441 -4 913 -6 201
Sum 8 Overføringer -1 211 0,0 % 0 0 -1 634
Sum Sum inntekter -7 536 121,4 % -6 210 -12 196 -15 487
Sum 0 Lønn 12 242 91,4 % 13 396 16 117 14 598
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 4 826 117,9 % 4 093 6 295 7 947
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 743 118,0 % 630 0 680
Sum 4 Overføringer 4 572 129,3 % 3 535 3 938 5 263
Sum 5 Finansutgifter 324 111,6 % 290 188 654
Sum Sum utgifter 22 707 103,5 % 21 944 26 538 29 141
Sum 510 - Kultur 15 170 96,4 % 15 734 14 342 13 654
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Alta Finnmark Kommune- Gj.sn
gr. 12 landet

Barn og unge 24,6 11,6 10,3 11,0
Bibliotek 22,5 19,2 18,9 17,9
Idrett 22,4 29,3 30,4 26,7
Kulturskole 14,8 12,8 14,3 15,3

Tilleggstabeller

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
Barn og

unge
Bibliotek Idrett Kulturskole

Alta

Fordeling netto driftsutgift kultursektor

Finnmark

Kommunegr 12

Gj.sn. landet

Utfordringer 

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 barne-
idrett og kulturaktiviteter.  

Kostra sammenligninger

Sektorens nøkkeltall for netto driftsutgift per innbygger ligger
under gjennomsnittet for andre kommuner i Finnmark og
gjennomsnittet for kommune 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. 

Teatergruppe fra Alta VGS mottar applaus etter forestilling.



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 har de siste årene prioritert arbeidet med å tilrette-
legge infrastruktur til nye boligfelt. Både til kommunale og
private boligfelt. Sektoren er en viktig bidragsyter for at nye
eneboligfelt i Alta kommune skal utvikles. Dette vises godt i
måloppnåelsen for 2007.

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.

Legge til rette for miljøvennlig forbruk, produksjon og
arbeidsmiljø i kommunens organisasjon.

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

14. Drift- og Utbyggingssektoren

Personellressurser
Antall stillingshjemler 159

Andel av driftsutgifter
Sektorens andel av total driftsramme 12,8 %

Sykefravær
Sykefravær hele drift- og utbyggingssektoren 13,84 %
Sykefravær hele kommunen 11,55 %
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Mål og måloppnåelse for 2007

Drift- og utbyggingssektoren har ikke mange tiltak i kommuneplanens handlingsdel 2007-10. Rådmannen har signalisert på
hvilke områder sektoren skal prioritere. Disse fremføres som mål for sektoren i 2007.

Måloppnåelse i 2007

Alle de 59 tomtene er ferdig opparbeidet. Det gjelder både i
boligfeltene Lampemyra, Mobakken, Røstmoen og Saga B10.

Vi ert i gang med arbeidet og er i rute i forhold til fremdrifts-
plan. Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og godkjent av råd-
mannen. Planen vil være utarbeidet i løpet av 2008.

OU - prosjektet er gjennomført og prosjektrapport er avlevert
til Rådmannen.
Implementeringen og iverksettelse vil gjennomføres i hele
2008.

OU-prosjektet ”Brukertilpasset vaktmester og renholdstjenes-
te” er gjennomført og skal implementeres i 2007.

Mål for 2007

Opparbeide Lampemyra boligfelt 
(8 eneboligtomter)

Opparbeide Mobakken boligfelt 
(13 eneboligtomter)

Opparbeide Røstmoen boligfelt 
(12 eneboligtomter)

Opparbeide Boligfelt B10 i Saga 
(26 eneboligtomter)

I løpet av 2008 skal Alta kommune ha på plass ”plan for
offentlige uterom”. Planen skal fungere som styringsverktøy
for opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom,
og redegjøre for de tilbud befolkningen kan forvente å få i
natur og nærmiljø.

Gjennomføring av OU – prosjektet.
”Sammenslåing av Plan- og utvikling og drift- og utbygging”

Implementering av OU - prosjektet ”Brukertilpasset vaktmes-
ter og renholdstjeneste”.
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Utfordringer

Sektorens HMS arbeid vil fortsatt være i sterk fokus. Sektoren
er i 2008 definert som pilot sektor for å innarbeide HMS
planer i Alta kommune. Arbeidet skal lede frem til en vurde-
ring om anskaffelse av et digitalt HMS-verktøy for hele kom-
munen. 

