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Årsmeldingen for 2008 bygger i stor grad på samme mal
som for 2007. Det er gjennomført tilpasninger i forhold til
OU prosjektene som ble avsluttet i 2008. Barn og ungetje-
nesten og Avdeling for samfunnsutvikling kom på plass i
løpet av 2008. Ut over dette er det gjennomført endringer
i ansvarsforholdene innen de øvrige sektorene.

Den samlede rapporteringen består av årsmelding og regn-
skapsrapport med økonomiske vurderinger og analyser.

Alta kommune har fått på plass et helhetlig målstyrings-
system. I løpet av 2008 har vi fastsatt måleindikatorer innen-
for økonomi, organisasjon, kvalitet og samfunn. Det vil bli
rapportert på disse indikatorene i årsmeldingen for 2009.

Alta kommune har fokusert på gjennomgående indikatorer
som sykefravær, medarbeidertilfredshet, seniorpolitikk,
turnover/rekruttering, kompetanse, informasjon, bruker-
undersøkelser (måle kvalitet) og økonomiske nøkkeltall. 
I tillegg kommer indikatorer innenfor samfunnsutvikling. 
I årsmeldingen for 2008 er det rapportert på noen av disse
indikatorene (der vi har tilgjengelige data).

Styringsdokumenter:

For 2008 bygger årsmeldingen på kommuneplanens sam-
funnsdel «Alta Vil», årsbudsjett 2008, virksomhetsplanene
og målstyringssystemet (der vi allerede kan måle resultat).
I «Alta Vil» (kommuneplanens samfunnsdel) var det for
2008 valgt ut 7 fokusområder som kommunen skulle 

prioritere å jobbe med 
i planperioden 
2007–2010. Disse fokus-
områdene og rådmannens 
prioriteringer for 2008 var:

Arbeid og entreprenørskap
Entreprenørskap i Altasamfunnet
Kultur og næring
Nordområdeperspektiv 
Alta som miljøforbilde/bærekraftig arealforvaltning
Offentlig uterom
Overordnet arealplanlegging
Boliger/boligtomter
Barn og unges oppvekstmiljø
Grønn omsorg
Forebyggende tiltak
Gode og effektive helse- og sosialtjenester
Omsorgstjenester
Helsefremmende tiltak
Rehabilitering
Alta som utdanningssted
Realfagsatsing
Nettverk og naboskap
Tjenesteperspektiv i regionen/Finnmark
Lobbyvirksomhet
Service og brukerfokus
Omdømme
Resultatfokus
OU prosjektene
Stabilisering/rekruttering
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Rådmann 
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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 2008 var folketallet i Alta 18.272. I
løpet av året økte folketallet med 216 personer til totalt
18.488. Dette gir en befolkningsvekst på ca 1,2%, noe
som er i henhold til budsjettert folkevekst i økonomi-
planen. Det er fortsatt fødselsoverskuddet som i hovedsak
er årsaken til at folketallet øker. Inn og utflyttingen viste
en netto innflytting på 55 personer. Den innenlandske 
flyttebalansen er negativ, og dette gir grunnlag for en viss
bekymring. Det som bidrar til positiv flyttebalanse er 
innflytting fra utlandet. Befolkningsveksten gjør at Alta
kommune i fremtiden kan regne med en viss økning i
rammeoverføringene/frie inntekter fra staten.

I 2008 har vi fortsatt jobben med å omorganisere og få på
plass det kommunale tjenestetilbudet. De største OU 
prosjektene er etablering av Barn og unge sektoren, opp-
rettelse av Avdeling for samfunnsutvikling i rådmannens
stab, sammenslåing av PU og DU samt overføring av land-
bruk til kultursektoren. Den nye politiske organiseringen
ble iverksatt høsten 2007, og den administrative 
organiseringen er tilpasset denne strukturen. Nytt 
reglement – delegasjonsreglement er utarbeidet og 
vedtatt 1. kvartal 2008. Den nye administrative 
organiseringen ble formelt innført fra 1. april 2008. Dette
har gitt oss noen utfordringer i forhold til rapportering i
og med at regnskapstallene for 2007 på mange områder
ikke er direkte sammenlignbare med 2008 tallene.

Kommunen har gått 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. Elektronisk post ble
iverksatt 1. kvartal 2008. Kommunens hjemmeside er
videreutviklet i 2008, og vi har fått gode tilbakemeldinger
og evalueringer av siden. Kommunen fikk bl.a. 6 stjerner i
undersøkelsen til Norge.no

Disse prosjektene er iverksatt for å få mer tjeneste-
produksjon ut av de totale ressursene kommunen 
disponerer, mer helhetlige og samordnede tjenester, færre
nivå innenfor den kommunale organisasjonen og for-
håpentligvis mer fornøyde brukere. Samtidig er det viktig
at vi organiserer kommunen på en slik måte at vi klarer
oss med dagens bemanning selv om vi får flere inn-
byggere og nye oppgaver. I 2007 hadde Alta kommune 
1 503 ansatte fordelt på 1255 årsverk. Ved utgangen av
2008 var antallet ansatte redusert til 1 468 ansatte fordelt
på 1 237 årsverk. Reduksjonen er gjennomført på bak-
grunn av kommunens økonomiske stilling ved inngangen
til 2008.

OU prosjektene er i stor grad gjennomført uten bruk av

eksterne ressurser eller kjøp av tjenester. Dette har vært en
belastning på organisasjonen. Dette viktige arbeidet er
gjennomført samtidig som tjenesteproduksjonen er opp-
rettholdt. Innen Helse- og sosialsektoren er det brukt 
ekstern konsulent til å utarbeide en drifts- og ressursanalyse
innenfor pleie- og omsorgstjenesten. 

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
organisasjonen til nye krav og forventninger.

Tjenesteproduksjonen:

Alta kommune hadde i 2008 full barnehagedekning. Dette
er oppnådd bl.a. gjennom etablering av noen midlertidige
barnehager. I 2008 ble det vedtatt bygging av en ny barne-
hage i Oterfaret, samt at Stiftelsen Betania bygger ny bar-
nehage i Furuly. Disse barnehagene vil øke kapasiteten, og
gjør at noen av de midlertidige barnehagene kan avvikles.

På slutten av 2008 ble Saga skole ferdigstilt. Dette med-
fører at Alta kommune nå har ledig kapasitet til å ta for-
ventet vekst innen elevtallet både på vest- og østsiden av
Alta. Kommunestyret har videre vedtatt renovering av
Øvre-Alta skole for skoleåret 2009/2010. Dette vil by på
visse utfordringer det kommende skoleåret. I 2008 ble all
voksenopplæring samlokalisert i nyoppussede lokaler i
Skaialuft.

Flyktningboligene i Komsa og psykiatriboligene i 
Maskinsvingen ble tatt i bruk i 2008.

NAV Alta har vært under planlegging i hele 2008. 
Oppstart er på nyåret i 2009.

Barnevernstjenesten har tidligere slitt med betydelige frist-
overskridelser. I dag har tjenesten tilnærmet ingen frist-
brudd. I tillegg vil den nye barn- og ungetjenesten bidra til
at alle barn og unge i Alta vil få et mer samordnet og 
helhetlig tilbud fra kommunen. 

Gjennom samarbeid med Helse Nord RHF har vi nå fått på
plass 4 avtalespesialister i Alta. I tillegg har Helse Finnmark
ansatt en indremedisiner i tilknytning til sykestueplassene.
En bedret finansiering av sykestueplassene er i tillegg
kommet på plass i løpet av 2008.

Det er fortsatt meget høy byggeaktivitet i Alta kommune.
Dette har ført til stort press på planleggings- og bygge-
sakssiden i kommunen. Vi har pr dato et etterslep på 
private reguleringsplaner. For å bedre på denne situasjonen
har Kommunestyret godkjent opprettelse av 2 nye stillings-
hjemler, noe som vil bøte på situasjonen.

Det pågår for tiden mange store regulerings- og utbyggings-
prosjekter i kommunen. Her kan nevnes ny regulerings-
plan for Alta sentrum, utbygging av Amfi storsenter,
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utbygging av Nordlysbadet, utbygging av flyplassen i regi
av Avinor, utbygging av nytt industriområde på Aronnes,
regulering av nye boligområder, E 6 og ny avlastningsvei
med mer.

Disse prosjektene legger beslag på store saksbehandlings-
ressurser, tid og økonomiske midler.

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
barnehager, oppruste skolebygg, boligsosiale tiltak, 
annen infrastruktur samt økt etterspørsel og behov for
kommunale tjenester.

Regnskapet for 2008 er avsluttet med et mindreforbruk
på 17,1 mill. Da er budsjettert bruk av bufferfond på 
7,8 mill ikke gjennomført.

Alle sektorene og staben har et mindreforbruk i forhold til
budsjett. Dette gir i samlet sum en besparelse på 16 mill.
Ressurskrevende brukertilskudd har økt med 12,1 mill
bl.a. på grunn av omlegging av ordningen, og en del av
dette tilskuddet inngår i den samlede besparelsen på 16 mill.

Mindreforbruket i sektorene og staben skyldes god 
økonomistyring ute i organisasjonen, bl.a. gjennom å 
holde stillinger vakant og streng prioritering i bruk av 
midler. I tillegg har vi på netto renter en besparelse/økning
i renteinntekt i forhold til budsjett på 8 mill. Dette skyldes
delvis en besparelse på renteutgifter, samt en økning i 
renteinntekter i forhold til budsjett. Kilden til bedret 
netto rente er en kombinasjon av forsinket framdrift på
investeringene i forhold til budsjett, og fallet i rentenivået 
i siste kvartal 2008.

Netto driftsresultat er på 17,5 mill, eller 1,5 % av driftsinn-
tektene.

De økonomiske utsiktene for Alta kommune var meget
vanskelig ved inngangen til 2008. Den løpende renten var
i løpet av våren kommet opp i 7 %, vi fikk et lønnsoppgjør
på ca 6,5 % og sektorrammene var i utgangspunktet for
knapp til å videreføre vedtatt driftsnivå. Bare lønnsopp-
gjøret utgjorde ca 10 mill ut over det som var budsjettert
for 2008. 

I sum medførte dette at Kommunestyret måtte vedta flere
innsparingstiltak i løpet av året. I ettertid har det vist seg
at kommunen har fått god effekt av disse tiltakene. 
Prognosen for sluttresultatet var et budsjettunderskudd på
ca 12–17 mill.

Budsjettutsiktene for 2009 er betraktelig forbedret vurdert
ut fra regnskapsresultatet for 2008, og det vi i dag vet om
driften for 2009. 

Renta er fortsatt på tur ned, og det vil bli et moderat
lønnsoppgjør (innenfor avsatt ramme).

Rådmannen vil imidlertid påpeke at Alta kommune fort-
satt har økonomiske utfordringer. Vi kan ikke forvente at
rentenivået over tid vil holde seg så lavt som i dag. Vi har
store utfordringer innenfor tjenesteproduksjonen med
mange økte behov, arbeidsmarkedet er ustabilt med tegn
til økt arbeidsledighet og kommunen skal i 2009 påta seg
økte låne/driftsforpliktelser. 

I forhold til totalbudsjettet på 1,2 mrd har vi minimale
reserver. Dette fordrer at vi fortsatt har fokus på 
økonomien, og ikke bruker overskuddet fra 2008 til å 
øke driftsbudsjettet med permanente tiltak.

I 2008 brukte vi 30 mill. av investeringsmomsen i drifts-
budsjettet. For 2009 er det kun budsjettert med bruk av
1,9 mill av investeringsmomsen. Økt eiendomsskatt vil
kompensere for noe av dette. Det er videre en forutsetning
i budsjettet for 2009 at kommunen skal spare 6 mill ved å
holde stillinger vakant. Dette er videreført i økonomiplan-
perioden. 

Kommunen kan heller ikke over tid kjøre så stramt som i
2008. Vi har allerede et høyt sykefravær. Å få ned syke-
fraværet vil være en av de mest prioriterte oppgavene i
2009. For å få dette til må vi bruke flere virkemidler. 
Økonomiske tiltak vil være et verktøy. I tillegg bør 
sektorene få disponere noe av mindreforbruket fra 2008.

I forhold til de tall som er offentliggjort når det gjelder det
økonomiske resultatet for kommunene i Norge i 2008 kan
det se som om Alta kommune kommer bedre ut en
gjennomsnittet for landet, selv med et netto driftsresultat
på bare 1,5%.

Alta 10. mars 2008  

Bjørn-Atle Hansen
Rådmann

Ordfører og rådmann åpner ski-leik anlegget ved Komsa skole.
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Hva vil vi?

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

1. Kommuneplanens samfunnsdel: «Alta vil»
I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktig-
ste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kom-
mune-planens 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 areal-
disponerings-plan. Den består av plankart og bestemmelser/
retningslinjer, og viser tillatt arealbruk i kommunen. 
Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument,
og i likhet med samfunnsdelen er den en langsiktig plan
(12 år). Den skal rulleres ved behov, og minst en gang i
hver valgperiode. Kommunen startet arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel høsten 2008 og
regner med at den skal være ferdig i løpet av første halvår
2010. Kommunen har videre utarbeidet ulike kommune-
delplaner, både for geografiske områder (Alta by), og
tematiske områder (idrett og fysisk aktivitet, sosial 
boligbygging, avløp osv). Høste 2008 startet kommune
opp arbeidet med å rullere kommunedelplanen for 
Alta By.

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
handlingsdel. 

Handlingsdelen skal rulleres hvert år. Det bør skje før/sam-
tidig med økonomiplanleggingen, slik at det blir sammen-
heng mellom overordnede, politiske føringer (samfunns-
del/arealdel) 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
styringssystem» (HSS). Målet med dette prosjektet er å
etablere et godt verktøy for måling og rapportering av
resultater/måloppnåelse. Dette arbeidet er vi godt i gang
med, og tar sikte på at dette kan implementeres i års-
meldingen 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 at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje
innen-for naturens bæreevne i et rent, ryddig og trivelig
nærmiljø.

3 ALTA VIL: Mål og styring
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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 kompetanse-
senter 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 orga-
nisasjon som møter brukerne på en positiv måte.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:

KPA

Re
su

lta
t

Re
su

lta
t

«DET LILLE KRETSLØPET»
Årlig rullering

«DET STORE KRETSLØPET»
Årlig rullering

Bevilgning Tiltak

ØP 4

ØP 3

ØP 2 

AB
Årsbudsjett

ÅM 4

ÅM 3

ÅM 2 

ÅM 1
Årsmelding

Administrasjon

Politikk

Kommuneplanens
samfunnsdel
«Alta Vil»

Langsiktige mål
(12 år)

Kommune-
planens
handlingsdel

Fokus 
nærmeste 4 år

Virksomhets-
plan

Tiltak
1 år

Fra visjon til virkelighet

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

Rådmannen har i desember 2008 rapportert fremdrift på tiltak/saker som har vært prioritert i virksomhetsplanen til 
Formannskapet. Det vises til rapporten, samt til sektorenes mål og målevaluering i denne årsmeldingen.

Samfunnsdelens
Hovedmål 2004-2015

Handlingsdelens
Fokusområder 2006-2009

Virksomhetsplanen 
Prioriterte saker 2008 

Arbeid og entreprenørskap

Miljø og bærekraftig utvikling

Livskvalitet og velferd

Kunnskap og kompetanse

Nettverk og naboskap

Endringsvillig organisasjon

1) Arbeid og entreprenørskap

2) Kultur og næring

3) Alta som miljøforbilde/ 
bærekraftig arealforvaltning

4) Barn og unges oppvekstmiljø

5) Gode og effektive helse- og 
sosialtjenester

6) Alta som utdanningssted

-

7) Service og brukerfokus

• Entreprenørskap i Altasamfunnet
• Nordområdeperspektiv

• Kulturnæringer

• Offentlig uterom
• Overordnet arealplanlegging
• Boliger/boligtomter

• Grønn omsorg
• Forebyggende tiltak
• Barn og unge
• Barns nærmiljø

• Nærhet til behandlingstilbud
• Omsorgstjenester
• Rehabilitering

• Utdanning for en ny tid
• Realfagsatsing i grunnskolen

• Tjenestesamarbeid i regionen/Finnmark
• Lobbyvirksomhet/påvirknings- arbeid

• Helhetlig styringssystem (HSS)
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• OU-prosjektene
• Stabilisering/rekruttering
• Elektronisk dataflyt i organisasjonen
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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 2008 har blant annet Nordlysbadet begynt å
reise seg.

Alta kommune som organisasjon fronter imidlertid be-
tydelige utfordringer med å legge til rette for slik vekst.
Det bygges nye barnehager og skoler, vann- og avløpsnett
må dimensjoneres, trafikkflyten forbedres og nye boligfelt
må innreguleres. I tillegg til slike investeringsrelaterte tiltak
må kommunen ha det nødvendige fokus på sitt løpende 
tjenestetilbud. Kommunen står følgelig ovenfor betydelige
utfordringer de kommende årene.

4 Samfunn og livskvalitet

Befolkningssammensetning 
Kommune- Hele

Alta Alta Alta gruppe 12* Finnmark landet

1. jan 2009 1. jan 2008 1. jan 1999 1. jan 2009 1. jan 2009 1. jan 2009

Andel kvinner 49,0 % 49,3 % 49,5 % 49,0 % 49,6 % 50,1 %
Andel menn 51,0 % 50,7 % 50,5 % 51,0 % 50,4 % 49,9 %
Andel 0-5 år 8,3 % 8,8 % 10,8 % 7,0 % 7,1 % 7,4 %
Andel 6-12 år 11,2 % 11,2 % 11,1 % 9,5 % 9,5 % 8,9 %
Andel 13-15 år 4,6 % 4,6 % 3,9 % 4,3 % 4,3 % 4,0 %
Andel 16-19 år 6,0 % 6,0 % 5,2 % 5,6 % 5,7 % 5,3 %
Andel 20-44 år 35,6 % 35,7 % 38,6 % 33,0 % 32,3 % 34,1 %
Andel 45-66 år 24,9 % 24,5 % 21,8 % 28,2 % 27,6 % 27,3 %
Andel 67-79 år 6,9 % 6,8 % 6,4 % 8,7 % 8,7 % 8,3 %
Andel 80 år og over 2,5 % 2,4 % 2,1 % 3,6 % 4,8 % 4,6 %
Kommunegruppe 12 er kommuner som har mellom 5000 og 20000 innbyggere, middels bundne kostnader og er blant de 25% av kommunene med høyest frie inntekter. I kommunegruppe 12
inngår Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Sunndal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta, Sør-Varanger. 
Kilde:SSB

Omsetn. per innbygger i 
detaljhandel (kr) 

2007

Alta 82 006
Hammerfest 76 747
Sør-Varanger 70 238

Tallene er eksklusiv omsetning av motorkjøretøy, bensin og mva.
Kilde: SSB



Befolkningssammensetning og flytting

Alta har en ung befolkningssammensetning. Befolkningsdata
for Alta sammenlignet med landsgjennomsnittet viser at:
- Alta har en høyere andel av befolkningen i skolepliktig

alder.
- Alta har en andel av arbeidsføre som tilsvarer lands-

gjennomsnittet.
- Alta har en lavere andel av befolkningen som er 

pensjonister.