Sykefraværet har gjennom flere år ligget forholdsvis høyt. I
2007 var fraværet 13,84 %. Sykefraværet for hele kommu-
nen er på 11,55 %. Det er spesielt innenfor renholdsseksjo-
nen at fraværet er stort. Men vi merker oss likevel at ned-
gangen i fravær innenfor renhold har gått ned med nesten 
3 % i 2007.

Vi vil fortsette å sikre kvalitet i drift- og vedlikeholdsoppgaver
på en forsvarlig måte.

Effektiv drift og vedlikehold innenfor våre budsjettrammer vil

være en prioritert oppgave. Vi må i større grad 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 bygningsdrift avdelinga er ivaretakelse av
kommunens 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, som tidligere, sette fokus på hele Altas befolkning.
Områdene vil være brannsikkerhet, HMS, lekeplasser og inne-
klima. Videre vil også sette inn økonomiske resurser på Enøk-
tiltak og fortsette utbygging av SD-anlegg i eksisterende
bygg. Her er behovet så stort at vi må inn på investerings-
budsjettet med de fleste byggene.

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -16 242 112,2 % -14 476 -15 374 -15 313
Sum 7 Refusjoner -34 285 101,2 % -33 891 -31 458 -30 150
Sum 9 Finansinntekter 0 0,0 % 0 0 -286
Sum Sum inntekter -50 527 104,5 % -48 367 -46 832 -45 749
Sum 0 Lønn 56 788 102,0 % 55 666 50 823 50 020
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 41 186 98,5 % 41 811 39 024 37 947
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 026 219,8 % 922 1 353 1 919
Sum 4 Overføringer 7 835 101,0 % 7 760 5 979 7 317
Sum 5 Finansutgifter 27 330 100,5 % 27 201 25 303 25 689
Sum Sum utgifter 135 166 101,4 % 133 360 122 482 122 891
Sum 600 Drift- og utbygging 84 638 99,6 % 84 993 75 650 77 142

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Drift og utbygging har hatt store utfordringer innenfor ved-
likehold og oppgradering av vei og gatelys, og bygningsdrift,
kanskje spesielt innenfor vedlikehold av kommunale bygg.
Budsjettene har vært stramme over flere år og vi har et stort
etterslep på vedlikehold og oppgradering. Vi har i regnskapet
for 2007 et overskudd på ca 0,4 millioner kr, dette tatt i
betraktning av at vi mangler 0,3 millioner kr til en stilling i
sektoren som er flyttet fra sentraladministrasjonen.

Overskuddet på sektoren skyldes merinntekt fra Helse 
Finnmark HF sett i forhold til budsjett 2007. Vi har også en
merinntekt fra Stiftelsen Utleieboliger ihht. budsjett.
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14.1 AVDELING VVA (VEI, VANN OG AVLØP)

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 slaminnsam-
lingen er konkurranseutsatt).
• Planlegging og utbygging av kommunale boligfelt og
industriområder.

• Drift av kommunens parkeringsordning.
• Planlegging, utbygging og drift av kommunens park-,
grønt- og idrettsanlegg.
• Forurensning og forsøpling.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 35

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 7,1 %

Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Vi arbeider godt i samsvar med hovedplan for vann.
Revidert kommunedelplan for avløp ble vedtatt i mars
Vi kom i gang med overordnet plan for offentlige uterom i
by, natur og nærmiljø.

Personalmøter og samlinger med fokus på verdigrunnlag og
arbeidsmiljø.
Gjennomførte HKI målinger og medarbeidersamtaler.
Seksjon drift flytta til Øyra
1. versjon handlingsplan HMS utarbeidet

Er i veldig stor grad gjennomført.

Vi har startet arbeidet og er i rute i forhold til fremdriftsplan.
Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og godkjent av rådmannen.

59 tomter er opparbeidet i boligfeltene Lampemyra, Mobak-
ken, Røstmoen, Saga B10.

Talvik vannverk igangkjøres i april 2008. 
Vi har fullført forprosjekt for avløpsrenseanlegg Alta øst.

Mål for 2007

Utbygging, drift og vedlikehold gjennom overordna strategier
og planverk for hvert tjenesteområde innen VVA.

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø.