Et høyt fødselsoverskudd kombinert med en positiv 
netto innflytting fra utlandet på 194 personer forklarer
befolkningsveksten i kommunen. 

Levekår og likestilling

Levekårsindeksen forsøker å gi et bilde av de samlede leve-
kår for befolkningen i en kommune. Indeksen rangerer
kommunene mellom 1 og 10, der en er best og 10 er 
dårligst. Her scorer Alta kommune 8,2 som er en forbedring
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 like-
stillingsindeks på 2,8, noe som rangerer oss til 131. plass
av alle kommunene. Dette resultatet fikk vi også i 2007. 
Arbeidsledigheten i Alta er forholdsvis høy sammenlignet
med landsgjennomsnittet, men likevel lavere enn finnmarks-
gjennomsnittet. 

Andelen av befolkningen med universitets- og høgskole-
utdanning ligger på landsgjennomsnittet, mens både
Hammerfest og Sør-Varanger ligger under landssnittet.
Det er allikevel verdt å merke seg at Alta kommune ligger
godt under landsgjennomsnittet når det gjelder lengre
høgskole/universitets-utdanninger, ca 3,8% av Alta-
væringene har lengre høgskole/universitetsutdanning
mens det er ca 5,8 forlandet som helhet.

Høgskolen i Finnmark er en åpenbar drivkraft for 
kompetanseøkning i regionen generelt, og Alta spesielt.
Men her er også betydelige utfordringer med spesielle
utdanningsfelt og lengre utdannelsesløp.
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Flytting til/fra kommunen i 2008
Inn- Ut- Netto-

flytting flytting innflytting

Alta 896 841 55
Hammerfest 646 638 8
Sør-Varanger 465 418 47
Finnmark 2613 2773 -160

Kilde: SSB

Legemeldt sykefravær 
Hele Gj. snitt Finnmark Hele

Alta gr. 12 fylke Landet

Gj. Snitt 1., 2. og 
3.kvartal 2008 2,56 % 1,66 % 3,39 % 1,88 %
Gj. Snitt 2007 2,61 % 1,61 % 3,3 % 1,71 %

Sykefraværsprosenten viser antall dagsverk som er tapt på grunn av legemeldt sykefra-
vær i prosent av alle avtalte dagsverk for arbeidstakere. Her er det både tatt hensyn til
omfanget av deltidsarbeid og om man er helt eller delvis sykemeldt. Kilde: SSB

Utdannelsesnivå, personer 16 år og over
Grunn- Videregående Universitets-

skole skole og høgskoe

Alta 35,4 % 39 % 25,6 %
Hammerfest 35,1 % 40,8 % 24,1 %
Sør-Varanger 35,4 % 41,7 % 22,9 %
Norge samlet 30,9 % 43,1 % 25,9 %

Personer med uopgitt eller ingen fullført utdanning er ikke medregnet. Kilde: SSB

Registrert helt arbeidsledige 
Hele Gj. snitt Finnmark Hele

Gj.snittlig Alta gr. 12 fylke Landet

andel arbeids-
ledige 2008 2,56 % 1,66 % 3,39 % 1,88 %
Gj.snittlig andel arbeidsledige
2007 2,61 % 1,61 % 3,3 % 1,71 %

Basert på registrerte helt arbeidsledige ved utgang av hver måned. Kilde: SSB

Bruttoinntekt for personer 17 år og eldre 
2007 2006

Tallet på personer 13 579 13 298
0-99 999 kr 1 543 1 722
100 000 - 199 999 kr 2 985 3 171
200 000 -299 999 kr 3 213 3 401
300 000 - 399 999 kr 2 878 2 792
400 000 - 499 999 kr 1 663 1 314
500 000 kr og over 1 297 898

Kilde: SSB

Bebodde og ubebodde boliger 
2007 2008

Enebolig 5 082 5 035
Tomannsbolig 699 683
Rekkehus, kjedehus 
og andre småhus 1 096 999
Boligblokk 290 244
Bygning for bofellesskap 577 612
Andre bygningstyper 181 191

Andrebygningstyper inkluderer i hovedsak boligeri garasjer, næringsbygninger 
og andrebygningstyper som ikke er boligbygninger. Kilde: SSB
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2008 2007

Areal og miljø
Avfall kg/innbygger 359 355
Gjenvinning privat avfall 62 % 60 %
Miljøsertifiserte virksomheter i Alta kommune 13 13
Søknader om motorferdsel i utmark 168 277
Antall gyldige dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark 397
Innvilget dispensasjon i LNF-området 5 11

Levekår 
Sosialhjelp 9 9
Dødelighet 7 8
Uføretrygd 5 6
Attføringspenger 10 10
Arbeidsledige 8 9
Overgangsstønad 10 10
Lav utdanning 6 4
Total levekårsindeks 8,2 8,7

Likestilling
Barnehagedekning 2 2
Prosent med høyere utdanning 3,5 3,5
Kvinner per 100 menn 3 3
Kvinner i arbeidsstyrken 2,5 2,5
Inntekt 4 4
Kvinnelige kommunestyrerepresentanter 2 2
Total likestillingsindeks 2,8 2,8

Folk og bosetting
Folketall per 31.12 18 488 18 272
Folketilvekst 216 185

Økonomi
Frie inntekter i kroner per innbygger 36 619 33 296
Netto lånegjeld per innbygger 51 670 44 776

Befolkningsfremskrivinger i 2 alternativ 
80 år 

Alder 0-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 og over Totalt

Middels nasjonal vekst 2010 1 533 2 047 859 1 131 6 608 4 678 1 257 485 18 598
(Alternativ MMMM) 2015 1 513 1 867 890 1 186 6 854 5 163 1 543 540 19 556

2020 1 617 1 787 789 1 148 7 025 5 500 1 953 601 20 420
2025 1 703 1 853 761 1 076 7 255 5 558 2 249 695 21 150
2030 1 718 1 962 792 1 042 7 350 5 656 2 332 958 21 810

Høy nasjonal vekst 2010 1 547 2 051 859 1 133 6 623 4 683 1 260 492 18 648
(Alternativ HHMH) 2015 1 647 1 887 896 1 193 6 967 5 193 1 562 560 19 905

2020 1 842 1 910 803 1 166 7 256 5 566 1 982 640 21 165
2025 1 979 2 107 819 1 108 7 630 5 682 2 301 759 22 385
2030 2 030 2 277 910 1 161 7 867 5 872 2 410 1 064 23 591

Fremskrivingene er basert på SSB sine befolkningsfremskrivinger, hvis utviklingen i Alta fortsetter som i 2008 er resultatet av alternativet HHMH et realistisk anslag (Høy fruktbarhet per kvinne,
Høy forventet levealder, Middels innenlandsk flytting og Høy nettoinnvandring) 
Kilde: SSB
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5 Medarbeidere og organisasjon

I Alta kommune er det delmål 6 i kommuneplanen om
endringsvillig organisasjon samt vedtatt arbeidsgiverpolitikk
og årlig virksomhetsplan 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 imøtekommende ansatte skal være
en viktig premiss for dette.

Organisasjonsutvikling

Alta kommunes administrative ledelse startet i samarbeid
med politisk ledelse og hovedtillitsvalgte et omstillings-
prosjekt i 2006 som i stor grad ble avsluttet i løpet av 2008.
Målet med omstillingen er å bli bedre i stand til å møte
utfordringene i kommuneplanens samfunnsdel Alta Vil
2004-2015, samt vår Arbeidsgiverpolitikk 2006–09. 
Vi fikk i løpet av året etablert ny sektor for barn og unge,
ny organisering av sektor for drift og utbygging og sektor
for kultur og landbruk, opprettelse av Avdeling for sam-
funnsutvikling og det ble satt i gang OU-prosjekt i helse
og sosial.

Kommunen har i 2008 innført Agresso 5.5. lønn- og 
økonomisystemet, en ny data plattform som gir et bedre
styringsverktøy for hele organisasjon. Prosjektet er slutt-
ført i tråd med prosjektplan. Det har vært en stor og

omfattende prosess å løfte lønns og økonomisystemet
over til en ny plattform, samtidig som en implementerte
organisasjonsendringer. 

Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommunestyre vedtok i juni 2006 en Arbeidsgiver-
politisk plattform for de neste 4 år. Plattformen bygger på
vårt verdigrunnlag, og inneholder del elementer som krav
til ledelse i Alta kommunes organisasjon, rekrutterings- 
og kompetansepolitikk, lokal lønnspolitikk, Helse-miljø-
sikkerhet, inkludering og medarbeiderskap, samt bygging
av Vi følelse i organisasjonen. Også i 2008 har det vært
mest fokus på HMS-arbeidet.

Kompetanse og rekruttering

Kampen om arbeidskraften tilspisset seg ytterligere i 2008.
Vi merket en forbedring av rekrutteringsgrunnlaget innen
teknisk sektor (fagarbeidere, ingeniører, o.l.) mens det ble
større utfordringer innen skole, barnehage og pleie/omsorg.
Spesielt vikarsituasjonen var krevende. Også i 2008 deltok
vi på YO-messa med en godt besøkt stand og vi arrangerte
romjulstreff for studenter. Vi satte i gang et rekrutterings-
prosjekt for helsefagarbeidere via Kompetanseforum Vest
Finnmark.
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Helse, miljø og sikkerhet

Alta kommune v/ AMU vedtar hvert år en overordnet plan
for HMS-arbeidet kommende år. I 2008 var arbeidet med
IA-strategi inkl. sykefraværsreduksjon et viktig tiltak, og vi
ser at det vil kreves økt innsats i arbeidet med å følge opp
sykemeldte arbeidstakere slik at de kommer raskere tilbake
i arbeid. 

Alta kommune arbeider kontinuerlig med helse-, miljø- og
sikkerhet (HMS) for å kunne tilby våre ansatte gode og sikre
arbeidsforhold, og for å oppfylle krav i lover og forskrifter.
Vi har et stort forbedrings potensial i å få på plass et godt
fungerende system for HMS som kan sikre kvaliteten i
arbeidet. I 2008 var Drift- og utbyggingssektoren pilot for
å få på plass et «manuelt system», og de gjennomførte en
inkluderende prosess med god medvirkning fra de ansatte. I
2009 er det særlig fokus på Helse- og sosialsektoren.
Målet med HMS-prosjektet er at Alta kommune skal ha et
felles, helhetlig system som er bygd opp elektronisk og er
tilgjengelig for alle ansatte slik at helse-, miljø- og sikker-
hetsarbeidet drives systematisk og er innbakt i de daglige
rutiner. Det ble gjennomført kurs i HMS-ledelse og grunn-
kurs HMS for verneombud og ledere.

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 2008 var
på 24,0 mot 23,3 i 2007. Mao. har vi måloppnåelse på
denne målingen.

AMU består av totalt 10 medlemmer (5 fra hver av partene).
Siste år har arbeidsgiversiden innehatt lederfunksjonen i
utvalget. AMU har hatt 3 møter i 2008. Alta kommune
har i 2008 hatt 60 % frikjøp av hovedverneombuds-
funksjonen, 20 % for hovedverneombudet for skoler/
barnehager og 40 % for hovedverneombudet for de 
øvrige. Vi har delt inn våre virksomheter i 52 verneom-
råder, som hver har sitt verneombud m/vara. Vår bedrifts-
helsetjeneste er Finnmark bedriftshelse as, og alle ansatte
er tilknyttet vår avtale med dem. De har i 2008 utført 
76 timer tjenester innen HMS for Alta kommune mot 
950 timer året før.

Vakanser

Kommunestyret vedtok i K-sak 21/08 Budsjett 2008 –
detaljering: Det etableres ansettelsesstopp ved ledighet i
stillinger. Administrasjonsutvalget i samråd med rådmannen
gis fullmakt til ansettelser i stillinger der det er helt nød-
vendig. 

Inndragninger på bakgrunn av innmeldte vakanser for-
deler seg slik:

Sektor 110 sentrale styringsorganer 112 tusen
Sektor 210 Barn og unge 495 tusen
Sektor 300 Helse og sosial 1229 tusen
Sektor 510 Kultur og landbruk 804 tusen
Sektor 600 Drift og utbygging 405 tusen
Sum inntrukket fra sektorene 3045 tusen

I tillegg til disse ressursene som er trukket inn fra sektorene,
så viser regnskapet at det er spart ytterligere lønnsmidler i
sektorene.

Det er som oppfølging av K sak 21/08 også trukket inn 
betydelige midler på basis av andre konkrete inn-
strammingstiltak. Til sammen ble avsetningen for å dekke
lønnsoppgjøret i 2008 tilført 10,208 millioner gjennom
flere innstramminger i 2008. Dette var nødvendig for å ha
dekning for de faktiske kostnadene til lønnsoppgjøret,
jamfør regnskapsresultatet for sektor 109.

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
arbeidsmiljø spesielt. Alta kommune hadde i 2008 et
totalt sykefravær (egen sykdom) på 11,29 %, en liten 
nedgang ift. 2007:

Sektor 2008 4.kv 2008 3. kv.2008 2. kv. 2008 1. kv. 2008 2007

FELLES 0,00 % 1,68 %
SENTRALADM. 4,24 % 5,34 % 7,93 % 4,36 % 2,21 % 5,86 %
LÆRLINGER 6,92 % 10,57 % 2,85 % 7,66 % 5,76 % 16,61 %
BARN OG UNGE 12,18 % 13,11 % 9,82 % 14,40 % 11,42 % 10,90 %

13,47 %
HELSE- OG SOSIAL 11,85 % 15,39 % 14,69 % 14,84 % 8,42 % 12,29 %
PLAN/UTVIKL. 3,05 % 4,45 % 2,63 % 3,26 %
KULTUR 8,72 % 8,69 % 19,38 % 13,44 % 2,85 % 7,94 %
DRIFT-OG UTBYGGING 11,78 % 12,30 % 10,76 % 13,31 % 10,45 % 13,84 %
SELVKOSTOMRÅDET 13,73 % 11,12 %
ANDRE
Totalt 11,29 % 13,01 11,33 % 13,61 % 9,15 % 11,55 %
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Vi har de senere år lagt ned mye ressurser i sykefraværs-
arbeidet:

utarbeidet detaljerte rutiner for oppfølging av syke-
meldte
opprettelse av personalteam for bedre oppfølging av
ansatte med mye fravær/langtidsfravær
ytterligere forsterkning i oppfølging i 2007 ved dialog-
møter og at bedriftshelsetjenesten er del av dette
tidligere avklaring av ansettelsesforhold ved langtids-
fravær
prosjekt i barnehager (risikovurdering, analyser m.m.)
trening i arbeidstid for enkelte grupper
økt kompetanse i HMS og i ledelse

I 2008 har vi forsterket arbeidet med oppfølging/avklaring
av sykemeldte og vurdering av tiltak i sykefraværsarbeidet.

I Kvalitetskommuneprogrammet – nærvær gir kvalitet –
som Alta kommune startet med høsten 2007 innenfor
skolefritidsordningene ved de 5 sentrumsnære skoler og i
de hjemmebaserte tjenester, sone øst og sone vest, har
kartleggingsfasen vist mange forbedringsområder. Det
gjelder både i forhold til medarbeidertilfredshet, nærværs-
faktorer og kvalitet i tjenesten. Det har vært gjennomført
både medarbeider- og brukerundersøkelser med god med-
virkning fra ansatte og brukerrepresentanter i prosessene
rundt undersøkelsene. På slutten av året startet arbeidet
med å utarbeide en informasjonsbrosjyre om de hjemme-
baserte tjenester som skal deles ut til mottakere av 
tjenesten og til pårørende, samt legges ut på offentlige
kontorer. I SFO har det også vært fokus på brukermed-
virkning og informasjon. Et felles tiltak som det har vært
arbeidd mye med i 2008 er tilrettelegging for gravide
arbeidstakere med mål om å beholde de i arbeid lengst
mulig før fødselspermisjonen inntrer.

Likestilling

Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument er vår likestillingsplan
der vårt mål å ha en kvinneandel i sektor-/stabsgruppen

på 40 % og bedre kjønnsbalanser i alle typer stillinger der
ett kjønn dominerer. 

Lønnsutvikling

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 uti fra
hvilke yrkesvalg kvinner og menn gjør, samt at vi har stor
kvinnedominans i yrker med lavest lønn, og her nevnes
spesielt omsorgsyrkene. Avlønning i de mannsdominerte
yrker er i mye større grad markedsstyrt, og dette er med
på å påvirke lønnsutvikling internt i Alta Kommune.

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Alta kommune
ble i 2007 med i det landsomfattende prosjektet «Utstillings-
vindu for kvinner i lokalpolitikken». Prosjektet ledes av
leder i Administrasjonsutvalget. Prosjektet har som mål å
øke kvinners andel i kommunestyret og andre øvrige 
politiske verv.

I 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant
kvinner i Alta i regi av NORUT. Undersøkelsen var todelt.
Kvinneundersøkelsen der 1650 tilfeldig valgte kvinner i
Alta Kommune ble plukket ut, av de deltok 710 kvinner.
Politikerundersøkelse der det ble sendt ut til 125 kvinner
med politiske verv (de siste 3 valgperiodene) hvorav 57
kvinner deltok.

Denne undersøkelsen endte ut i en rapport som skal danne
grunnlaget for veien videre og hvilke tiltak og aktiviteter

Antall ansatte i Alta kommune fordelt på kvinner og menn 
Antall ansatte Totalt antall

totalt i AK Kvinner Prosent Menn Prosent årsverk

2007 1 503 1 142 75,98 361 24,01 1254,87
2008 1 468 1 127 76,77 341 23,23 1236,47

Gjennomsnittsalder i 
Alta Kommune i 2008 var på 45,5 år. 

Kvinner Menn 

2008 45,01 46,96

Antall ledere i Alta kommune og kjønnsfordeling for 2008 
Antall ledere Antall Prosent Antall Prosent

Sektor totalt kvinner kvinner menn menn

Rådmannsledergruppe 7 1 14,28 6 85,71
Sentraladministrasjon 6 4 66,66 2 33,33
Drift og utbygging 5 5 100
ASU 1 1 100
Helse og sosial 4 4 100
Kultur 4 2 50 2 50
Oppvekst 34 23 67,64 11 32,35
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kvinner ønsker for å bli rekruttert og for å beholde kvinner
som allerede er inne i politikken. Prosjektet er per i dag i
fase 2, der man er gått over på tiltaksfasen. 

Uønsket deltid

I 2008 ble det gjennomført et prosjekt der det ble foretatt
en kartlegging av omfanget av uønsket deltid i Alta 
Kommune. Kartlegginga er dannet på grunnlag av at det
ble sendt ut 457 skjemaer og vi fikk i retur 222, som gir
en svarprosent på 48,58 %.

Kjønn

Flertallet av de som har besvart undersøkelsen tilhører
helse- og sosialsektoren. En andel på over 90 % kvinner er
noe som kan indikere at problemstillingen angående 
uønsket deltid også kan være et spørsmål om for 
eksempel forholdene i kvinnedominerte yrker og kvinners
situasjon i forholdet mellom arbeid, hjem og familie.