Gjennomføring av en rekke tiltak og prosjekter i avdelingens
arbeidsplan for 2007.

I løpet av 2008 skal vi ha på plass ”plan for offentlige
uterom”.

I løpet av 2007 skal det opparbeides 60 nye kommunale
boligtomter.

Utbygging av Talvik vannverk.
Igangsettelse av bygging av avløpsrenseanlegg.
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Investeringer

Vei og trafikksikkerhet
• Utbygging av G/S veg Tverrelvdalen  del 1
• Utbygging av G/S veg ved Elvebakken kirke
• Utbygging av G/S veg ved Ringveien
• Utbygging av G/S veg Amtmannsnes del 2
• Oppstart oppgradering av gatelysene i Vestre Alta
• Asfaltering av 5340 m kommunale veier

Boligfelt
• Mobakken boligfelt
• Røstmoen boligfelt
• Saga B10 boligfelt
• Lampemyra boligfelt

Utfordringer 

Utfordringene fremover vil være å ha fokus på effektivt drift
og vedlikehold. Samtidig står vi foran store utbygginger 

spesielt innen avløpsrenseanlegg. Våre abonnenter skal få
nok og godt vann med en sikker og effektiv vannforsyning.
Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke opp-
står miljøskade og sjenerende forhold i resipienter. 

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -52 069 105,2 % -49 502 -50 467 -50 931
Sum 7 Refusjoner -8 278 102,0 % -8 113 -4 315 -5 921
Sum 9 Finansinntekter -322 13,7 % -2 352 -775 -850
Sum Sum inntekter -60 669 101,2 % -59 967 -55 557 -57 701
Sum 0 Lønn 17 066 99,4 % 17 170 16 386 15 531
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 24 057 99,2 % 24 257 22 138 20 999
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 18 025 105,3 % 17 112 17 112 18 090
Sum 4 Overføringer 1 978 106,1 % 1 864 733 1 629
Sum 5 Finansutgifter 12 677 105,4 % 12 026 12 752 14 833
Sum Sum utgifter 73 803 101,9 % 72 429 69 121 71 082

Økonomisk resultat – avviksforklaring

Avviket på inntektssiden gjelder i hovedsak økte inntekter på
selvkost med ca 2.5 mill. Midlene er avsatt til fond etter lov
om selvkost. De øvrige økte inntekter gjelder parkerings-
seksjonen, der resultat etter budsjett er avsatt til parkerings-
fondet. Vi hadde budsjettert med å bruke av fondene i 2007,

men pga. økte inntekter på nesten alle områder i selvkost,
ble dette snudd til avsetninger.

På utgiftssiden er det brukt ca 0,7 millioner kr mer enn 
budsjettert, dette skyldes dels at det ikke er budsjettmidler
overført til sektoren for en stilling (ca 0,3 millioner kr) og
merforbruk på gatelys. 

Kostra sammenligninger

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

Vann 1750 1966 2338 2210
Avløp 1826 2084 2065 2563
Avfall og renovasjon 2430 2060 2414 1943

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

Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 62204 66885 54313 80144

Tallene er basert på kostratall 2006. 

Vannforsyning og avløp
• Utbygging av Talvik vannverk
• Oppstart ny vannledning til Saga
• Avløpsanlegg Blåberget Talvik
• Rehabilitering av vannledninger og kummer
– Killiveien 100m, Holtenjordet 100m, Ringveien 168m, E6
Elvebakken 182m, Kvileskogen 30m  
• Rehabilitering av spillvannsledninger og kummer
– Holtenjordet 100m, Ringveien 173m, Kvileskogen 30m

Park og idrett
• Skiskyteranlegg Kaiskuru
• Rehabilitering av Komsaløypa
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14.2 AVDELING BYGNINGSDRIFT

FDV-seksjonen
Knut Lethigangas
Seksjonsleder

John A. Suhr
Avdelingsleder

Ronald Kristiansen
Avdelingsingeniør

Renholdsseksjonen
Rigmor Endresen
Seksjonsleder

Tjenester og oppgaver

Primæroppgaven til avdelingen er ivaretakelse av kommu-
nens verdier knyttet til bygningene og drive disse slik at de
ansatte kan yte tiltenkt service til kommunens befolkning.  
Avdelinga er kommunens fagavdeling innen forvaltning, drift
og vedlikehold av kommunens bygninger. Ansvaret omfatter
organisering av avtaler, lover og forskrifter, økonomi og HMS
Videre sørge for at de tekniske installasjonene fungerer som
planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Renhold,
energi, renovasjon samt vedlikehold, både det løpende og
periodisk/ interval, hører også inn under avdelingens ansvars-
område. Avdelinga yter også en omfattende service overfor
brukerne. I tillegg er ansvaret for mindre investeringsprosjek-
ter innenfor utbygging for de andre sektorene tillagt 
avdelinga.