Tillitsvalgte

Alta kommune har inngått avtaler med fagforeningene
om antall tillitsvalgte, frikjøp og samarbeid.  Grunnlaget
for avtalene ligger i Hovedavtalen som partene sentralt
har inngått. Til sammen har vi 3 stillinger frikjøpt til
hovedtillitsvalgtfunksjonen fordelt på 5 fagforeninger.  
Det opereres ikke med frikjøp av plasstillitsvalgte. Alta
kommune har et godt samarbeid med fagforeningene.

Seniorpolitikk

I Alta kommunes livsfasepolitikk er seniorpolitikk et prioritert
område. I 2008 har følgende tiltak vært praktisert:

1. 20 % reduksjon i arbeidsplikt uten bortfall av lønn fra
62+. Ved deltidsstilling reduseres arbeidsfritaket til-
svarende. 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.
Dette punktet er ikke gjennomført da det ikke har vært
økonomiske midler til det.

I 2008 var det 25 stk som er født i 1946. Av disse er det 4
ledere som ikke er med i avtalen. 15 av de andre har tatt
ut seniortiltak, og 6 stk har ikke tatt ut seniortiltak.
Totalt i 2008, da er tidligere årskull også med, var det 58
stk som hadde seniortiltak i løpet av året (47 i 2007). Av
disse var det 18 lærere og 40 andre ansatte. Ved årets
slutt var det 52 seniorer fortsatt på seniortiltak, 6 stk hadde
tatt ut AFP eller alderspensjon senere enn 62 år. Av de
som fylte 62 år i 2008 er det ingen som har tatt ut AFP.
Når det gjelder sykefravær blant seniorene, har vi ikke
noen tall, men grovt sett er dette en aldersgruppe hvor
sykefravær er et minimum, og tilbakemeldingene fra 
seniorene er at dette er et meget godt tilbud som gjør at
de klarer å stå lenger i jobb. I 2008 var det 36 stk. som
tok ut redusert arbeidstid, og 16 som valgte pensjons-
givende tillegg opp til kr. 18 000,–.

Kostnadene til seniortiltak ble i 2008 utgjorde ca. 2 millioner
(kr. 700.000 i 2007). I løpet av våren 2009 vil seniortiltakene
tas opp til ny evaluering/vurdering, med bakgrunn i 
kommunens økonomi jfr. kostnadene til AFP ordningen.

Antall ansatte i Alta kommune fordelt 
på kvinner og menn 
Kjønn Antall Prosent Ønsker større Ønsker ikke

st. (kun større st.

Helse/sos) (Helse)

Kvinne 202 91,0 101 35
Mann 20 9,0 7 7
Totalt 222 100,0 108 42

Pedagogisk personell: 
20% Pensjonsg.

Fødselsår Menn Kvinner reduksjon Tillegg

1942 1 1
1943 1 1 1 1k
1944 3 3 5 1m
1945 3 3 5 1m
1946 1 2 3
Totalt: 18 stk. 8 10 15 1k 2 m

Øvrige ansatte:
1940
1941 1 1
1942 2 5 3 2m, 2 k
1943 2 1 1k
1944 1 1k
1945 2 9 6 5k
1946 1 11 8 3k, 1 m
Totalt: 34 stk 5 29 19 2m 12k
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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 regnskapsskikk

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

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

Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i 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 
kommunesektoren (som er selvfinansierende).

Driftsresultat

Årsregnskapet for Alta kommune viser at driftsinntektene
er på 1.158 milliarder kr.  

Når budsjettert bruk av bufferfond på 7,8 mill.kr ikke er
gjennomført, viser regnskapet for 2008 et netto mindre-
forbruk på 17,1 mill kr. 

Alle sektorene og staben har et mindreforbruk i forhold til
budsjett. Dette gir i samlet sum en besparelse på 16 mill.kr.
Ressurskrevende brukertilskudd har økt med 12,1 mill.kr
bl.a. på grunn av omlegging av ordningen, og en del av
dette tilskuddet inngår i den samlede besparelsen på 
16 mill.kr.

Mindreforbruket i sektorene og staben skyldes god 
økonomistyring ute i organisasjonen, bl.a. gjennom å 
holde stillinger vakant og streng prioritering i bruk av midler.
I tillegg har vi på netto renter en besparelse/økning i for-
hold til budsjett på 8 mill.kr.

Netto driftsresultat er på 17,5 millioner kr., eller 1,5% av
driftsinntektene. Dette vurderes som ikke tilfredsstillende
ut fra et normtall på 3%, men ble bedre en forventet i
2008. For nærmere detaljer henvises det til årsregnskapet.
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2008 2007 2006

Sum driftsinntekter 1.158.129 1.053.614 1.001.640
Netto driftsresultat 17.456 5.515 31.625
Netto drift i prosent 
av driftsinntekter 1,5 % 0,5 % 3,2 %

Tall i 1000 kr
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Momskompensasjon

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

Kompensasjonen for investeringsregnskapet inntektsføres
i driftsregnskapet. Dette medfører at et høyt investerings-
nivå (som utløser momskompensasjon) gir økte drifts-
inntekter. Dersom driftsnivået gjør seg avhengig av disse
inntektene så vil dette gi forverret driftsresultat når 
investeringsnivået avtar.

Kompensasjonsinntekten fra investeringen har i stor grad
vært brukt til driftsformål, og i 2008 ble all kompensasjons-
inntekt fra investering, 31,5 mill.kr, benyttet i drifta.
I økonomiplan 2009–2012 legges det opp til og gradvis
redusere driftsregnskapets avhengighet til disse moms-
inntektene. Fra og med 2014 skal merverdiavgifts-
kompensasjon fra investeringer i sin helhet regnes som
inntekter knyttet til investeringsregnskapet. Det skal være
en gradvis nedtrapping, i 2010 skal minimum 20 % 
overføres til investering, i 2011 minimum 40%, i 2012
minimum 60% og i 2013 minimum 80 %.

Alta kommune er trukket permanent ca. 25 millioner kr 
i rammetilskuddet. Dette trekket må sammenstilles med
de årlige kompensasjonskravene. Tabellen viser at Alta
kommune for 2008 har sendt inn kompensasjonskrav 
for ca. 52 millioner kr – en økning på 9,2 millioner kr
sammenlignet med 2007. Dette er med andre ord vel 
27 millioner kr mer enn hva som er trukket i rammetil-
skuddet.

Den høye momskompensasjonen fra investeringer vil ikke
bli videreført, og er avgjørende for størrelsen på netto
driftsresultat i regnskap 2008.

Likviditet

For å kunne dekke våre kortsiktige forpliktelser må 
kommunen være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditets-
graden ut fra forholdet mellom omløpsmidlene og kort-
siktig gjeld. Dette kalles arbeidskapitalen, og for 2008 er

den på ca. 278 millioner kr. Arbeidskapitalen har hatt en
positiv utvikling fra 2007 til 2008 på 102 millioner kr. En
må imidlertid være oppmerksom på at vi ved avslutningen
i 2008 har 99,3 mill.kr i ubrukte lånemidler, dette er knapt
50 mill.kr mer enn ved avslutningen i 2007.

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, og en positiv utvikling igjen fra 2007 til 2008.

Pensjon

Det er balanseført vel 1.131 milliard kr i pensjons-
forpliktelser og 1.040 milliarder kr i pensjonsmidler. 
Kommunens hovedleverandør for pensjon er Vital, mens
pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse og
sykepleierne benytter KLP.

Premieavviket fremføres i forhold til forventet langsiktig
pensjonskostnad over 15 år. Dagens bokføringsregler
påfører kommunen en likviditetsbelastning når årets 
premie overstiger langsiktig kostnad. Denne belastningen
kan ikke lånefinansieres. Hvis vi får flere år hvor den betal-
bare 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
25,9 millioner kr i betalte pensjoner foran oss. Akkumulert
premieavvik er nå på 66,8 millioner kroner.

Fond

Den samlede fondsbeholdning er på 129,6 millioner kr.,
fordelt på følgende fondstyper:

Disposisjonsfond 32,7 millioner kr.
Bundne driftsfond 70,6 millioner kr.
Ubundne investeringsfond 10,9 millioner kr.
Bundne investeringsfond 15,4 millioner kr.
Sum fondsbeholdning 129,6 millioner kr.

I 2008 er det brukt 27,9 millioner kr. av fondsbeholdningen,
mens det ble avsatt 28,3 millioner kr. Fondsbeholdningen
har økt med 0,4 millioner kr. Hva som inngår i de ulike
fondsgruppene er nærmere forklart i årsregnskapet, note
8, side 23.

2008 2007 2006

Komp fra investering 31.497 21.930 17.380
Komp fra drift 20.745 21.013 19.792
Sum 52.242 42.943 37.172

Tall i 1000 kr

2008 2007 2006

Endr. omløpsmidler 99 676 -10 584 61 485
Endr. kortsiktig gjeld 2 362 -15 666 14 429
Endr. arbeidskapital 102 038 -26 250 47 056

Tall i 1000 kr
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Utlån

Kommunen låner ut midler til innbyggerne i form av start-
lån og sosiallån. Samlet utlån i året er på 45 millioner kr. 

Gjeld

Den samlede lånegjelda er på 2.332 milliarder kr. inklusiv
pensjonsforpliktelsene. Lånegjeld eksklusiv pensjons-
forpliktelsene er på 1,2 milliarder kr.

Utvikling av lånegjeld pr innbygger for perioden 
2006–2008 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
2007 på 101 395 kr. Netto lånegjeld pr. innbygger 
eksklusiv pensjonsforpliktelsene utgjør 44 775 kr. 

Netto lånegjeld pr. innbygger ved utgangen av 2008 på
112 880 kr. Netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv 
pensjonsforpliktelsene utgjør 51 670 kr. 

Netto lånegjeld totalt pr. innbygger i Alta har økt fra 2007 til
2008 med 11 485 kr. Netto lånegjeld pr. innbygger ekskl.
pensjonsforpliktelser har økt med 6 895 kr. fra 2007 til 2008. 

Alta har 18488 innbyggere pr. 01.01.2009. 

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 
56,5 millioner kr. Inklusiv her er 18 millioner som er 
ekstraordinær nedbetaling av lån i 2008. 

Betalte renter i 2008 er på 52,3 millioner kr. 32,1% av
lånegjelda er på fastrenteavtale. 1% rente-endring med
eksisterende lånemasse vil estimert gi en renteutgift/
inntekt med ca. 8 millioner kr.

Utvikling av renter og avdrag for perioden 2006–2008

Det har vært en økning i renteutgifter fra 2007 til 2008 på
13,2 millioner kr., og en økning i avdragsutgifter på 4,4
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 205,9 millioner kr, se årsregnskaps-
dokumentet for en oppstilling av alle prosjektene. Tallene i
denne oppstillingen viser investering i bygg og anlegg.
Tallene er eksklusiv utlån, kjøp av aksjer og avsetninger til
fonds.

Egenfinansieringen utgjør salg av grunn og bruk av fond.
Egenfinansieringsgraden er på vel 6%. Dette er forholds-
vis lavt, og henger sammen med at bruk av lån er langt på
vei finansieringskilden til investeringene.

2008 2007 2006

Netto lånegjeld totalt 112 880 101 395 91 168
Lånegjelda fordeler seg på hhv:

Pensjonsforpliktelse 61 210 56 620 51 283
Netto ordinær lånegjeld 51 670 44 775 39.885

Regnskap Fordeling

Sum investeringer: 202 670
Finansiert slik:

Bruk av lån 189  965 93,7 %
Statstilskudd og refusjoner 1 715 0,8 %
Salg av grunn/bolig 7 500 3,8 %
Bruk av fond 3 490 1,7 %

Tall i 1000 kr

2008 2007 2006

Renter 52 300 39 100 27 449
Avdrag 38 471 34 122 29 572

Tall i 1000 kr

Rallarfamilien ved Kåfjord kirke.
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1. Netto driftsutgift i kr pr. innbygger Alta Gj.snitt Gj. Snitt Gj. Snitt

gruppe 12 Finnmark landet ekskl. Oslo

Netto driftsutgift 35 713 39 965 43 044 32 387

2. Netto driftsresultat i % pr. innbygger

Netto driftsresultat 0,5 3,3 3,2 1,9

3. Frie inntekter i kr pr. innbygger

Frie inntekter 33 296 33 328 39 557 29 528

4. Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Pensjonsforpliktelse 56 620 64 108 72 823 47 698
Ordinær lånegjeld 44 775 41 656 51 067 29 869

KOSTRA ANALYSE 
Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering, og har som
overordnet mål å bringe frem relevant, pålitelig og 
sammenlignbar styringsinformasjon for kommunal 
virksomhet. 

I dette kapitlet om økonomi er det relevant å trekke frem
kostra analyser som går på finansielle nøkkeltall pr. inn-
bygger. Sektorene trekker i sine kapitler frem kostra 
analyser relatert til egen tjenesteproduksjon. 

Siden de første kostratallene for 2008 først blir publisert
15. mars, samt at erfaringsvis få kommuner har inn-
rapportert innen fristen vil kostratallene for 2008 være
heftet med stor feilmargin. Fylkesmannens statusrapport
pr. 2. mars over kostrarapporteringen for finnmarks-
kommunene, viser at det kun er Alta kommune som har
rapportert 100% innenfor fristen som var 16.02.

Vil velger derfor å trekke fram kostratall for 2007 i denne
årsmeldingen.
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAP 2008

REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER 2008 BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2008 2007 

Brukerbetalinger -43 604 -42 778 -47 634 -41 146 
Andre salgs- og leieinntekter -93 728 -90 184 -89 993 -87 780 
Overføringer med krav til motytelse -246 766 -238 407 -199 569 -209 817 
Rammetilskudd fra staten -355 197 -337 538 -341 631 -310 795 
Andre statlige tilskudd -95 960 -92 394 -65 365 -78 030 
Andre overføringer -803 -755 -   -791 
Skatt på Inntekt og formue -293 726 -311 259 -300 215 -297 593 
Eiendomsskatt -28 086 -28 100 -27 850 -27 446 
Andre direkte og indirekte skatter -260 -200 -200 -218 
Sum Driftsinntekter -1 158 129 -1 141 615 -1 072 457 -1 053 615 

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 638 673 651 609 623 083 596 387 
Sosiale utgifter 59 660 56 513 54 173 55 358 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 155 597 155 159 139 895 156 559 
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 94 905 89 353 84 462 84 964 
Overføringer 119 403 118 400 82 585 99 497 
Avskrivninger 41 614 41 613 38 320 38 319 
Fordelte utgifter -   -   -   -   
Sum Driftsutgifter 1 109 852 1 112 647 1 022 518 1 031 084 
Brutto driftsresultat -48 277 -28 968 -49 939 -22 531 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -44 867 -39 098 -22 400 -34 704 
Mottatte avdrag på utlån -323 -244 -   -743 
Sum eksterne finansinntekter -45 190 -39 342 -22 400 -35 447 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 82 555 84 920 68 955 60 910 
Avdragsutgifter 34 048 33 761 34 011 29 787 
Utlån 1 023 1 030 -   85 
Sum eksterne finansutgifter 117 626 119 711 102 966 90 782 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 72 436 80 369 80 566 55 336 
Motpost avskrivninger -41 614 -41 613 -38 320 -38 319 
Netto driftsresultat -17 456 9 788 -7 693 -5 515 

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -   -   -   -14 269 
Bruk av disposisjonsfond -1 600 -9 486 -10 007 -   
Bruk av bundne fond -12 389 -12 001 -4 840 -3 797 
Bruk av likviditetsreserve -   -   -   -   
Sum bruk av avsetninger -13 989 -21 487 -14 847 -18 066 

Avsetninger

Overført til investeringsregnskpet -   -   15 671 -   
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -   -   -   -   
Avsatt til disposisjonsfond 4 404 4 496 5 256 9 956 
Avsatt til bundne fond 9 900 7 203 1 613 13 624 
Avsatt til likviditetsreserven -   -   -   -   
Sum avsetninger 14 304 11 699 22 540 23 580 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -17 141 -   -   0 
Tall i 1000 kr
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSREGNSKAP 2008

REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP

INVESTERINGSINNTEKTER 2008 BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2008 2007 

Salg av driftsmidler og fast eiendom -40 714 -38 816 -24 800 -20 216 
Andre salgsinntekter -1 176 -   -   -1 391 
Overføringer med krav til motytelse -17 463 -16 756 -17 556 -7 955 
Statlige overføringer -   -   -   -   
Andre overføringer -   -   -   -   
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -   -   -   -91 
Sum Inntekter -59 353 -55 572 -42 356 -29 652 

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 4 404 5 484 5 484 4 458 
Sosiale utgifter 669 562 562 585 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. 164 720 208 774 196 993 140 666 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 1 366 -   -   791 
Overføringer 31 497 37 176 30 741 22 975 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 13 -   -   9 
Fordelte utgifter -   -   -   -   
Sum Utgifter 202 669 251 996 233 780 169 484

FINANSUTGIFTER

Avdragsutgifter 22 424 21 909 3 909 18 335 
Utlån 43 815 52 250 20 000 45 590 
Kjøp av aksjer og andeler 7 586 6 811 -   13 014 
Dekning av tidligere års udekket 19 171 19 172 -   1 050 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 6 754 -   -   2 730 
Avsetninger til bundne fond 7 259 -   -   1 045 
Sum finanstransaksjoner 107 009 100 142 23 909 81 764 

Finansieringsbehov 250 326 296 566 215 333 221 596 

FINANSIERING

Bruk av lån -221 531 -268 461 -197 503 -172 153 
Mottatte avdrag på utlån -16 853 -10 909 -3 909 -17 619 
Salg av aksjer og andeler -   -   -   -2 623 
Bruk av tidligere års udisponert -4 848 -4 800 -   -9 291 
Overføringer fra driftsregnskapet -   -   -15 671 -   
Bruk av disposisjonsfond -3 495 -2 500 -2 250 -9 880 
Bruk av ubundne investeringsfond -1 375 -1 351 -   -594 
Bruk av bundne fond -9 034 -8 545 -   -665 
Sum finansiering -257 136 -296 566 -219 333 -212 826 

Udekket/udisponert -6 810 -   -4 000 8 770 

Tall i 1000 kr
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ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT – BALANSEN 2008

REGNSKAP REGNSKAP 

EIENDELER 2008 2007

Anleggsmidler 2 660 677 2 335 418 
Faste eiendommer og anlegg 1 336 319 1 190 306 
Utstyr, maskiner og transportmidler 103 834 80 234 
Utlån 146 232 118 209 
Aksjer og andeler 34 443 26 857 
Pensjonsmidler 1 039 850 919 812 

Omløpsmidler 424 278 324 602 
Kortsiktige fordringer 90 211 70 308 
Premieavvik 66 777 40 852 
Aksjer og andeler -   -   
Sertifikater -   -   
Obligasjoner -   -   
Kasse, postgiro, bankinnskudd 267 291 213 442 

Sum eiendeler 3 084 956 2 660 020 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital -606 480 -487 959 
Disposisjonsfond -32 748 -33 438 
Bundne driftsfond -70 555 -73 045 
Ubundne investeringsfond -10 919 -5 539 
Bundne investeringsfond -15 444 -17 219 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift -16 777 -   
Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering -   -   
Regnskapsmessig mindreforbruk -17 141 -   
Regnskapsmessig merforbruk -   -   
Udisponert i investeringsregnskapet -9 465 -7 503 
Udekket i investeringsregnskapet 5 257 24 428 
Likviditetsreserve -11 134 -11 134 
Kapitalkonto -427 555 -364 509 

GJELD

Langsiktig gjeld -2 332 377 -2 023 600 
Pensjonsforpliktelse -1 131 712 -1 034 558 
Ihendehaverobligasjonslån -   -   
Sertifikatlån -   -   
Andre lån -1 200 664 -989 041 

Kortsiktig gjeld -146 099 -148 461 
Kassekredittlån -   -   
Annen kortsiktig gjeld -146 099 -148 461 
Premieavvik -   -   

Sum egenkapital og gjeld -3 084 956 -2 660 020 

MEMORIAKONTO

Memoriakonto -   -   
Ubrukte lånemidler 99 255 52 692 
Andre memoriakonti 22 697 52 016 
Motkonto for memoriakontiene -121 952 -104 707 

Tall i 1000 kr
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ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

REGNSKAP REGNSKAP 

ANSKAFFELSE AV MIDLER 2008 2007

Faste eiendommer og anlegg 1 336 319 1 190 306 
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 158 129 -1 053 615 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -59 353 -29 561 
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner -283 574 -227 932 
Sum anskaffelse av midler -1 501 056 -1 311 109 

ANVENDELSE AV MIDLER

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 068 237 992 765 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 202 656 169 475 
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 191 464 167 730 
Sum anvendelse av midler 1 462 358 1 329 970 

Anskaffelse - anvendelse av midler -38 698 18 861 

Endring i ubrukte lånemidler 99 255 52 692 
Endring i arbeidskapital 137 953 33 831 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger 71 439 35 908 
Bruk av avsetninger -32 741 -38 497 
Til avsetning senere år -   -16 273 
Netto avsetninger 38 698 -18 861 
Tall i 1000 kr

SEKTORENES ANDEL AV TOTALE DRIFTSUTGIFTER I 2008

Helse og sosial 32%

Barn og unge 41%

Kulur 3%

Andre 1%

Sentraladministrasjon inkl. reserver 5%

Selvkost 4%

Drift og utbygging 14%
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Tjenester og oppgaver

Staben ivaretar sentraliserte og sektorovergripende 
funksjoner som regnskap, budsjett, skatt og innfordring,
lønn og personal, servicesenteret, IKT, kommune-
advokatene og sekretariatet for overformynderiet. 
Er stab – støtte funksjon for sektorene.

Servicesenteret
Består av fire faglige enheter: kundetorget, politisk
sekretariat, post/arkiv og utlån og tomter som ivaretar:
Kundetorget er kommunens kontaktpunkt mot inn-
byggerne og næringsliv, og innehar høy kompetanse
som bidrar til å avlaste sektorenes saksbehandlere. 
Kundetorget har også ansvar for kommunen hjemme-
sider, en tjeneste som ligger på topp i nasjonale 
evalueringer.
Politisk sekretariat ivaretar valgadministrasjon og 
sekretariatsfunksjon ovenfor sentrale politiske organer.
Post/arkiv er kommunens postmottak, her håndteres all
inn og ut postbehandling, samt arkivfunksjon.
Utlån og tomter sin hovedoppgave er utlån av Startlån,
kommunale bolig tomter, kommunale andeler i ABBL,
tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer, etablering

av vanskeligstilte i privat eller kommunale omsorgs-
boliger og kommunedelplan «boligsosial handlingsplan».

Regnskapsavdelingen
Regnskapsavdelingen er en sentral stab- og støtte-
funksjon for hele organisasjonen. 
Avdelingen har det faglige ansvar for kommunens
regnskap. Avdelingen ivaretar alt løpende regnskaps-
arbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder,
utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser.
Avdelingen har bl.a. ansvar for periodiske avslutninger,
rapporteringer, årsoppgjør, bankforbindelser og 
administrasjon av innlån.
Avdelingen ivaretar utsending av kommunale krav via
eget faktureringssystem.
I tillegg innehar avdelingen hovedsystemansvar for
kommunens økonomisystemer.

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 kommune-
styret, og bistår sektorene i kostnadsberegning av nye
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tiltak. Den sentrale innkjøpsfunksjon er også tillagt
avdelingen.

Skatt og innfordringsavdelingen
Skatt- og innfordringsavdelingen ivaretar:
Fokus på de til enhver tid/krav- og resultatmål som sen-
trale skattemyndigheter setter for fellesinnkrevingen av
skatter og avgifter til stat, fylke, kommune og folketrygd. 
Skatteregnskap, avregningsoppgjør, innfordring og
saksbehandling av skattekrav
Kontroll av kommunens arbeidsgivere og oppfølging av
nyetablerte foretak
Salg av kontrolltjenester til andre kommune og 
sekretariat/saksbehandling til skatteutvalget
Fokus og resultatmål ifht. minimum av restanser på
kommunale krav
Innfordring og saksbehandling av kommunale krav, her-
under også parkeringsavgifter
Sekretariat for eiendomskatt – takstnemd

Lønns- og personalavdelingen
Ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og
oppfølging, samt rådgiving innen personalpolitiske pro-
blemstillinger. Avdelingen har ansvar for kompetanse-
plan/tiltak, lærlingeordning, rekruttering, pensjon, 
seniorpolitikk, forsikringer, avtaleverk, rutiner og 
retningslinjer. HMS, herunder overordnet utvikling på
vegne av rådmannen. Kontaktledd mot verneombud,
bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgte. Sykefravær, over-
ordnet IA arbeid og kvalitetskommuneprosjektet.
Ansvaret for drift av kantina på rådhuset.
Utvikling av lønnssystemet, systemansvar for Agresso
lønn, sentral lønnskjøring for hele organisasjonen,
lønnsoppgjør, refusjoner og års avslutninger. Lokale
lønnsforhandlinger, lønnspolitikk, lønnsfastsetting og
ansiennitetsberegning

IKT-avdelingen
Drifter kommunens sentrale dataanlegg og kommuni-
kasjonsløsninger. Det er etablert system for overvåkning
av nettverkskomponenter og servere, samt telefoni-
støttesystem. Avdelingen administrerer innkjøp, klar-
gjøring og utplassering av datamaskiner og telefoni. I
2008 har avdelingens hovedfokus vært å endre interne
arbeidsrutiner, for å forbedre opplevd service hos brukerne.
Funksjon brukerstøtte ble opprettet årsskifte 2007/
2008, en tjeneste som brukerne har satt stor pris på.
Utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger.
Leder IKT er valgt inn i KS fagråd for KS-IKT forum
nasjonalt. 

Andre støttefunksjoner
Staben ivaretar støttefunksjoner som informasjon og
rådgivning.
Kommuneadvokatene er prosessfullmektige for 
kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda, og
driver i tillegg juridisk rådgivning ovenfor sektorene og
politiske organer.
Sekretariatsfunksjon for overformynderiet

Oppgaver utført av servicesenteret 

Situasjonskart 330
Gravemeldinger 651
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 28
Kontroll av meldingssaker (bygg) 130
Utleievirksomhet 350
Tildelte boligtomter 32
Registrerte driftsmeldinger 579
Startlån 65
- herav avslag 24
Bostøtte 385
Antall opprettede saker i K2000 3976
Antall stillingsutlysninger (eksl helse og sos.) 59
Antall søkere på disse utlysningene 1030

Antall besvarte samtaler til sentralbord 

(målt fra 01.05.08) 41.000
Antall skjema sendt inn via web-portalen 1200
Kommunestyret  - møter/saker 10/151
Formannskapet -  møter/saker 19/171
Planutvalget -  møter/saker 15/73
Hovedutvalg for barn og unge -   møter/saker 10/55
Hovedutvalg for helse og sosial - møter/saker 9/113
Hovedutvalg for drift og miljø -  møter/saker 10/40
Hovedutvalg for kultur/næring -  møter/saker 10/95

IKT avdelingen:

Brukerstøtte ble opprettet årsskiftet 2007/2008.
Det har vært 3728 innkommende samtaler til Brukerstøtte
IKT, hvor det har vært en svareprosent på 84 % og en
gjennomsnittlig behandlingstid i underkant av 5 minutter. 

Kommuneadvokatene:

Antall fylkesnemnd saker 22
Antall tingrettsaker 4
Antall sivile saker i tingretten 5

Personellressurser

Virksomhet Antall hjemler

Totalt i rådmannens stab 58
IKT-avdelingen 5   
Lønn- og personal inkl kantina 11
Rådmannskontoret 5
Servicesenteret 18
Regnskapsavdelingen 6
Budsjettavdelingen 4
Skatte og innfordringsavd 9

I tillegg:

2 lærlinger i IKT avdelingen
1 trainee via KS sitt traineeprogram

Sykefravær Sykefravær

Sentraladministrasjon 4,24 %
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Arbeid og entreprenørskap:
Profilere Alta som Nordlysbyen

Alta som utdanningssted:
Fagtilbud på universitetsnivå i Alta i samarbeid med Hif 
Yrkesorienteringsmessa
Trainee- kandidat i regi av KS sitt program
Utvikle karriereplan for nyansatte og deltakelse 
i utviklingsverksted
Vertskommune

Nettverk og naboskap:
Prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken»

Service- og brukerfokus:
Kvalitetskommuneprogrammet integreres i HSS
Innføre Agresso 5.5. Lønn- og økonomisystemet over på ny
plattform – gi et bedre styringsverktøy for hele organisasjon

Helse, miljø og sikkerhet:
Gjennomføre Kvalitetskommuneprogrammet 
ihht til prosjektplan
Implementere styringsdelen for HMS
WEB – basert HMS system
Oppfølging av IA – strategien
Kompetanseheving innen HMS
Sykefraværstiltak 
Arbeidsmiljøundersøkelser

OU- prosjektene:
Implementering av OU prosjektene:
Kultur/landbruk, barn/unge, nye DU,    
ASU og justering av stabens organisering 
IKT strategi og justering av organisering IKT

Stabilisering og rekruttering:
Utarbeidelse av presentasjonsmateriell og profesjonelt
rekrutteringsarbeid 
Forbedre rekrutteringsrutiner for å sikre fortrinnsretten for
ansatte, herunder deltidsansatte og kartlegge uønsket deltid
Livsfasepolitikk

Elektronisk dataflyt i organisasjon:
Elektronisk postflyt
Videreutvikling av elektroniske skjema og 
elektroniske tjenester
Utvikle ny plattform for intranett

Måloppnåelse i 2008

Deltagelse i næringslivsprosjektet «Servicebyen» Alta i regi av ANF

Tiltakene er gjennomført.
Tiltaket er gjennomført
Alta kommune har rekruttert en trainee og 
gjennomført programmet som planlagt.

Tiltaket er ikke påbegynt. Følges opp kontinuerlig.

Prosjektet iverksatt, spørreundersøkelse foretatt i 2008.

Arbeidet pågår
Prosjektet er sluttført i tråd med det som var planen for 2008
ihht til prosjektplan. Det har vært en stor og omfattende prosess
å løfte lønns og økonomisystemet over til en ny plattform.

Kvalitetskommuneprogrammet følger prosjektplan.

Er gjennomført – er en kontinuerlig prosess
Eget system bygges i intranett
Det arbeides kontinuerlig med inkluderende arbeidslivstiltak.
Grunnkurs HMS og HMS ledelse er gjennomført
Gjennomført
HKI målinger er gjennomført. I tillegg har staben testet ut
målinger med verktøyet Bedrekommuner.no

Implementeringen av OU prosjektene i alle register og data-
systemer ble gjennomført pr. 1. halvår. En svært stor og 
omfattende jobb for avdelingene i staben.
Arbeidet er påbegynt, men ikke sluttført

Tiltaket var ikke budsjettert og er dermed ikke gjennomført.

Tiltaket er gjennomført. Det er foretatt kartlegging av uønsket
deltid, oppfølging med tiltak pågår fortsatt.
Seniorpolitikk er vedtatt og implementert.

Påbegynt, sluttføres i 2009.
Alta kommune ligger helt i Norgestoppen med vår hjemmeside!
Nye elektroniske tjenester utvikles kontinuerlig.
Ny plattform for intranett er utviklet, vil bli implementert i 2009.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Sektoren har driftet innenfor tildelt ramme. I tråd med
utsiktene til totalresultatet i kommunen gjennom hele
året, har sektoren søkt å begrense utgiftene mest
mulig, og holdt stillinger vakante. Dette har gitt 
resultater i form av en innsparing på lønnsutgifter med
ca 0,7 mill (hovedsakelig servicesenteret), på drifts-
utgifter med ca 1,2mill (felles personalforsikringer og
regnskapsavdelingen), og på overføringer 0,3 mill
(næringsutvikling og andre tilskudd). Videre har 
sektoren realisert en merinntekt fra sykelønnsrefusjoner
med 0,2 mill, økte gebyrinntekter skatteavdelingen 0,2
mill og ikke budsjettert andel av overskudd fra Gjensidige
knyttet til felles personalforsikringer med 0,3 mill.

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
funksjonene i regnskap 2008 er på 49 millioner, mot 66,5
million kroner i 2007. Dette innebærer en reduksjon på
26,3%. Reduksjonen skyldes i hovedsak kraftig vekst i
inntektsført premieavvik i sektor 109 reserver.  

Kostnadene til disse funksjonene i sektor 110 er i regn-
skap 2008 på 47 millioner.  Dette er likt med regnskap
2007, til tross for lønns og prisstigning, og at ASU er 
tilført sektoren fra tidligere PU. Årsaken ligger i vakante
stillinger, stram økonomisk styring, og en gjennomgang av
kostra funksjonsbruken på enkelte områder.  Totalbeløpet
på 49 millioner fordelt pr innbygger gir ca kr 2653  for
2008. Dette er en reduksjon på ca 27,4% i forhold til
2007. Både i 2007 og 2008 har de samlede netto-
kostnadene til adm., styring og fellesutgifter ligget 
innenfor tildelt budsjettramme.

ØKONOMISK RESULTAT – SAMMENSTILLING

REGNSKAP Forbruk KORRIGERT OPPRINNELIG REGNSKAP

Konto (T) 2008 i % BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2008 2007 

Salgsinntekter -1 668 117,10 -1 424 -1 074 -1 106
Refusjoner -11 605 107,06 -10 840 -6 017 -10 610
Overføringer -1 139 91,80 -1 241 -1 126 -3 342
Finansinntekter -3 489 100,09 -3 486 0,00 -608,00
Sum inntekter -17 901 105,36 -16 991 -8 217 -15 666
Lønn 40 738 98,27 41 456 33 607 34 412
Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 16 989 93,12 18 244 15 565 17 838
Varer/tj. erst.komm.egen prod. 937,00 103,09 909,00 748,00 637,00
Overføringer 10 080 97,25 10 365 3 470 5 308
Finansutgifter 4 106 100,22 4 097 2 580 4 639
Sum utgifter 72 850 97,04 75 071 55 970 62 834
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 54 948 94,61 58 080 47 753 47 168
Tall i 1000 kr

GJ.SNITT LANDET GJ.SNITT GJ.SNITT

A. Finansielle nøkkeltall og adm, styring og fellesutgifter - nivå 2 ALTA UTEN OSLO FINNMARK GRUPPE 12

Netto driftsutgifter til adm. styring og fellesutgifter pr innb. i kr. 2007 3653 2885 5579 4610
Netto driftsutgifter til adm. styring og fellesutgifter pr innb. i kr. 2006 3334 2735 5382 4404
Netto driftsutgifter til adm. styring og fellesutgifter pr innb. i kr. 2005 2753 2906 5005 4525
Netto driftsutgifter til adm. styring og fellesutgifter pr innb. i kr. 2004 3376 2706 4777 3841

Utfordringer 

Hele organisasjonen har hatt betydelige utfordringer med
å få implementert ny organisasjonsstruktur i 2008. 

Endringene har krevd store ressurser av staben, hvor 
organisasjonsstrukturen måtte «bygges om» i alle 
elektroniske register, en svært stor og omfattende jobb. 
I tillegg har vi løftet lønn og økonomisystemet til ny data-
plattform – noe som har vært en utfordring samme år
som vi har endret organisasjonsstrukturen. 

Implementeringen av nytt budsjettreglement, opplæring i

nye dataverktøy og innkjøp/rammeavtaler for kommunen,
har i tillegg preget året som har gått. 

Arbeidet med HMS, Kvalitetskommuneprosjektet og 
nærvær (sykefravær) for hele organisasjon har vært satt
fokus på i 2008. (Sentraladministrasjon selv kom ut med
et nærvær på 95,76%). Videre har vi satset på videre-
utvikling av kommunens hjemmesider, noe vi ble belønnet
for, ved å være en av landets beste kommuner under den
nasjonale kåringen av nettsteder. IKT avdelingen har hatt
hovedfokus på bistand til kommunens organisasjon, 
kvalitetssikring av interne rutiner og service til brukerne.



Kommuneplan
Generell

samfunnsutvikling Næringsutvikling

Utbygging Grunnforvaltning
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Oppstart av ny organisasjonsenhet

Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) ble opprettet som
ny organisasjonsenhet 01.03.08. Hovedbegrunnelsen for
opprettelsen var å styrke kommunens langsiktige og stra-
tegiske planlegging og arbeid.  Avdelingen ligger i stab
hos rådmannen. ASU har fungert i 9 måneder i 2008.

Mål for avdelingen

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

ASU skal være innovatør
i Altasamfunnet
internt i organisasjonen

Verdier

Vekst og vern
ASU skal vektlegge både vekst og vern. Vekst og utvikling
for å opprettholde bolyst, livskvalitet og velferd.

Lokalt miljøansvar
Vekst og utvikling må skje innenfor rammen av bærekraf-
tig utvikling.  I en verden med klima- og miljøutfordringer,
må vi vise lokalt miljøansvar.  

By og distrikt
Alta by, nærområde og distrikt representerer til sammen et
mangfold av ressurser, tilbud og muligheter. 

Medvirkning og samhandling
I Altasamfunnet er det mange aktører som skaper utvik-
ling, ikke minst vårt næringsliv.  ASU skal legge stor vekt
på å bringe ulike aktører sammen, og skape klima for
samarbeid og medvirkning.

Åpenhet
Alta kommune har åpenhet, trygghet og respekt som vik-
tige verdier. I en organisasjon med vekt på innovasjon, er
åpenhet særdeles viktig. 

Personell
Avdelingen har 9.4 stillingshjemler.  Alle er besatt. Avde-
lingen ledes av Ommund Heggheim

8 Avdeling for samfunnsutvikling
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Politisk rapportering

Avdelingen rapporter til 2 politiske organ:

Utfordringer

Vi er inne i en global finanskrise. Den vil ramme også Finn-
mark og Alta. Hittil har Finnmark blitt noe mindre rammet
enn mange andre regioner. Det er flere grunner for det:
En stor offentlig sektor, relativt store utbyggingsprosjekter
både i Alta, Hammerfest og Kirkenes samt et variert
næringsliv hvor eksport- og konkurranseutsatte næringer
ikke er enerådende.  