Utfordringer

På grunn av en stadig strammere økonomi har en store ut-
fordringer i å opprettholde forsvarlig standard både på 
renhold og vedlikehold på eksisterende bygningsmasse.
Videre må en få til budsjettrutiner slik at nye bygg får for-
svarlige driftsbudsjett. Her er det store utfordringer med å
effektivisere driftsorganisasjonen i tillegg til å få ”tak i nye
driftskroner”.

Innen renhold sliter vi med høyt sykefravær. Kravet til kost-
nadseffektivt drift på byggene våre kan være noe av årsaken. 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 89

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 8,5 %

Mål og måloppnåelse

Måloppnåelse i 2007

Implementert.

Arbeidet er startet og vil fullføres i 2008.

Utredet i 2007, og i løpet av første halvår 2008 vil det bli
besluttet innkjøp.

Mål for 2007

Implementering av OU-prosjektet ”Brukertilpasset renhold og
vaktmestertjeneste”.

Starte arbeidet med å utarbeide ”Bygghåndbok” for nybygg.
Den skal danne grunnlag for prosjektering av nye 
kommunale bygg.

Utrede og anskaffe nytt IT-basert FDV-system.
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Alta kommune bruker ca. 900 kr mindre pr. inn-
bygger til drift av bygg enn snittet i Finnmarkskom-
munene. Hva som er årsaken til det er usikkert,
men noe av årsaken kan være at vi har en bedre
arealutnyttelse enn de. Sammenlignet med tilsva-
rende kommuner ligger vi litt lavere.  M.h.t Finn-
markskommuner kan noe av forskjellen kan være
at vi har bedre arealutnyttelse. 

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 tilsvarende
midler til drift av våre bygg som sammenlignbare
kommuner.

Økonomisk resultat

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -5 627 126,42 % -4 451 -4 451 -4 498
Sum 7 Refusjoner -25 228 101,25 % -24 917 -5 527 -23 788
Sum Sum inntekter -30 855 105,06 % -29 368 -9 978 -28 286
Sum 0 Lønn 34 539 103,21 % 33 466 30 248 29 895
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 26 962 101,36 % 26 601 25 761 25 326
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 228 0,00 % 0 431 245
Sum 4 Overføringer 5 450 100,18 % 5 440 3 957 5 189
Sum 5 Finansutgifter 21 105 100,12 % 21 079 18 739 18 743
Sum Sum utgifter 88 284 101,96 % 86 586 79 136 79 399
Sum Avdeling Bygg 57 430 100,37 % 57 218 69 158 51 113

Økonomisk resultat - avviksforklaring

Underskuddet på lønnspostene på ca 1 millioner kr kommer
fra renholdsseksjonen og skyldes stort sykefravær, samt at

seksjonen ikke har fått budsjett for nye hjemler til blant
annet drift av 4 nyopprettede midlertidige barnehager. Det er
også innført helgerenhold på Akutten uten at driftsbudsjettet
er tilført tillegg i økonomien.

KOSTRA-sammenligning

Brutto driftsutgifter,  kommunal eiendomsdrift i kroner 
pr. innbygger

Tall fra kostra 2006, og omfatter alle utgifter til drift av bygg inkl. lønnsutg.
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14.3 AVDELING UTBYGGING

Johan Fredrik Nilsen
Avdelingsleder

Marte Kollstrøm
Gry Anette Hagen
Pål Pettersen
Bjarne Pettersen
Prosjekt-/byggeledere

 

Sigurd Kristensen
Seksjons-/byggeleder

4 stillingshjemler
Fagseksjon utførelse

Tjenester og oppgaver

Avdelingens hovedoppgave er å ivareta Alta kommunes 
interesser og funksjoner som byggherre og utbygger i kom-
munale byggeprosjekter. Som sekundæroppgave skal avde-
lingen ivareta samme funksjoner i utbyggingsprosjekter for
eksterne aktører hvor Alta kommune har spesielle interesser.
Som eksempler kan nevnes prosjekter gjennomført på vegne
av Stiftelsen Utleieboliger, Nordlysbadet AS og Alta Kirkelige 
Fellesråd. I den forbindelse skal avdelingen være prosjekt-
administrator og stå for gjennomføringen av byggeprosjek-
tene 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 
koordinere utførelsen samt føre kontroll med fremdrift og
økonomi.