Imidlertid er det mye som tyder på at i 2010 vil situasjonen
forverre seg, og vi kan forvente økt ledighet.

Nordområdene har økt fått fokus. Det er sterke drivkrefter
om ligger bak dette fokuset:  Energi/petroleum både på
norsk og russisk sokkel, nye far- og skipsleder mellom øst
og vest ved at nordområdene blir isfrie, fornybare ressur-
ser/fisk. For Altasamfunnet vil det være avgjørende å koble
seg opp mot de drivkreftene som vil være viktige i et nord-
områdefokus.

Bolyst har vært et viktig konkurransefortrinn for Alta. Mer
enn 60% av vår ungdom ønsker å få jobb og bosette seg
i hjemkommunen. (Ungdomsundersøkelsen fra NORUT
Alta, feb 09) Dette må medføre en sterk satsing på god
arealforvaltning som sikrer utbyggingsområder, nærings-
utvikling som bidrar til nye arbeidsplasser og gode 
tjeneste- og kulturtilbud som gir trivsel.

Formannskap
Planutvalg

ASU

Hovedutvalg for 
kultur og næring

Mål og måloppnåelse

Mål og tiltak for 2008 – overordna  kommuneplanlegging  

Oppstart rullering kommuneplan

Oppstart rullering kommunedelplan Alta by

Kom.delplan Skoddevarre til off. ettersyn

Reguleringsplan Alta Sentrum – oppstart  for annen gangs utlegging
til off. ettersyn

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel-handlingsdelen

Reguleringsplaner som ble med ASU fra PU:

Kommunedelplan avlastningsveg Alta by

Næringsutvikling  

Hovedprosjekt Arbeid & entreprenørskap

Lokalisering av sjørette industriområde

Møllenes Næringspark

Økt satsing på kulturnæringer

Hurtigruta til Alta

Økt satsing på næringssamarbeid med    Kirkenes

Aktiv bidrag til etablering av nye   arbeidsplasser

Arrangementsbyen Alta

Mål og tiltaksoppnåelse – overordna kommuneplanlegging

Gjennomført, god framdrift på arbeidet 

Gjennomført, god framdrift

Gjennomført, mekling gjenstår.

Gjennomført, god framdrift 

Gjennomført og ferdig 

- Grensebakken, Alta storsenter og Saga B10   
Ferdig.

- Flg. er ikke ferdig: Nordre ringveg,   
Aronnes B7, Saga B 11

- Sluttbehandlet og vedtatt i 2008

Ferdig des 2008. 

Oppstart i 2008, arbeidet pågår

Eiendom ervervet.

Klekkeriet Kulturnæringshuset åpnet 23.10.08. 11 aktører etablert

Arbeid startet opp høsten 2008

Næringsutviklingsprosjekt med bedrifter fra Alta og Kirkenes startet.

Antall nye arbeidsplasser med økonomisk 
bidrag fra Alta kommune: 12 stk

- Tildelte nye næringstomter: 5 stk
- Tilsagn næringsstøtte:  43 stk  

Plan utarbeidet og ansvar mellom næring og kultur er avklart.



Økonomisk resultat

Avdelingen har i 2008 driftet innenfor gitte budsjettrammer.
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Generell samfunnsutvikling  

Nordområdesatsing

Satsing på utviklingsprosjekt innenfor helse

Økt satsing på kollektivtransport

Satsing Tromsø 2018

Utarbeidelse av evakueringsplan

Alta som kommunikasjonsknutepunkt

E6 vest for Alta

Statens Vegvesen: Mulighetsstudie, avlastningsveg/Altapakke

Reorganisert og vitalisert Alta ski- og alpinsenter

Startet arbeidet med et skisseprosjekt for økt satsing av Alta Distrikts-
medisinsk Senter  (Altamodellen)

Utbyggingsavtaler

Undertegnede avtaler

Varslede avtaler, avtaler under arbeid

Mulige framtidige avtaler 

Rullering av nordområdeplan ferdig.

Sammen med helsesektoren har vi startet arbeidet med utvikling av for-
prosjektet «Alta Distriktsmedisinsk Senter» (ADMS)

Prosjekt startet med Finnmark fylkeskommune som  prosjekteier. 
Startet i 2008.

Skisseprosjekt skrinlagt.

Gjennomført

Til tross for aktivt arbeid har man ikke lykkes med:
– Bedre internforbindelser i fylket.
– Å stabilisere flyrutefrekvensen til Oslo

Prosess og en rekke møter og initiativ  hele 2008 sammen med politisk
ledelse

Mulighetsstudie gjennomført
– Forprosjektarbeid for videre planlegging  startet opp

Gjennomført

Skisse gjennomført i samarbeid med Helse- og sosialsektor.  Følges opp i
2009 med forprosjektarbeid

8 stk

11 stk

12 stk

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -128,00 106,70 -120,00 0,00 0,00

7 Refusjoner -2 068 100,89 -2 050 0,00 0,00

9 Finansinntekter -1 209 100,27 -1 206 0,00 0,00

I Sum inntekter -3 406 100,88 -3 376 0,00 0,00

0 Lønn 4 453 100,37 4 437 0,00 0,00

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 323 97,39 1 358 0,00 0,00

4 Overføringer 4 188 97,88 4 279 0,00 0,00

5 Finansutgifter 1 012 100,23 1 010 0,00 0,00

U Sum utgifter 10 977 99,03 11 084 0,00 0,00

110 ASU 7 571 98,22 7 708 0,00 0,00

Tall i 1000 kr
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Generelt 

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

I 2008 ble det totalt gitt 43 tilsagn om lån og tilskudd fra
kommunens næringspolitiske virkemidler. Samlede tilsagn
utgjorde kr 3.933.851,–.

Tilsagn for til sammen kr 891.000 ble behandlet i henhold
til delegasjonsreglementet. Til støtte av ulike tiltak i 
distriktene ble det i 2008 bevilget til sammen kr 243.000,–.

Antall nye arbeidsplasser

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

Kraftfond, Næringsfond og Egenkapitalfond

Fondene forvaltes av hovedutvalg for Kultur og næring 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 2008  gitt 4 tilsagn med til 
sammen kr 633.000,–.   

Næringsfond
Alta kommune mottok i 2008 kr 500.000 fra Finnmark
Fylkeskommune til styrking av næringsfondet. Det ble i
2008 gitt13 tilsagn om tilskudd eller lån fra fondet.  
Samlede tilsagn utgjorde kr 1.114.834,– hvorav kr 60.000
gikk til støtte av ulike tiltak i distriktene.

Egenkapitalfond
Fra egenkapitalfondet ble det i 2008 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.

8.1 KRAFTFOND, NÆRINGSFOND 
OG EGENKAPITALFOND
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Den nye Barn og unge sektoren søker å realisere en effektiv
utrednings- og tiltakstjeneste for barn og unge. Gjennom
omorganiseringen legges stor vekt på helhet og sammen-
heng i tilbud til barn og unge og deres familier. Omorgani-
seringen søker å realisere en tenkning om en dør inn til
kommunen for våre innbyggere. Den nye barn – unge
sektoren har sterkt fokus på forebygging, og det er lagt til
rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra til at vi når
barn med særlige behov tidligst mulig.

Den nye barn – unge sektoren 
dekker følgende tjenesteområder:

Skoler
Barnehager
Barn og unge tjenester

Barnevernstjenester
Helsesøstertjenester
Habiliteringstjenester

Barneavlastning
Tiltaksbaser

PP-tjenester
Ungdommens hus
Oppvekstadministrasjon

Gjennom tverr- og flerfaglig organisering er det organisa-
torisk lagt til rette for helhet og sammenheng i tjeneste-
tilbud for innbyggere i kommunen. 

Omorganisering til barn og unge sektor skal ha fokus på
tidlig innsats til barn med behov for ekstra hjelp eller
bistand. Dette muliggjør samlede og helhetlige tiltak over-
for barn og deres familier. Denne organiseringen vil bidra
til mer effektive tiltak, og det vil trolig føre til at framtidige
hjelpebehov kan reduseres.

Sektoren har fokus på tidlig innsats i forhold til barnehage-
barn og de første årene i skolen med vekt på å motvirke
risikofaktorer som kan bidra til en ikke ønsket utvikling.
Tidlig innsats i forhold til ungdom vil bli et viktig fokusom-
råde de nærmeste årene.

Barn og unge tjenesten har kontorsted i Markveien 26
sammen med Barn og unge sin sektoradministrasjon. De
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Oppvekst
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BarnehagerSkoler Barn og ungetjenesten Ungdommens hus

PP-tjenesten
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tjenesten

Barneverns-
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tjenester som ytes medfører i stor grad møter med inn-
byggere, barnehager og skoler slik at medarbeidere i stor
grad er ute for å løse de oppdrag og oppgaver som 
tilligger tjenesten.

Antall ansatte:  

Barn og unge sektoren har ca 790 ansatte. Samlet utfører
disse ca 670 årsverk. Antall ansatte med deltid er ikke 
veldig høyt, men der er noen ansatte med uønsket deltid.
Disse ansatte finner vi i stor grad innenfor stillingsgruppen
assistenter i skolen som har sin stilling knyttet til skoleåret. 

Sykefravær:

Det samlede sykefraværet i sektoren er beregnet til
12,18% i 2008 mot 10,90 i 2007. Sammenholdt med
oppvekstsektoren er der en negativ utvikling i sykefraværet i
den nye sektoren.

Vi har ikke forklaringer på hvorfor sykefraværet øker, men
sektoren arbeider med analyser og tiltak for målrettet
arbeid med å redusere sykefraværet.

Statistikken klargjør at det er meget store variasjoner i
sykefraværet mellom virksomheter. Disse variasjonene for-
klares ved at sykefraværet i virksomheter hviler på lang-
tidsfravær hos enkeltmedarbeidere. Mange av virksom-
hetene har få ansatte slik at fravær fra en eller noen få
ansatte gir store utslag statistisk.

Fra sektorens side er det i samarbeid med kommunens
personalavdeling satt inn tiltak for å bedre på situasjonen.
Tiltakene som er satt inn søker å skaffe oss kunnskaper
om sykefraværet i detalj på virksomhets- og individnivå.
Tiltakene har en innretning der vi i liten grad fokuserer på
det totale sykefraværet for alle ansatte. Dette skyldes at
sykefraværet i stor grad bæres av få medarbeidere med
lange sykemeldingsperioder. Overfor ansatte generelt
søker vi å fokusere på betydningen av nærvær og viktig-
heten av at våre medarbeidere er på jobb til beste for våre
innbyggere.

Tiltakene som er satt inn er:
Skolering av ledere i virksomhetene knyttet til tett opp-
følging av sykemeldte. Det er sentralt i arbeidet å sikre
den sykemeldtes tilhørighet til arbeidsplassen. I tråd
med nasjonale retningslinjer søker vi å ha sykemeldte
tilstede i virksomheten så fremst det er mulig og for-
svarlig.
Kartlegging og analyse av noen store virksomheters
sykefravær for å framskaffe eksakt kunnskap om syke-
fraværets art. Med sykefraværets art settes det søkelys
på hvor lenge medarbeidere er borte, hvilken grunn
som er oppgitt for fraværet, om fraværet er syklisk
knyttet til år/perioder i året og hvilke personer fraværet
gjelder. Gjennom en slik detaljert kunnskap om sykefra-
vær i den enkelte virksomhet og for enkeltmedarbeidere,
kan våre tiltak målrettes.
Utvikling av en samlet strategi for oppfølging av syke-
meldte der søkelyset settes på enkeltmedarbeidere med
høyt sykefravær. Her legges det opp til samtaler med
enkeltmedarbeidere mellom virksomhetsleder, den
ansatte og Barn og unge sin personalrådgiver. Det er
laget en tiltakskjede som skal sikre en systematisk opp-
følging av den enkelte medarbeider.
Særskilt oppfølging av medarbeidere med hyppig bruk
av egenmeldinger. Vi har generelt lite bruk av egen-
meldinger, men vi ser at noen enkeltmedarbeidere 
bruker ordningen. Det er viktig å påvirke medarbeidere
i forhold til å sikre høy moral hos medarbeidere knyttet
til det tillitsforhold ordningen med egenmeldinger
representerer.
I Barn og unge sektoren legges det til grunn særskilt
oppfølging av medarbeidere med mer enn 5% syke-
fravær.

Arbeidet med å redusere sykefraværet i sektoren hviler på
at fraværet påvirker kvaliteten i de tjenester som våre inn-
byggere får. Det påvirker videre arbeidsforhold for øvrige
ansatte, og det påvirker det samlede arbeidsmiljø. Det skal
selvsagt være lov å være syk, og vi søker derfor å innrette
vår oppfølging på medarbeidere med høyt sykefravær. Det
er viktig å ha for øye at sykefraværet koster kommunen
og samfunnet penger, men bak et sykefravær kan det
også ligge opplevelse av og ikke mestre arbeidet og opp-
levelse av å mistrives på arbeid. 

Gakori skole og grendehus.
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Konsekvensene av sykefraværet er selvsagt mest
belastende for den enkelte ansatte. 
Sykefraværet fører til ustabilitet knyttet til vikarer. Dette
påvirker kvaliteten på tilbudet til barn. Høyt sykefravær
påvirker arbeidsmiljøet samlet, og det fører til at mye tid
brukes for å få vaktlister til «å gå opp» og til å skaffe 
vikarer. Sykefraværet er en svært stor belastning på barne-
hagene og på styrerne. 

Effektivitetstapet av sykefraværet er derfor mer enn de
samfunnsmessige kostnadene ved sykelønn. Det vil være
en vesentlig utfordring å arbeide med sykefraværet på en
slik måte at dette effektivitetstapet blir minimalisert.
Omorganiseringsprosessen til en sektor og til en ny Barn
og unge tjeneste

Rådmannen fattet vedtak om formell sammenslåing fra
01.03.08, men lokalene i Markveien 26 var ferdigstilte i
slutten av oktober. Lokalene er lyse, men trangbodde. Det
er liten plass og i perioder og for noen ansatte er dette en
utfordring.

Samtidig er det å flytte sammen fysisk bare en liten del av
omorganiseringen. Det er krevende for ansatte å etablere en
ny tjeneste samtidig som lovkrav som de gamle tjenestene
var underlagt gjelder. Dette handler om en mental og
følelsesmessig omstilling som er en betydelig stressfaktor
for mange ansatte. Tjenestene i den nye organisasjonen er
utviklet i et perspektiv der særlov har vært hjemmels-
grunnlag, mens den nye organisasjonen bygger på 
tenkningen om barn og familie som totalitet på ulike 
samfunnsarenaer. Det innebærer at utdanning, kultur og
tankemønstre hos våre ansatte utfordres når det nye skal
utformes. Samtidig er visjonen om «God barndom i Alta»
nært koblet til at hjelp, ressurser og faglig kunnskap inn-
rettes på barn og familier som totalitet.

Ansatte opplever at det nye utfordrer de i forhold til egen
forståelse av de oppdrag som påhviler de, og det nye
utfordrer fordi det bryter med tidligere kulturer og
arbeidsmønstre. Det har medført at vi har fått flere 
henvendelser om å la de ulike tjenester sitte samlet for på
den måten å ivareta det enkelte fags særegne behov og

strategier. Det er naturlig at disse ønsker er lagt fram, men
det vil ikke være mulig å ivareta perspektivet om helhet og
sammenheng i tjenestetilbudet om det nye bare førte til
en samlokalisering av de tidligere tjenestene. Det er 
nødvendig å sikre at idegrunnlag og struktur for det nye
gis rom til å utvikle seg over tid. Det er nødvendig å 
evaluere den nye organiseringen, men det er viktig å gi
den nye organiseringsmåten nok tid. Alta kommune er
pioner i Norge knyttet til denne måten å organisere 
hjelpetjenester til barn og deres familier. Det innebærer at
kommunen høster erfaringer knyttet til fler- og tverrfaglig-
het som er unike. Det innebærer at vi må sikre et bevisst
forhold til å skape rammer for det nye. Det innebærer at
vi må sikre både lov- og forskriftsgrunnlag for at de 
tjenester som omfattes av den nye tjenesten gis reell
mulighet til samhandling. De tjenester som er sammen-
slått har med seg en forståelse av egne oppdrag knyttet til
særlovenes bestemmelser. Særlovene er utviklet for segre-
gerte tjenester mens Alta kommune søker å realisere 
integrerte og sammenhengende tjenester. I dag handles
det i stor grad langs en samhandlingstenkning, men det er
helt klart at eksempelvis taushetsplikt bestemmelser i
noen saker innebærer utfordringer i arbeidet med å sikre
innbyggerne de beste tjenester. Barn og unge tjenesten
løser utfordringer knyttet til gjeldende taushetsplikt-
bestemmelser gjennom samtykke fra de berørte om at
kommunen kan handle tverrfaglig. 

Alta kommune er pioner i dette arbeidet, og det er viktig
at omorganiseringsprosessen følges nøye med sikte på 
justeringer og tilpasninger. Vi må høste erfaringer og sikre
en dynamikk i det nye som ivaretar kommunens overordnede
perspektiv om sammenheng og helhet i tjenestene.
Det innebærer at vi må ha en evne til tilpasninger uten at
hovedstrukturene om flerfaglighet rokkes ved. I denne
sammenheng vises det til den tilsynsrapport som Statens
helsetilsyn la fram om tiltak for barn og unge med psykiske
utfordringer der det konkluderes med at manglende sam-
ordning og samhandling mellom kommunale tjenester gir
disse barna et for dårlig tilbud. Denne tilsynsrapporten
setter søkelys på mangler i kommunal organisering og i
mangler ved særlovstjenester som svekker innbyggernes
tjenestetilbud.

Ballbinge ved Elvebakken skole.
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Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat

Mål for 2008

Alle elever på 8. og 9.trinn skal gjennomføre et  prosjekt 
med entreprenørskap i form av elevbedrift eller annet.

Alle skoler på barnetrinnet skal gjennomføre prosjektarbeid med
fokus på lokalt næringsliv, lokale jobber og lokale muligheter. 

Det gis tilbud om etterutdanning for lærere i entreprenørskap i
samarbeid med Ungt entreprenørskap.

Bevisstgjøring av barnehager knyttet til aktiviteter som bidrar til
å fremme entreprenørskap.

Gjennom fritidsaktiviteter på Huset og Mekkeverkstedet bevisst-
gjøre ungdom på entreprenørskap ved bruk av praktiske fritids-
prosjekter og samarbeid med næringsliv. 

Gjennom Huset ha et særskilt fokus på utviklings- og 
entreprenørskapsmuligheter innenfor kulturnæringer.

Delta aktivt i store arrangement gjennom bidrag og tilretteleg-
ging i samarbeid med andre sektorer

Bidra med arrangementer til Alta gjennom RSK samarbeidet

Miljøfyrtårn: Miljøsertifisering av skoler startes ved at alle opp-
vekstsentre (Leirbotn, Kaiskuru, Langfjordbotn, Talvik og Kors-
fjord) kommer inn i programmet..

Oppfølging og resertifisering av barnehager som er miljøfyrtårn

Uterommet – et rom for trivsel og læring: Alle skoler og barne-
hager gjennomfører tiltak med sikte på utvikling og vedlikehold
av nærmiljø så som:
– Vedlikehold av lekeområder
– Tilrettelegging av leke og aktivitetsområder
– Aksjoner med fokus på ryddig, trivelig og godt utemiljø

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.

Sommertilbud til barn og unge med prioritet til barn med 
særskilte behov. Aldersgruppe 11- 15 år.

Utrede og evt iverksette fritidstilbud på tvers av interessefelt 
for barn med særskilte behov. 

Koordinere ressursbruk og utviklingen av offentlige 
tilbud innenfor fritidsområdet i samråd med unge.

Etablere grønn omsorg som del av tilbud for barn/ungdom som
ikke profiterer på et vanlig skoletilbud. Det inngås samarbeid
mellom Grønn Omsorg og noen skoler. 

Grønn omsorg som opplevelse og læring for barnehagebarn.
Det inngås samarbeid mellom Grønn omsorg og noen barnehager.

Måloppnåelse i 2008

Alle ungdomsskoler med unntak av Alta ungdomsskole har gjennomført
entreprenørskaps tiltak. Det er satt inn tiltak for 
å sikre slikt tilbud ved alle skoler.

Tiltaket er ikke evaluert.

Tilbud om 30 studiepoengs videreutdanning er gjennomført med 
5 deltakere fra Alta kommune. Tiltaket er gjennomført i samarbeid
mellom RSK og Finnmark fylkeskommune.

Gjennom realfagssatsingen og andre faglige emner er det lagt stor vekt
på å utvikle barns kreative evner. Dette er en viktig del av entreprenør-
skapsforutsetningene.

Huset har tilrettelagt for fritidstilbud som i stor grad henger sammen
med kulturarbeidsplasser som er etablert i form av band og film. 

Huset er et fyrtårn i utvikling av kulturarbeidsplasser. Gjennom breddetil-
tak gis ungdom innenfor ulike kulturelle uttrykk tro på at de kan og at
det er mulig. Huset er en viktig bidragsyter i bandutvikling og i utvikling
av andre kulturelle uttrykk som grunnlag for jobber

Skoler og barnehager har vært aktive bidragsytere under 
Finnmarksløpet og i forbindelse med Bossekopmarkedet.

RSK har Læringsdager som samlet ca 900 medarbeidere i regionen i Alta.
RSK bidrar til å generere betydelig aktivitet gjennom mange kurs for
medlemskommunene. Det gir aktivitet til hoteller og til handelsnæring.

P.g.a. kapasitetsvansker ble ikke tiltaket startet opp i 2008. 
Tiltaket vil bli iverksatt i 2009.

Barnehagene som skulle resertifiseres gjennomgikk denne prosessen i
2008. Noen av barnehagene har valgt og ikke opprettholde medlemskap
i miljøfyrtårn organisasjonen p.g.a. kostnader.

Alle skoler og barnehager har gjennomført arbeid med å rydde i 
og ved eget område. Det har ikke vært avsatt midler til vedlikehold av
lekeområder.

Slike tilbud er stimulert gjennom tilskudd. Tilskuddene er administrert av
Kultur og Landbruk i samarbeid med barn og unge.

Sommertilbud ble gjennomført for en gruppe på ca 20 barn/unge som
fikk varierte aktivitetstilbud i 1 uke.

Slike fritidstilbud er etablert ved 2 skoler som har etablert base for barn
med store bistandsbehov. Det gis et tilbud om en 
aktivitetskveld pr uke.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Noen skoler bruker tilbudet for barn med store bistandsbehov. Stimule-
ringstilskudd fra prosjektet bidro til å øke etterspørselen.

Noen skoler bruker tilbudet for barn med store bistandsbehov. Stimule-
ringstilskudd fra prosjektet bidro til å øke etterspørselen.
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Mål for 2008

Etablere gruppetilbud for førskolebarn med særskilte behov på
vers av barnehagene  - et samarbeids-prosjekt mellom barne-
hagene og førskoleteamet.

Tidlig intervensjon i barnehager – pilotprosjekt i 4 barnehager
vår 08. Implementering øvrige barnehager 0808-0709

Tidlige tiltak rettet mot barn – unge med særskilte behov. Tverr-
faglige innsats innenfor barn – unge. Samarbeid med skoler for
å etablere systemer for tidlig intervenering og systemrettede til-
tak i skoler, i hjem og på fritidsarenaer.

Etablere praktiske modeller for forebyggende arbeid i skole og
barnehage.

Utarbeide og innføre praktiske samhandlingsmodeller i den B-U
sektoren (mellom tverrfaglige team, den enkelte skole, den enkelte
barnehage, hjemmearena og fritidsarena) for å sikre helhetlige til-
tak for barn som trenger ekstra oppfølging. Sikre utarbeidelse av
langsiktige planer for barn med store og omfattende behov.    

Sikre samhandling mellom avleverende virksomhet(skole/barne-
hage) og mottaker virksomhet  gjennom konkrete forpliktelser/
handlinger/årshjul. 

Etablere en felles base for tiltak rettet mot fritidstilbud og 
avlastning i B-U sektoren

Videreutvikle arbeidet med bruk av ICDP i barnehager og skoler.
Sikre utdanning av flere veileder og arbeide for å få utdannet 2
trenere i kommunen. Oppfølging av å legge til rette for bruk av
de 20 veiledere som allerede er utdannet

Motivere barnehager og skoler til helhetlig tenkning med vekt
på egne strategier og strategier i samarbeid med foresatte der
ICDP er et sentralt redskap.  

Videreføre lokal samhandling mellom oppvekst, helse, barnevern
og politi knyttet til lokalt forebyggende arbeid mot rus og 
kriminalitet

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

Gjennomføre prosjekt Tidlig intervensjon i skoler og barnehager. 
Tilrettelegge for erfaringslæring med sikte på å etablere 
arbeidsformen i sektor skole- og barnehageåret 08/09

Legge til rette for klasse- og miljøutvikling gjennom kurs

Utvikle en overordnet handlingsplan for aktiv bruk av fritidstil-
bud for integrering av utsatte/marginale grupper på aktuelle 
fritidsarenaer.

Rekrutterings- og motivasjonsseminar for potensielle ledere i
skoler og barnehager

Gjennomføre minst 2 vikarkurs for kommunale barnehager. 
Sikre bred rekruttering.

Gjennomføre vikarkurs for vikarer i skolefritidsordninger. 
Sikre bred rekruttering

Gjennomføre vikarkurs for vikarer i skoler. Sikre bred rekruttering

Oppfølging av nytilsatte ledere gjennom skolering og fadderordning

Måloppnåelse i 2008

Det er etablert avtaler mellom Grønn omsorg gårder og noen barne-
hager for barn med store bistandsbehov.

Prosjektet er gjennomført for 5 barnehager og 4 skoler i 2008. Prosjektet
videreføres med flere skoler og flere barnehager.

Prosjektet er igangsatt og det innføres gradvis i forhold til alle 
kommunale virksomheter.

Tiltaket er vurdert og håndtert i sammenheng med tidlig innsats.

Arbeidet er igangsatt gjennom etablering av sektoren og samlokalisering
av Barn og unge tjenesten.

Det er laget et årshjul som gjelder for alle virksomheter.
Gjennom eksemplariske skoler og barnehager er det lagt til rette for
erfaringslæring. 

Det er etablert fritidstilbud i tilknytning til 2 av skolebasene.

ICDP brukes aktivt i flere virksomheter, og Barn og unge tjenesten bruker
denne kompetansemodellen inn i veiledning av voksne,- både ansatte og
foreldre.

Tiltaket er iverksatt i forhold til noen barnehager.

Samarbeid med politiet er etablert. Alle skoler har sin kontaktperson 
i politiet. Politiet har besøkt flere skoler, og det gjennomføres 
informasjonstiltak i forhold til barn, skoler og foresatte.

Tiltaket brukes inn i veiledning av foresatte.

Tiltaket er under iverksetting i flere virksomheter, men vi har ikke lyktes i
å få skolering og samhandling på plass i alle skoler og barnehager. 

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Det er gjennomført et kurs. Det er videre lyst ut stillinger som vikarer.
Dette har gitt tilgang på vikarer i skoler og barnehager.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Nytilsatte ledere er fulgt opp gjennom individuell veiledning. De er videre
skolert innenfor systemer og struktur i sektoren.
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Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat

Mål for 2008

Tilby praksisplasser til alle yrkesgrupper som skal jobbe i skoler
og barnehager 

Sikre kvalifisert og stabilt personalet i alle stillinger i den  nye
barn og unge organisasjonen med kompetanse på å kunne yte
systemrettet arbeid i bh/skole så vel som følge opp enkeltsaker
på en forsvarlig måte

Brukerundersøkelser for alle barnehager ved hjelp av questback.
Fokus på brukervurdering av tilbudet med fokus barnehagens
innhold og samarbeid med hjem. Oppfølging/tiltak

Elevundersøkelse for elever på 5. – 10. trinn for alle skoler. 
Fokus på læringsmiljø, motivasjon, læringsutbytte og samarbeid.
Oppfølging/tiltak

Legge til rette for at unge gjennom medvirkning kan være med
å utvikle offentlige tilbud, blant annet gjennom ungdomsråd og
elevrådsarbeid.

Halvårlig rapportering på virksomhetsmål, økonomi og fravær.
Årlig rapportering brukerundersøkelselser med vekt på 
forbedringstiltak

Årlig rapportering kartlegging av leseferdigheter med vekt på
forbedringstiltak

Årlig rapportering kartlegging av matematikkferdigheter med
vekt på forbedringstiltak

Rapportere resultater nasjonale prøver med vekt på 
forbedringstiltak

Arbeide med å realisere visjonen «God barndom» gjennom 
etablering av barn – unge sektoren med vekt på tverrfaglighet
og samhandling i møte med kommunens innbyggere.

Vurdere organisering av den spesialpedagogiske tjenesten for
barnehager i den nye barn – unge sektoren.

Etablere systemer og rutiner som sikrer barns tilbud og over-
ganger mellom enheter

Ved flytting innad i kommunen:
Utarbeide/følge klare rutiner slik at ressursene i langt større grad
kan følge eleven/barnet

Fra ressurs til resultatfokus: Etablere tildelingsmodeller for 
styrkingstiltak som bidrar til å endre fokus fra ressurs til innhold
og kvalitet (resultat) av tiltak.

Dreie ressursbruk mot tidlig innsats og tidlige tiltak for å 
motvirke problemutvikling hos barn

Ferdigstille kommunal plan for innhold i SFO

Utrede en eller to SFO enheter med hovedfokus på idrett

Utrede en eller to SFO enheter med hovedfokus på kultur 
(dans, drama, musikk)

Tilrettelegge for leksehjelp på SFO

Måloppnåelse i 2008

Sektoren har en omfattende portefølje av så vel lærlingeplasser som
praksisplasser.

Vi har lyktes i å rekruttere til stillinger i sektoren.

Sektoren må vurdere hvordan vi skal rekruttere for å sikre et tilbud til
barn og unge som er psykisk syke.

Brukerundersøkelse er gjennomført ved hjelp av «Bedre kommune» sin
undersøkelse. Svært lav svarprosent. Det utvikles en forenklet variant for
undersøkelse i 2009.

Gjennomført og resultater rapportert særskilt

I kvalitetsdialogen legges det stor vekt på å gi en arena hvor elevene får
gi sin vurdering av skolen og sitt tilbud. Elevenes vurderinger skriftliggjø-
res og meldes til skolens ledelse.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er gjennomført i form av elevundersøkelse. Barnehageunder-
søkelsen ga ikke data som var gode nok, men undersøkelsen er brukt i
den enkelte barnehage.

Tiltaket er gjennomført og følges opp ved skolene gjennom 
kvalitetsdialogen.

Tiltaket er gjennomført og følges opp ved skolene gjennom 
kvalitetsdialogen.

Tiltaket er gjennomført og er fulgt opp med særskilte tiltak.
Sektoren er etablert. Barn og unge tjenesten er etablert. 
Det arbeides med den innholdsmessige delen av tilbudene.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Det er etablert forpliktende årshjul for barnehager og skoler med 
veiledning. Det er videre skolert i tema for styrere og for rektorer og 
for gruppen samlet.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Plan er utarbeidet, men ikke vedtatt.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Noen SFO gir slik hjelp.
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Mål for 2008

Kartlegging av tall-, regneforståelse og matematikkferdigheter
på alle trinn hvert skoleår før høstferien med krav om resultat-
oppfølging. Felles kartleggingsverktøy: «Alle teller».

Praktiske realfagsøkter med læringsmål og – samtaler på til 
sammen 5 dager i alle skoler hvert år

Etablere newton rom som oase for læring og realfagsopplevelser

Realisere «Fra ord til handling» prosjekter ved Komsa skole,
Gakori skole, Sandfallet ungdomsskole og Gakori barnehage i
henhold til prosjekt.

Etablere realfagsdager i barnehager

Etablere en struktur med regneveiledere på hver skole

Systematisk oppfølging av virksomhetene gjennom: årsmeldings-
rutiner, tilsynsbesøk og kvalitetsdialog

Sikre språkstimulering og språkopplæring med bakgrunn i kart-
legging (TRAS, leseprøver) tilpasset det enkelte barns utvikling
og forutsetninger.

Alle virksomheter skal beskrive egne utviklingsområder i plan 
for kvalitetsutvikling som rapporteres til oppvekst. Skoler og 
rapporterer for skole- og barnehageår med frist 15.08

Sikre ansatte opplæring i bruk og forståelse av kartleggings-
verktøy

Prøve ut kartlegging i antall, rom og form ved hjelp av MIO i
Gakori barnehage 

Skolene skal bruke elevundersøkelsen som grunnlag for å 
vurdere skolen behov for tiltak. Målet må være at elevenes
læringsmiljø, og resultatet ligger på nasjonalt gjennomsnitt 

Etablere skolevurderere som system for forsvarlig vurdering av
kvalitet i skolen 

Fokus barns psykiske helse og forebygging av mobbing 
– jfr. opll § 9a

Tydeliggjøre hvilke ferdigheter barnehagebarn forventes å ha før
de starter på skolen.

Legge vekt på lesing som strategi i foreldresamtaler og på lese-
forberedende aktiviteter i barnehage

Bruke LUS-kartlegging og lesekartlegging i henhold til vedtatte
planer for alle trinn. Systematisk oppfølging av resultat.

Elever forventes å lese ved utgangen av 1. skoleår. Elever som 
sliter med dette målet og som ikke når det skal sikres systematisk
oppfølging av skolen slik at leseferdigheten – om mulig – er på
plass til jul på 2.trinn. Det skal gis en presisering av hvilken 
standard som må nås for å si at en elev leser – ikke leser.

Skoler skal i planer og handling systematisk sikre læringsstrategier
som utviklingsområde fra småskolen og utover med sikte på
effektiv læring og metakognisjon om egen læring.

Alle elever skal trenes/øves i nasjonale prøver gjennom eksempel-
oppgaver og tidligere prøver. Målet er å ligge på nasjonalt
gjennomsnitt i alle fag. 

Måloppnåelse i 2008

Tiltaket er gjennomført. Det er videre gjennomført videreutdanning av
regneveiledere som skal være ressurspersoner ved den enkelte skole.

Tiltaket er gjennomført.

Rommet ble åpnet i februar 09.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført i flere barnehager

Tiltaket er gjennomført. Regneveiledere etablert gjennom 
lokale forhandlinger.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltak vedr kartlegging av barns matematiske tenkning er gjennomført. 

Tiltaket er gjennomført. Det er rettet sterkt fokus på elevundersøkelsen
som kilde for forbedringsarbeid ved skolene.

Vi har utdannet noen eksterne skolevurderere i 2008, og vi vil utdanne
noen flere i 2009.

Det er sikret systematisk oppfølging av barns arbeidsmiljø gjennom 
etablering av systemer for oppfølging og rapportering.

Felles skolering knyttet til dette faglige feltet er gjennomført. Fokus på den
nasjonale veilederen som forplikter skoler og barnehager på overgangen.

Tiltaket er gjennomført. Det er laget en egen leseplan som gir konkret
veiledning til skoler og barnehager.

Tiltaket er gjennomført. Det utdannes i tillegg leseveiledere som har 
faglig fokus på oppfølging av leseopplæringen ved den enkelte skole.

Tiltaket er gjennomført. Her vil det være nødvendig med enda sterkere
oppfølging gjennom systemer som sikrer at det settes inn tiltak tidlig
nok. 

Tiltaket er gjennomført. Det er laget en veiledning knyttet til struktur i
opplæringen som er en felles føring for alle skoler og alle klasser.

Tiltaket er gjennomført. Elevene har fått prøvene, og disse brukes videre
i en konkret oppfølging av elever som scoret dårlig på prøvene høst 08.
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Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat

Mål for 2008

Etablere en struktur med leseveiledere på hver skole og iverksette
leseplan som strategi for sammenheng og helhet i leseopp-
læringa. Bruke ressursgruppa i læringsstrategier og Marianne
Trettenes som ressursperson i arbeidet.

Sikre en offentlig fritidstilbud for barn og unge med fokus på
ressursorientering, læring og mestring gjennom et kvalitativt
fokus, gode metodevalg samt tilgang på kompetent og 
kvalifisert personale/voksenbistand.  

Etablere årshjul for overføring av kunnskap om enkeltbarn fra
barnehage til skole med forpliktelser for alle parter. For barn
med spesielle behov startes prosessen 1,5 år før overføring.

Etablere årshjul og system for overføring av kunnskap om elever
mellom skoler.

Utvikle og prøve ut modeller i prosjektet «Overganger i læring –
fra barnehage til ungdomsskole» med Gakori barnehage, 
Gakori skole og Sandfallet ungdomsskole

Informasjon om resultater fra nasjonale prøver skal tilbakeføres
til avgiverskole som et grunnlag for skolens vurdering av egen
praksis

Videreutvikle gode nettsider for barnehager og skoler med 
informasjon til innbyggerne. Lage rammebeskrivelse som sier
hvilke opplysninger som skal finnes på siden

Plan for og gjennomføring av arbeidet med kabling og trådløse
nettverk i skoler

Iverksette Class fronter som LMS plattform for skoler i Alta og
som felles digitalt læringsmiljø for Alta skolene. Vår 08 gjennom-
føre skolering av lærere og ledere.

Skoler skal lage og iverksette plan for utvikling av digital 
kompetanse – alle trinn. Grunnleggende ferdighet.

Etablere IKT som arbeidsområde for barnehager gjennom synlig-
gjøring i planverk. Alle enheter med store barn skal ha PC til-
gjengelig for barn.

Etablering av mentorordning for ledere

Etablere faglig forum for ledere med vekt på erfaringsdeling og
drøfting

Utvikle ferdigheter i ledelse av tverrfaglige prosesser

Sikre gjennomføring av elevundersøkelsen med derpå følgende
analyse og tiltak

Skoler skal synliggjøre hvordan de ivaretar kravet om fysisk aktivitet
for elevene hver dag.. Skolene skal følge opp FYSAK satsing
gjennom egne tiltak som skal synliggjøres i  kvalitetutviklingsplan.