• utførende, hvor avdelingens tømrere skal planlegge, til-
rettelegge og utføre bygningsmessige arbeid i hht. vedtatte
planer og prosjekteiers ønsker og krav.

Utfordringer

Oppdragsmengden har for 2007 vært stor og arbeidsdagen
hektisk. Det har imidlertid vært satt av tid til interne arbeids-
møter hvor hovedfokus har vært på følgende områder:

• Utarbeide felles mal/retningslinjer for anbudskonkurranser
• Utarbeide mal/retningslinjer for anbudsevaluering
• Utarbeide felles og enhetlige rutiner for byggeledelse
• Utarbeide enhetlig system og rutiner for HMS-arbeide 

For 2008 vil dette arbeide bli videreført og revidert det vil
videre og bli utarbeide en felles mal for prosjektledelse.

Personellressurser
Antall stillingshjemler 9

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 0,3 %
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Arbeidsoppgaver

Avdelingen har i 2007 hatt prosjektadministrativt ansvar for følgende prosjekt:

Prosj. Navn Budsjett kr. Forbruk 2007 Ferdigstilles

K006 Saga Skole og Grendehus 99, mill 25,9 mill Des. 2008
K196 Gakori skole – Utvidelse 61,2 mill 21,0 mill Aug. 2007
K268 Psykiatriboliger – Maskinsvingen 11,3 mill 10,1 mill Des 2007
K310 Ettervernsboliger – Sandfallveien 3 13,6 mill 1,5 mill Des. 2008
K311 Vertshuset – Omsorgsboliger 34,0 mill 1,8 mill Mars 2009
K317 Oterfaret Barnehage 22,2 mill 1,1 mill Mars 2009
K255 Finnmarkshallen – Rehabilitering 7,6 mill 2,7 mill Jan. 2008
K257 Bossekophallen – Rehabilitering 11,5 mill 0,7 mill Okt. 2008
K280 Altahallen – Rehabilitering 9,8 mill 3,3 mill Jan. 2007
K289 Rådhuset – Påbygging 7,0 mill 0,9 mill Sept. 2008
K312 Markveien 26 – Barn og Unge 20,5 mill 1,3 mill Sept. 2008
Ekstern Nordlysbadet 160,0 mill 7,1 mill 2009/10
Ekstern Nordlyskatedralen 90 mill 1,7 mill Juni 2010
K018 Øvre Alta skole 0,3 mill Utredning
K309 Rusboliger - Dalebakken 0,1 mill Utredning
K018 Diverse utredninger 0,6 mill Utredning

V-stil i Altabakken.
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14.4 ALTA BRANN- OG REDNINGSKORPS

Avd. brann
Brannsjef
Tor Inge Henriksen

Forebyggende  
seksjon 
Knut Suhr 

Feiertjenesten 
Eilif Wisløff 

Beredskapsseksjonen
Seksjonsleder
Kjell-Erik Thomassen

 

Personellressurser
Antall stillingshjemler 24

Andel av driftsutgifter
Avdelingens andel av total driftsramme 1,3 %

Øvrig bemanning:
1 branningeniør, 1 feiermester, 2 feiere.

Tilsyn
Forebyggende seksjon har siden våren 2007 bare bestått av
leder forebyggende, og brannsjef, etter at branningeniøren
gikk ut i barselpermisjon (tilbake april 2008).  Dette har med-
ført at all kapasitet er kanalisert til kun gjennomføring av tilsyn.

Brannvesenet har i 2007 gjennomført tilsyn i 89 § 13 dvs.
bygg. 86 % av de særskilte brannobjekt. I tillegg kommer 7 til-
synsobjekter som ikke skulle ha tilsyn i løpet av året. Samlet
gjennomføringsprosent er dermed 93 %. Totalt har vi 103
bygg som det skal føres tilsyn med. Dette med ulike tidsinter-
valler fra 1–4 år. Tilsynsprosenten ligger godt over landsgjen-
nomsnittet, men vi er ikke i mål før vi gjennomfører 100 %.