Gjennomføre kurs i førstehjelp og livredning

Oppfølging av elevenes arbeidsmiljø gjennom årsmelding og
skolenes plan i medhold av opplæringsloven.

Ungdomstrinnet inviteres til å delta i «Fri» (røyking blant 
ungdomsskoleelever) 

Måloppnåelse i 2008

Leseplan er vedtatt, og danner grunnlag for skolenes oppfølging. 
Leseveiledere er opprette som funksjon, og ca 26 personer tar videre-
utdanning innenfor lese- og regneveiledere i 2008/09.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Det er etablert forpliktende årshjul for barnehager og skoler 
med veiledning. Det er videre skolert i tema for styrere og for rektorer og
for gruppen samlet.

Det er etablert forpliktende årshjul for skoler med veiledning. Det er
videre skolert i tema for rektorer. 

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.

Nettsider er etablert som felles struktur for skoler.

Tilsvarende løsning gjennomføres for barnehager i 2009. 

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført. Skolering av ledere høst 08 og gjennomføring av
1.trinn i opplæring for skoler høst 008 / vår 09.

Tiltaket er delvis gjennomført. Skoler har felles mal for slik plan gjennom
kommunal veiledning.

Tiltaket er ikke gjennomført. Vi har ikke hatt økonomi til å sikre barne-
hager tilstrekkelig tilgang på pc-er.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er delvis gjennomført. Her brukes studiesamlinger og møter for
ledere.

Tiltaket er ikke gjennomført.

Tiltaket er gjennomført. Forståelse og analyse av elevundersøkelsen er
sentral i kvalitetsdialogen.

Tiltaket er delvis gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført.
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Regnskapskommentarer til 
Sektor 210 barn og unge sektoren

Samlet sett har sektoren et overskudd på 0,607 mill., 
tilsvarende ca. 0,2% under budsjett. En kombinasjon av
streng økonomistyring på utgiftssiden samt uforutsette
ikke budsjetterte inntekter gjør at sektoren samlet sett
kommer ut på pluss-siden, til tross for underbudsjettering
på noen av de områdene som ble overført fra helse-
sektoren i forbindelse med omorganiseringen. En kan 
heller ikke se bort fra effekten av kommunestyrets vedtak
om stillingsstopp samt pålegget om å minimalisere 
utgiftene mest mulig begrunnet i kommunens anstrengte 
økonomiske situasjon.

Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat

Mål for 2008

Skoler og barnehager erklærer seg som røykfrie innen utgangen
av 2008. Tiltaket gjelder alle deler av oppvekst.

Opplæring for nyansatte i 1.hjelp og brannvern som rutine hvert
år 

Økt satsning på barn og unges medvirkning gjennom  elevråds-
arbeid 

Måloppnåelse i 2008

Tiltaket er delvis gjennomført. De fleste virksomheter er røykfrie. 

Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket er gjennomført. Ordningen med veileder og elevrådskontakt er
videreført.
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Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -26 531 99,97 -26 539 -30 372 -25 261

7 Refusjoner -97 953 107,46 -91 155 -82 601 -83 332

8 Overføringer -38 974 100,21 -38 893 -29 771 -35 398

9 Finansinntekter -1 843 100,10 -1 841 0,00 -814,00

I Sum inntekter -165 302 104,34 -158 428 -142 744 -144 805

0 Lønn 327 777 101,14 324 082 283 723 276 071

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 42 233 95,61 44 174 34 890 34 805

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 22 245 106,81 20 828 15 119 15 724

4 Overføringer 51 439 106,39 48 350 32 068 39 508

5 Finansutgifter 3 952 100,50 3 932 2 125 4 985

U Sum utgifter 447 646 101,42 441 366 367 925 371 092

210 210 - BARN OG UNGE 282 345 99,79 282 938 225 181 226 287

Tall i 1000 kr
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Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten har som hovedmål å gi forebyggende
helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven til byens
innbyggere 0-20 år 

Dette innbefatter:
Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølgning/
henvisning ved behov.
Forebyggende psykososialt arbeid.
Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i
grupper.
Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet.
Samarbeid med skole og tiltak som fremmer godt psyko-
sosialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
Bistand og undervisning i gruppe/ klasse i den 
utstrekning skolen ønsker det.
Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med
spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjons-
hemmede.
Informasjon om og tilbud om barnevaksinasjons-
programmet, jf. Kapittel III

Drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og  
Vaksinasjonskontor

9.1 BARN OG UNGE TJENESTEN

Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat
Vurderingen gjøres med bakgrunn i virksomhetsplan for Helse og sosialsektoren sine prioriteringer i 2008.

Mål for 2008

Nye lokaler til helsestasjonen i tillegg til de eksiterende

HMS

Kompetanseheving for ansatte

Gjennomføre medarbeidersamtaler

Økt personalressurs til reisevaksinasjon 

Øke personalressursen i helsesøstertjenesten.

Videreføre helsesøstertjenesten på videregående skole

Gruppekonsultasjoner til familier med spe og småbarn, 
barselgrupper.

Gjennomføre lovpålagte tjenester som 2 og 4 års kontroller

Måloppnåelse i 2008

Ikke oppnådd. 

Arbeidet med å lage interne retningslinjer for helsesøstertjenesten er
startet. 

6 helsesøstre deltok på fagdager i forbindelse med årsmøte i helsesøster-
gruppa. Opplæring i Språk 4.
1 helsesøster startet på ammeveiledningskurs. Sluttføres i 2009.
Ønske om deltakelse på smitteverndagene på folkehelseinstituttet. 
Begrensede antall plasser, ikke gjennomført.

Ikke gjennomført.

Ikke oppnådd målet. Som en del av dette arbeidet har helsesøster-
tjenesten utarbeidet en dokumentasjon av ressurs og krav til tjenesten. 

Ikke oppnådd målet i 2008. Dokumentasjon av tjenesten er utarbeidet
og videreformidlet.

50 % helsesøsteressurs til videregående skole ble som ledd av innsparing
i helse og sosialsektoren trukket inn fra juni 2008. 

Dette er ikke gjennomført. Grunnen er manglende helsesøsterressurser
og fravær av egnede lokaler 

Har tilbudt 2 og 4 årskontroller fra januar 2009. 
4 åringene blir nå kartlagt gjennom «Språk 4»; et verktøy utarbeidet av
Erna Horn

På helsestasjon.
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Utfordringer

2 og 4års kontroller ble gjennomført fra januar 08. Disse
kontrollene har gjennom flere år blitt nedprioritert ved 
ressursmangel. Det vil i fremtiden være andre områder
som ikke blir gjennomført da oppfølgningen av de yngs te
skal prioriteres.

Tabellen illustrerer at Alta kommune har en betydelig 
større andel av befolkningen i aldersgruppen 0–17 år enn
de øvrige kommunene, og tabellen viser at vi også har en
knapp bemanning i denne tjenesten målt etter 
parametrene nyfødte eller helsesøster pr innbygger  0–17 år.
Tabellen inkluderer flyktningehelsesøster i den 
samlede bemanningen.

2007 tall Helsesøster Folketall Fødsler Barn Barn 0-17 i %

- årsverk 2007 0-17 år av befolkning

1702 Steinkjer 8,5 20672 200 4714 22,8

1805 Narvik 9,8 18384 204 4060 22,1

1901 Harstad 10,1 23108 272 5379 23,3

2012 Alta8,9 18272 245 5070 27,7

2030 Sør-Varanger 4 9518 111 2257 23,7

Alta Alta Norge Norge Finnmark Finnmark Gr. 12 Gr. 12

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 

to uker etter hjemkomst 94 84 75 80 81 89 86 89

Sammenligning av kommunens helsesøstertjeneste med noen andre kommuner viser:

Helsesøstertjenestens kvalitet illustreres av andel nyfødte som får hjemmebesøk første 2 uker etter fødsel, 
og Alta ligger her på topp i ytelse.

Alta Alta Norge Norge Finnmark Finnmark Gr. 12 Gr. 12

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Andel undersøkelser m. behandlingstid 

over tre måneder, prosent 6,2 39,9 16 27 14,8 40,6 15,8 40,1

Stillinger med fagutdanning 

per 1000 barn 0-17 år 2,4 2,3 2,6 2,5 3 3,1 2,5 2,5

Helsesøstertjenesten møtes med forventninger om tilbud
til barn og ungdom i alle aldre. Høst 2008 ble det satt
sterkt fokus på slikt tilbud ved Alta videregående skole.
Samtidig var den ressurs som ble anvendt til slik tjeneste
fjernet gjennom budsjettsalderingen i 2008. Det er ikke

mulig for tjenesten å løse alle forventede og pålagte opp-
gaver innenfor dagens bemanning. Det er påkrevd å øke
antall ansatte for å klare å løse lovpålagte oppgaver og de
som forventes løst av tjenesten.

Barnevernstjenester:

Barneverntjenesten består i dag av 11 saksbehandlere og
barnevernleder. 
Det har vært mye fokus på overholdelse av frister i barne-
verntjenesten. Målet for 2008 har vært en total over-
holdelse av fristene i undersøkelsessaker. Det målet er
nådd, noe vi selvsagt er godt fornøyde med. 

Det har, også i år, vært en økning i forhold til nye 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. I 2007 
mottok barneverntjenesten 260 meldinger. I 2008 har vi
mottatt 284 meldinger, altså en økning på 24 meldinger.
Til tross for en økning i antall meldinger til barnevern-
tjenesten, har fristene blitt overholdt. 
Et kvalitetstegn for barnevernet er å se på behandlingstid
for undersøkelser. 

Det ligger en stor innsats bak den store forbedringen i Alta fra 2006 til 2007. Samtidig er det grunn til å peke på at barne-
vernet har fått en viss styrking av bemanningen. Barnevernstjenesten har også i 2008 sikret en høy produksjon.

Tall for 2006 og 2007 viser en svært positiv utvikling for barnevernet i Alta: 
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Andre barnevernsdata indikerer en tjeneste som er velfungerende og med høy produktivitet:

2007 Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) 1394 1113 1312 1119

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 5024 4604 5441 4823

Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet 85477 72258 76529 87268

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling,prosent 31,8 32,8 31,6 31,8

Andel nto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie prosent 21,6 19,3 15,3 16,8

Andel nto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin oppr. familie,pst 46,6 47,8 53,1 51,4

Brutto driftsutgifter per barn 27430 25701 24687 29751

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 22,9 22,6 21,2 19,1

Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent 47,5 53,4 43,7 50,8

Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie 39978 27646 30194 31575

Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie 162712 181891 175070 227886

Disse dataene forteller blant annet at:
Våre driftsutgifter ligger noe høyere enn Finnmark og
gruppe 12, men noe under landsgjennomsnittet
Våre ansatte har høy produktivitet
Vi har noe høyere kostnader på tiltak i opprinnelig
familie enn de øvrige
Vi har lavere utgifter pr barn utenfor opprinnelig familie

Barnevernstjenesten merker økning i antall meldinger, og
det stilles store forventninger til tjenestens handlinger. 
Tjenesten utformes i medhold av det mandat Lov om 
barnevern gir, og tjenestens tiltak må til enhver tid være i
samsvar med lov og kommunale prioriteringer. Barne-
vernstjenester er finansiert av Alta kommune og tiltak som
iverksettes må til enhver tid finansieres innenfor de 
rammer kommunen samlet stiller til rådighet.

Med et økende antall saker får tjenesten et sterkere press,
og det kan bli nødvendig å styrke tjenestens bemanning
for å gi gode nok tjenester og overholde de standardkrav
som gjelder for tjenesten.

Utfordringene for øvrig blir å skaffe fosterhjem til de bar-
na som må flytte ut av biologisk hjem. Det er mangel på
fosterhjem både i kommunen og fylket for øvrig. BUF-
etat, som har ansvaret for å rekruttere fosterhjem, klarer
ikke å serve kommunen på dette området.

Habiliteringstjenester

Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og unge fra 
0–18 år som har særskilte behov. Tjenestene er hjemlet i
Lov om sosiale tjenester.
Sentrale tjenester og tiltak som inngår i tjenestens
ansvarsområde er;

Barneavlastningen og Tiltaksbasen 
– heldøgnsinstitusjoner
Skolebaser med varierende avlastningstiltak
Omsorgslønn
Privatavlastning
Støttekontakt

Praktisk bistand
Fritidstilbud – ikke lovpålagt tjeneste

Antall barn og deres «diagnoser»:
Dette er barn som pr. i dag har et eller flere tiltak. De 
følgende gruppene er grovt inndelt. Mange har flere 
diagnoser. Inndelingen er foretatt etter det som oppfattes
som «hoveddiagnose».

Downs syndrom 10
Autisme/ Asperger 16
ADHD 15
Blind 3
Døv/ hørsel 4
Multifunksjonshemning 4
Div. fysiske lidelser (astma,allergi,diabetes o.a) 17
Annen psykisklutv.h. 5
Psyk./sos.problemer 5
Epilepsi (kun denne diag.) 2
CP 5

Antall aktive brukere innenfor tjenestegruppen avlastning,
støttekontakt, omsorgslønn, praktisk bistand m.m.: 91

Avlastning: 
Barn med avlastningstilbud: 42

Privatavlastning: ca.55 døgn/mnd kr    528.000
Tiltaksbasen: ca 778 t/mnd (8 brukere) kr 2.803.000
Follumsvei: ca 909 døgn pr år (8 brukere) kr 3.817.800

Støttekontakt:
Barn med støttekontakt: 61

336 t/u kr 2.184.000

Omsorgslønn:
Antall personer med omsorgslønn: 44

Til sammen 13, 86 still. Kr 3.237.268

Praktisk bistand:
Antall personer med praktisk bistand: 4

Til sammen 75 t/u kr     643.500
Antall ressurskrevende brukere: 4 
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Sektorens virksomhetsplan for 2008 – mål og resultat
Vurderingen gjøres med bakgrunn i virksomhetsplan for Helse og sosialsektoren sine prioriteringer i 2008.

Mål for 2008

Samordning av tiltaksbasen og barneavlastningen.

Oppgradere lokalene til barneavlastningen

Medisinkurs årlig for personalet i tiltaksbasen og barneavlastningen

Hms 

Vurdere fritidstilbud til barn i barneavlastninga/ tiltaksbasen

Kompetanseheving for ansatte

Gjennomføre medarbeidersamtaler

Måloppnåelse i 2008

Tiltaket ble vurdert,men «lagt på is»,og skal vurderes i 2009 med
begrunnelse i følgende:
• For tidlig for tjenesten å ta fatt på denne prosessen. Prosessen med å

etablere nye skolebaser ble prioritert, og krevde en del oppfølging
etter oppstart høst-08.   

• Omorganisering av turnus i tiltaksbasen hvor dagvaktene ble tatt
bort. Kun leder har noen dagvakter.
Tjenestetilbudet skulle opprettholdes. Denne prosessen var 
ressurskrevende – tidsmessig. 

• Samordning av personalet i tiltaksbasen og basen på Komsa skole.

Dette ble ikke gjennomført i 2008,men er satt på måloppnåelse for 2009.
Og skal følges opp årlig gjennom virksomhetenes internkontrollsystem.
Jurist og Farmasikompetanse har gjort en vurdering av  hvilke  kurs som
er gjeldende for alle virksomhetene i tjenesten som håndterer medisiner.   

Fortsatt høyt sykefravær ved barneavlastningen.
Nedgang i  sykefravær ved tiltaksbasen.
Kvalitet i tjenesten: Samordning/koordinering av kompetanse og tjenester.

Samarbeid om fritidstilbud i to skolebaser-Elvebakken og Komsa; -vedr.
sammensatte behov - asperger/autisme. Organiseres ved at personalet
fra barneavlastningen og  tiltaksbasen er medansvarlig for drift.

Barneavlastningen: medarbeidersamtale gjennomført.
Tiltaksbasen: ikke gjennomført medarbeidersamtale, men vil bli gjort i
løpet av våren-09

Skolebasene

Skolebasen ved Elvebakken skole ble etablert høsten
2004. Skolebasene ved Øvre Alta skole, Gakori skole,
Komsa skole og Sandfallet ungdomskole er nyetablert
høsten 2008.

Brukergruppe:
Brukergruppen er sammensatt, og er innenfor ulike 
diagnoser som psykisk og fysisk utviklingshemning, multi-
funksjonshemning, Down syndrom, Autismeaspekteret, 

Kapasitet:
Elvebakken skole 6 elever
Komsa skole 5 elever
Sandfallet Ungdomskole 3 elever
Gakori skole 4 elever
Øvre Alta skole 3 elever

Utfordringer og mål:

God service overfor de som søker tjenester, både når
det gjelder saksbehandlingstid og  riktig utmåling av
omfang av tjenesten.

Bedre rekruttering og kompetanse hos ansatte som yter
tjenester til brukere av Habiliteringstjenesten.
Brukere av tjenesten må gis et kultur – og fritidstilbud
likeverdig med befolkningen forøvrig.
Utvikle et differensielt tilbud der ressursbruken styres
etter brukers behov.
Mer rasjonell bruk av personal- ressurser
Fagligutvikling av tjenestetilbudet i avlastnings-/
døgnenheter.

PPT:

Førskoleteamet som gir spesialpedagogisk hjelp til barn
med særskilte behov Opplæringslovens § 5.7 har 4 1/2
faste stillinger + 1 stilling Ped.psyk. rådgiverstilling /saks-
behandler  for førskolesaker.  

Logoped tjenesten har 2 stillinger og har ansvar for 
logopedtjenester for alle aldersgrupper.

Vi har 6 saksbehandlerstillinger skole.

Alle tilsatte er inndelt i 3 tverrfaglige team med de andre
fagstillingene i tjenesten. 



Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -475,00 77,55 -612,00 0,00 -2,00

7 Refusjoner -4 541 260,54 -1 743 -375,00 -1 070

9 Finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,00

I Sum inntekter -5 016 212,99 -2 355 -375,00 -1 118

0 Lønn 36 135 106,65 33 881 6 403 6 171

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 5 933 88,15 6 731 486,00 478,00

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 696 115,21 4 076 0,00 0,00

4 Overføringer 7 561 149,99 5 041 66,00 72,00

5 Finansutgifter 333,00 100,68 331,00 0,00 193,00

U Sum utgifter 54 659 109,19 50 060 6 955 6 913

225 Barn og unge tjenesten 49 643 104,06 47 705 6 580 5 795

Tall i 1000 kr
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SPESIALPEDAGOGISK HJELP – FØRSKOLEBARN ALTA

2007 2008 2007 2008 2007 TOTALT  2008 

SØKNADER 29 22 29

Tilrådninger 29 19 29 19

Ikke tilråd

Flerårige tilrådninger 2 2

Sakkyndighetsarbeid i forhold til enkeltsaker krever 
fortsatt mye tid og legger beslag på mye av kapasiteten til
PP-tjenesten. Prosedyreforenklinger vurderes fortløpende
for å effektivisere ressursbruken. Det er viktig å ha fokus
på hva som må til av holdningsendring og menyvalg for å
inkludere flest mulig barn og unge innenfor tilpasset opp-
læring. 