Målet med tilsyn er at eier/bruker skal få større forståelse for
brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv,
helse og verdier i eget bygg.  

Feiervesen
Feiervesenet
Bestilte piper/feiing 4175
Antall feide piper 2164
Fyringsforbud 4
Uttak sot liter 4154
Kontroll av røykvarsler 678
Kontroll av håndslokkere 522
Fresing av bekksot 13
Tilsyn 369
Kamerakontroll 7

Tjenester og oppgaver

Beredskapseksjonen
Beredskapsavdelingen består totalt av 12,8 (0,2 tillagt feier-
vesenet) fulltidsstillinger i utrykning, 1 leder beredskap og 4
deltidskonstabler. Til enhver tid er 3 mann kasernert på
brannstasjonen, og 1 deltidsmannskap har hjemmevakt. 
I tillegg er overordnet befal på hjemmevakt. 

I distriktene Langfjord, Talvik, Nyvoll, Komagfjord samt Kval-
fjord har vi frivillig brannvesen på i alt 33 personer. Denne styr-
ken har førsteinnsatsen inntil hovedstyrken fra Alta ankommer.

Utrykninger
Brannvesenet
Utrykninger 161
Herav brann i bygning, fly eller skip 8
Herav unødvendige/falske alarmer 74
Herav trafikkulykker 15
Herav andre branner 25
Herav annen assistanse 27

Dykkertjenesten
Dykkerøvelser gjennomføres en dag pr. måned for dykkerne.
Kostnader her ligger på ca 65000,- i året og belaster brann-
vesenets overtidsbudsjett.

Forebyggende seksjon
Forebyggende avdeling har vært bemannet med 0,8 årsverk
til ledelse (i henhold til dimensjoneringsforskriften).
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2007

Feiing av private / kommunale bygninger.

Tilsyn i private boliger.

Tilsyn i private / kommunale § 13 bygg.

Kurs/ brannvern.

Fyrverkeri saksbehandling / kontroll.

Motivasjons- og informasjonstiltak.

Årlig plan for brann.

Kontroll av slokkeutstyr.

Vernerunder / handlingsplan.

Vakthold kommunale bygg.

Medarbeidersamtaler.

Forebyggende prosjekt.

Distrikt oppfølging/øvelser.

Måloppnåelse i 2007

Feiervesenet har i 2007 registrert varsling/feiing 70 % av pipelø-
pene. På grunn av feil i registrering der samme pipe har to pipe-
løp, er disse kun registrert som feiing av et pipeløp. På bak-
grunn av dette er det varslet /feiet ca. 86 % av pipeløpene. 

Feiervesenet har i 3 feiere der kun en har fagutdanning. På bak-
grunn av dette er det ikke gjennomført flere tilsyn i bolig. For
tiden gjennomfører vi fagutdanning for våre  to andre feiere.
Når utdanningen er gjennomfør vil vi ha kompetanse til å tilby
fullverdig tilsyn i bolig.

93% gjennomført, se eget avsnitt.

Det ble i 2007 gjennomført 4 grunnleggende kurs i brannvern-
opplæring for ca 150 personer fra bistand bolig. Dette med
tanke på å kunne ivareta brannsikkerheten for personer med
nedsatt funksjonsevne.

Det ble også foretatt kontroll av salgslokaler som hadde fått til-
latelse til salg av pyroteknisk vare. Totalt var det Alta tettsted 12
som hadde fått tillatelse til oppbevaring og salg av fyrverkeri.

Motivasjons- og informasjonstiltak rettet mot publikum er en
lovpålagt oppgave for brann- og redningskorpset.  Dette er
oppgaver som hos oss hovedsakelig er tillagt forebyggende sek-
sjon. Disse oppgavene løses gjennom kurs og øvelser. 

I 2007 har vi også gjennomført flere brannkurs for ansatte på
barnehager, hotell og sykehjem. Særlig har vi hatt gode erfa-
ringer med å arrangere ”papir” øvelser.  Dette har engasjert
deltakerne mer enn ved tradisjonelle øvelser. Brannvesenet har
også vært med på å gjennomføre øvelser ved flere § 13 bygg.

Brannvesenet var også med på følgende landsomfattende kam-
panjer:
• Åpen dag på brannstasjonen der det var ca. 500 besøkende.
• Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomføret en 
kontroll av brannsikkerheten i 120 boliger. 
• Røykvarslerkampanje rettet mot boliger.

Det gjennomføres ukentlige øvelser med hel- og deltidsmann-
skapene, i henhold til arbeidsplan som er utarbeidet for 2007.

Se eget avsnitt.

Gjennomført.

Gjennomført.

Gjennomført.

Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet.

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. Gjentatte forsøk på å samle mann-
skapene er gjort, uten at det passet for mer enn to og tre perso-
ner på hvert depot.
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Mål for 2007

RVR

Øvelse med andre brannvesen/industri.

Vaktmesteroppgaver i Rådhuset.

Objektsyn og innsatsplaner.

Kum ettersyn.

Drift av dykkertjenesten.

Utarbeide/videreutvikle øvelseprosedyrer.

Kurs.

Avansert røykdykking, øvelser.

Revisjon av HMS system.

Måloppnåelse i 2007

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

Brannvesenet tilbyr aktivt kurs og øvelser for andre brannvese-
ner, samt industribrannvern. Det er opprettet en egen instruk-
tørgruppe som tar seg av tilrettelegging og gjennomføring av
dette.

Gjennomføres fortløpende.

Innsatsplaner er det i år gjort ferdig ca 50 stk.

Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brann-
kummer.

Se eget avsnitt.

Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, og å revi-
dere eksisterende rutiner.  Dette gjelder både for beredskapsav-
delinga og forebyggende avdeling.  Dette arbeidet skal både
sikre vår egen helse-, miljø- og sikkerhet, samt være en kvali-
tetssikring ovenfor publikum.

Beredskapsutdanning trinn I: 1 person.
Forebyggende kurs: 1 person.
Oljevern: 2 personer.

Utfordringer 

Vi har i løpet av året hatt flere sykemeldinger som har medført
en del bruk av overtid og flere vikarer enn vanlig for å dekke
opp beredskapen, spesielt i forbindelse med ferieavviklingen.

Det er tilsatt to feiere uten fagbrev. Stillingene har vært lyst ut
to ganger, uten at det har kommet til søkere med fag-
utdanning. Brannvesenet må med det stå for kostnader til
utdanning av de tilsatte feierne.  

Overbefalsvakta har i hele år av året vært fordelt på kun 3 
personer, som følge av langtidssykemelding. Dette er en meget
stor vaktbelastning.

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.

Vårt driftsbudsjett er 7,2% av det totale budsjettet for avde-
linga. En sammenligning av driftsbudsjetter med andre brann-
vesen (tilsvarende størrelse og innbyggertall) viser at normalt
driftsbudsjett ligger på rundt 10–12 % av totalbudsjettet.  

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 kompe-
tanseheving i feiervesenet. 
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Økonomisk resultat – avviksforklaring

På den økonomiske siden er utfordringen å få til normal drift
med de midlene som er avsatt til drift. Det viser seg år etter
år at budsjettet ikke strekker til, særlig når det kommer
ekstra utgifter til. For 2007 har det vært stort sykefravær,
som har medført store avvik på konto for sykevikarer. 

Økonomisk resultat – sammenstilling

Konto Navn Regnskap Forbr KorrBud OpprBud Regnskap
2007 i % 2007 2007 2006

Sum 6 Salgsinntekter -2 063 111,8 % -1 845 -1 845 -1 940
Sum 7 Refusjoner -1 306 126,8 % -1 030 -335 -496
Sum Sum inntekter -3 369 117,2 % -2 875 -2 180 -2 436
Sum 0 Lønn 11 454 105,6 % 10 845 9 919 10 360
Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 264 94,7 % 1 335 1 293 1 357
Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 646 70,1 % 922 922 735
Sum 4 Overføringer 153 101,1 % 151 103 158
Sum 5 Finansutgifter 285 99,9 % 285 285 285
Sum Sum utgifter 13 802 101,9 % 13 538 12 522 12 893
Sum Avdeling brann og redning 10 433 97,8 % 10 663 10 342 10 457

Yndet fiskeplass for altafolk; under brua i Kåfjord.
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