PP-tjenesten har fått tilmeldt 180 nye saker siste skoleår
hvorav 5 nytilmeldte saker kom fra Loppa kommune. 
Dette har vært saker der foresatte, barnehage og/eller
skole har bedt om bistand fra tjenesten. 

Utfordringer:
Utvikle evner og ferdigheter knyttet til systemrettet
arbeid i skoler og barnehager. 
Initiere utvikling med sikte på å dreie fokus i PPT og i
øvrige virksomheter til tidlige tiltak og forebyggende
strategier
Forsterke faglig kompetanse og fokus på tilbud og 
tiltak for 
barn som er psykisk syke 
barn som har nære familiemedlemmer som er psykisk
syke

Å legge til rette for en inkluderende skole og barnehage er
en lovpålagt og ambisiøs målsetting.  For å få dette til må
en arbeide på ulike nivåer. Det blir viktig med kompetanse-
heving, men også en bevisstgjøring av den faktiske 
kompetanse som allerede er i organisasjonene. Det blir
viktig å rette fokus mot at denne kompetansen utnyttes i

tilstrekkelig grad i forhold til barn med spesielle behov. 
For barnehagens del er det viktig  å overføre ressurser til 
barnehagene for at vedtak og tiltak settes inn på 
virksomhetsnivå. 

Psykiske vansker hos barn og unge
Vi står også foran utfordringer med å utvikle større grad
av tverrfagølig samarbeid både på kommunenivå og i for-
hold til spesialisttjenesten. Vi opplever en markert økning
av barn og unge med psykiske vansker av ulik art. Vi opp-
lever også at vold, mobbing, manglende skolemotivasjon
og økende fravær fra skolen spesielt for ungdomstrinnet
øker i stor grad. Det vil være viktig at det utvikles et 
lavterskeltilbud på kommunenivå for gruppa 0–18 år.



Antall barn i barnehager pr 15.12.08:

19 barn har fått et forsterket barnehagetilbud. Forsterkningen
er gjennomført gjennom anvendelse av 10,3 årsverk med
ressurspedagoger. Totalt har vi 14 årsverk med ressurs-
pedagoger. De resterende årsverkene er blitt brukt i 5 
private barnehager.

18 barn i kommunale barnehager har hatt et særskilt 
tilbud i medhold av opplæringsloven. Disse barna har fått
sitt tilbud gjennom førskoleteamet ved PPT. 

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Nasjonale mål og endringer i lovverket har ført til en for-
sterket kommunal rolle som barnehagemyndighet. Kom-
munen har fått et tydeligere definert ansvarsområde både
når det gjelder barnehagedekning og barnehagekvalitet.

Følgende ansvarsområder påhviler kommunen:
plikt til å planlegge utbygging av barnehagetilbudet i
kommunen med sikte på å dekke etterspørsel/behov
samordne opptak mellom offentlige og private barne-
hager
godkjenningsmyndighet for barnehager
tilsynsmyndighet for barnehager
gjennomføre forskrift om foreldrebetaling i barnehager
(maksimalpris)
gjennomføre forskrift om økonomisk likebehandling
mellom private og kommunale barnehager
sikre kvalitativ utvikling av barnehagetilbudet 
veiledning og service overfor innbyggere
veiledning og service overfor private barnehage-
utbyggere
ivareta drift av 15 kommunale barnehager
Leirbotn barnehage
Rafsbotn barnehage
Tverrelvdalen barnehage
Saga barnehage
Kronstad barnehage
Kaiskuru barnehage
Aronnes barnehage
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Regnskapskommentarer til 
Barn og unge tjenesten (225*)
Barn- og ungetjenesten viser et forbruk på 104,06 % i 
forhold til budsjett, tilsvarende et overforbruk på ca.
1,938 mill. PP-tjenesten samt uforutsette, ikke budsjettert
statstilskudd knyttet til tunge brukere ligger inne i regn-
skapstallene, noe som bidrar til å redusere underskuddet
sett i forhold til det som ble overført fra helse. Overfor-
bruket er i all hovedsak knyttet til lønn, varer og tjenester
som erstatter kommunal egenproduksjon og overføringer.

Regnskap 2008 (eks. PP-tjenesten) viser at den aktivitet
som ble overført fra helsesektoren i forbindelse med
omorganiseringen til den nye Barn og ungesektoren er
underbudsjettert med ca. 4 - 4,5 mill. En uforutsett ikke
budsjettert inntekt i 2008 på 1,735 mill. i statstilskudd
knyttet til tunge brukere er da ikke regnet med.

Underbudsjetteringen fremkommer slik: 
Barnevern (funksjon 244, 251 og 252) ca. 2,456 mill.
Kjernetjenester til pleie og omsorg 
(funksjon 253 og 254) ca. 1,472 mill.
Tiltaksbasen (ansvar 22511) ca. 0,481 mill.
Barneavlastningen (ansvar 22512) ca. 0,105 mill.
Forebyggende helsearbeid 
(helsesøstertjenesten o.a.) ca. - 0,338 mill. 
Netto underbudsjettering ca. 4,176 mill.

Innenfor barnevernet er overskridelsene særlig knyttet til
hovedpost 3, Varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon (ca. 0,825 mill.) og hovedpost 4, 
Overføringer (ca. 2,519 mill.).  Hovedpost 3 omfatter 
kjøp av tjenester fra stat, fylkeskommuner, kommuner og
andre.

Hovedpost 4 omfatter hovedsakelig ulike sosiale ytelser og
merverdiavgift.

Overforbruket innenfor kjernetjenesten til pleie og omsorg
er særlig knyttet til omsorgslønn (ca. 1,369 mill.) 

9.2 BARNEHAGE

Bhage/f.år 2002-2004 2005-2008 Sum

Kommunale 376 205 581
Private 358 220 578
Sum 1159
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Sentrum barnehage
Breidablikk barnehage
Folkets hus barnehage og Alta familiebarnehage
Sandfallet / Nøkkelstien naturbarnehage
Midtbakken barnehage
Gakori barnehage
Talvik barnehage

Barnehagetilbudet:
Gode barnehager og nok plasser er avgjørende for barns
oppvekstvilkår. Fokus på kvalitet og utvikling av tilbud i
sektoren skal bidra til å realisere kommuneplanens mål om
God barndom i Alta.

Arbeidet med å sikre et slikt velferdsnivå overvåkes med
sikte på at endringer i rammevilkår fanges slik at barne-
hagedekningen skal møte befolkningens etterspørsel. Vi
registrerer en endring i innbyggernes etterspørsel ved at
det etterspørres spesialiserte tilbud (samisk og frilufts-
tilbud), og våre innbyggere har i søknadsprosessen for-
ventninger å få innfridd sitt hovedvalg av barnehage.
Etterspørselssiden er med andre ord blitt mer spesialisert.
Tilbudsstrukturen vil bli utformet ut fra etterspørsel og
brukernes preferanser. I 2008 har vi tatt ned kapasiteten
noe fordi etterspørselen ble noe lavere ved hovedopptaket
enn forventet.

Dataene foran viser at etterspørsel etter barnehageplasser
samlet i Alta er lavere enn i landet og i de øvrige 
kommunene. Dersom etterspørselskurven endrer seg mot
landsgjennomsnitt på nær 90%, vil vi kunne få et behov
for videre utbygging av barnehagetilbud i kommunen.

Utbygging av Oterfaret barnehage og Furuly barnehage vil
øke kapasiteten noe i 2009. På kort sikt kan det derfor bli
en overkapasitet om etterspørselen er uforandret, og det
vil utfordre både kommunen og private til fleksibilitet med
sikte på å kunne ta ned den samlede kapasiteten i en 
periode.

I dagens forskrifter for barnehagene er det slått fast at
kommunen har to hovedopptak. Kommunen er gjennom
lov forpliktet til å sikre de som søker ved hovedopptaket
barnehageplass. Dersom kommunen opprettholder vedtak
om to hovedopptak vil konsekvensen være at det må 
bygges opp en vesentlig overkapasitet i sektoren for å
dekke det tilbud vi må gi innbyggerne med to hoved-
opptak. Sektoren har i dag ikke kapasitet eller økonomisk
dekning for å møte denne utfordringen.

Barnehagene i Alta har god dekning av fagfolk, og det er
foreløpig rimelig god rekruttering til stillingene.

Tabellen nede illustrerer at barnehager i Alta driftes rasjonelt
og effektivt. Samlede kostnader pr barn, kostnader pr
oppholdstime og kostnader pr innbygger er alle tall som
indikerer en velfungerende og kostnadseffektiv drift.
Alta kommune har lavere netto driftsutgifter pr innbygger
1-5 år enn sammenlignbare kommuner i gruppe 12. Korri-
gerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barneha-
ger er høyere enn i gruppe 12 kommuner og høyere enn
snittet for alle andre kommuner. Forklaringen på dette er
knyttet til at Alta kommune har et svært høyt antall barn
med hele plasser. Statistikkdata fanger ikke opp variasjon i
oppholdstid ved sammenligningen. Denne konklusjonen

Tallene som følger er KOSTRA data for 2007, men disse er i stor grad samvarierende med status i 2008:

2007 Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 83,5 89,2 86,4 84,3

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 75 78 75,6 69,3

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 89,1 96,6 93,5 94,4

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 91,9 87,1 84,6 83,1

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning 30,2 26,5 22,8 20,2

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,5 5,8 6,5 5,3

2007 Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 0,7 2,6 2,1 2,5

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern 404 506 438 741

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 3312 17126 15231 13517

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 50,1 77,9 69,6 52,5

Andel barn i barnehage med kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage 49,9 25,2 30,8 48,1

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 89,8 83,7 90,3 86,2

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 10,2 16,3 9,8 13,9

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 108854 109562 118791 115197

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 37 38 40 40

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 6 7 6 7

Utg. per barn som får ekstra ressurser i komm. Barnehage 269118 227290 250352 250129
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trekkes med bakgrunn i at tallmaterialet er tidligere år
brutt ned og analysert.

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

Personalsituasjonen:
Antall ansatte i 2008 var 167 ansatte i kommunale barne-
hager inkludert ansatte til forsterket tilbud. I den ordinære
barnehagedrift er der 153 ansatte. Antall ansatte i private
barnehager var 160 ansatte. Sektoren bidrar med i alt 327
stillinger i Alta samfunnet. 

Bare 5 % av de ansatte i barnehagene er menn. Dette er
et svært lavt tall. Samtidig utgjør dette et område der det
er ønskelig å skape forandring fordi barnehagen som
utdanningsarena og som danningsarena i større grad bør
speile kjønnssammensetningen i samfunnet.
14 årsverk er knyttet til barn med særskilte behov.
70 årsverk i barnehagen dekkes av ansatte med førskole-
lærerutdanning. 

Alta kommune har en god personalsituasjon mht fagut-
dannet arbeidskraft. Vi har en vesentlig bedre dekning av
faglært arbeidskraft i stillingsgruppene pedagogiske
ledere og styrere enn landet. Også andelen av assistenter
med fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning 
ligger på et høyt nivå,- i overkant av hver fjerde ansatte
assistent er på nivå fagarbeider eller mer.

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

Utfordringer 
Alta kommune har en behovsdekning på i underkant av
70% plasser i forhold til antall barn i aldersgruppen.
Det er et mål å sikre en videre utbygging av barnehager
slik at dekningen når 80–85% de nærmeste årene.
Sandfallet naturbarnehage skal planlegges ferdig. Det
er etablert samarbeid med Husbanken, og personalet i
barnehagen planlegger barnehagens profil og organise-
ring. Denne planleggingen er viktig for å ha planer som
kan realiseres om etterspørsel etter plasser økes.
Sikre kvaliteten i barnehagene med vekt på lek, læring
og opplevelse for barn. Årsplan med basis i ny ramme-
plan er et vesentlig instrument i arbeidet.
Bidra til at barnehager utvikler egne profiler i form av
særskilt 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.
Barnehager merker et hardt press knyttet til sykefravær.
Sykefraværet er særlig tyngende fordi det er vansker med
å skaffe vikarer. Det er nødvendig å iverksette særskilte
tiltak for å skaffe barnehagene nødvendig vikarhjelp.
Barnehagene har styrere som gjør formidable jobber og
sikrer drift av barnehagene  innenfor knappe rammer.
Det er nødvendig å styrke ledelsesressurs i barnehagene
gjennom assisterende styrere i store barnehager. Det er
videre nødvendig å sikre barnehager kontorhjelp.
Sikre barnehager tilgang til IKT hjelpemidler slik at den
digitale ferdigheten også øves i barnehagealder
En del av de kommunale barnehagene begynner å 
bli alderstynget. Det vil være behov for å se på 

Årsverk

Årsverk i alt alle barnehager 306
Årsverk i alt kommunale barnehager og adm 160
Årsverk private barnehager 146
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager 48
Antall styrere kommunale barnehager 15
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager 17

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -14 028 99,67 -14 074 -16 262 -13 471

7 Refusjoner -46 236 102,74 -45 004 -45 478 -40 585

8 Overføringer -38 974 100,21 -38 893 -29 771 -35 398

9 Finansinntekter -23,00 96,57 -24,00 0,00 -26,00

I Sum inntekter -99 261 101,29 -97 995 -91 511 -89 479

0 Lønn 66 256 94,94 69 784 68 997 58 264

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 4 416 82,85 5 330 4 638 4 814

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 12 593 104,32 12 071 11 322 11 086

4 Overføringer 39 564 100,28 39 455 29 127 35 908

5 Finansutgifter 632,00 100,96 626,00 396,00 422,00

U Sum utgifter 123 461 97,01 127 266 114 480 110 494

Barnehager 24 200 82,68 29 271 22 969 21 014

Tall i 1000 kr
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bygningsmessig og innredningsmessig oppgradering av
følgende barnehager:
Gakori barnehage
Sentrum barnehage
Aronnes barnehage

Barnehageaktiviteten (funksjon 201, 211 og 221)
Barnehageaktiviteten viser et netto forbruk på 82,68% i
forhold til budsjett, tilsvarende ca. 5,071 mill. 

Underforbruket vedr. barnehagedriften skyldes redusert
aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene. I særlig grad
gjelder dette Alta familiebarnehage og Gakori barnehage,

men også andre barnehagetilbud er berørt som følge av
endret behov etter hovedopptaket i 2008 for barnehage-
året 2008/2009.  

Innsparingene er dels knyttet til økte, ikke budsjetterte
inntekter (101,29%) og reduserte utgifter på lønn
(94,94%) og drift (82,85%).  

Hovedpost 3, varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon, viser et overforbruk på 0,522 mill. Dette
skyldes refusjon vikarutgifter knyttet til ressurspedagoger i
private barnehager. Dekningen ligger på fastlønn på
ansvar 27744.

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Barn og unge sektoren har ansvar for å legge til rette for
følgende tjenester og oppgaver for innbyggerne:

God grunnskoleopplæring til innbyggere i alders-
gruppen 6–16 år.
Kommunen har i dag disse enhetene som sikrer 
tilbudet:2 rene ungdomsskoler
2 oppvekstsentre i distriktet med 1–7 skole, barnehage
og sfo
1 oppvekstsenter i sentral Alta med 1–4 skole, barne-
hage og sfo
2 skoler med tilbud 1.–4. trinn
5 skoler med tilbud 1.–10.trinn
6 skoler med tilbud 1.–7.trinn 
Skolefritidstilbud til elever på 1.–4. trinn med prioritet
til de minste. Slikt tilbud er etablert ved alle skoler med
barnetrinn med unntak av Kvalfjord, Langfjordbotn og
Korsfjord.
Tilpasset skolefritidsordning til eldre elever som på 
særskilt grunnlag har behov for slikt tilbud. Det er 
etablert baser ved 5 skoler.
Logopedtjenester til barn og voksne. Tilbudet er lagt til
PPT.
Opplæringstilbud til ulike grupper voksne. I 2008 er
dette tilbudet gitt av Alta voksenopplæringssenter og
Talvik skole. Alta voksenopplæringssenter gir tilbud om:
Ordinær grunnskoleopplæring for voksne
Spesialundervisning for voksne
Norsk med samfunnskunnskap (Introduksjons-
programmet) for voksne innvandrere

Alta voksenopplæringssenter ble samlokalisert i Skajaluft
høsten 2008. Fra å ha vært fordelt på 3 ulike skolesteder er
nå all aktivitet samlet i Skajaluft. Kommunen leier her arealer.

Utfordringer 
Innføring og gjennomføring av leseplan med siktemål å
øke leselyst og leseglede. Leseopplæring fokuseres på
alle trinn i opplæringen.
Skape motivasjon og interesse for realfag med siktemål
å forsterke elevenes ferdigheter og læringsresultat. 
Økt innsats på forebygging knyttet til barn og unge
gjennom helhetlige og tverrfaglige tiltak. Anvende strate-
gier som kan bistå foresatte i arbeid med egne barn.
Tilbud til barn og unge på fritiden med vekt på de barn
som faller utenfor de organiserte tilbud
Sikre barns digitale ferdigheter gjennom utskifting av
datamateriell og færre elever pr pc. Det er behov for
årlig utskifting av 200 pc-er hvert år.
Sikre implementering av Classfronter som plattform for
pedagogisk bruk av IKT
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.
Renovering av Komsa skole og Bossekop skole.
Lærere og skoler møter utfordringer med et økende
antall barn som krever spesiell tilpasning med bakgrunn
i atferdsproblematikk. Dette er en slitasje på lærere og
det fører til at læringsmiljø og læringsarbeid utsettes
for negativ påvirkning. Det er nødvendig å forsterke 
tilbud til disse elevgruppene på en slik måte at de opp-
lever mestring og læring. 

9.3 UNDERVISNING
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Elevtall og folketall som mulighet og utfordring

Figuren og tabellen foran viser at Alta skiller seg ut fra de
øvrige kommunene ved at vi har en betydelig yngre
befolkning enn de kommuner som er nevnt foran, og
betydelig yngre enn landsgjennomsnittet.

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 fri-
tidstilbud. Konkret ser vi dette ved at kommunen har 769
flere barn og unge enn om vi hadde samme %-andel barn
og unge som Harstad og Hammerfest.

Det store antall barn og unge medfører et betydelig krav til
kommunen innenfor tjenester til barn og unge i form av:

Barnehager
Skoler og skolefritidsordninger
Fritidstilbud
Tilbud til barn og familier med særskilte behov

Kostra sammenligninger basert på 2007 tall

Skoler: 
Alta kommune har en politisk vedtatt skolestruktur med
hovedperspektiv knyttet til barneskoler i nærmiljøet og to
store ungdomsskoler i sentral Alta. I utkantene av sentral
Alta og i distriktene er der etablert 1–10 skoler.

Skolemønsteret danner grunnlag for ressursinnsatsen i
skolene ettersom skoledrift i stor grad er regulert gjennom
nasjonalt vedtatte strukturer knyttet til timetall, alderstrinn
og skolerute.

Det kan reises spørsmål ved om Alta har organisert sitt
skolemønster økonomisk effektivt. Tall som er hentet ut
fra Kostra viser likevel at innenfor vedtatt skolestruktur
driftes skolene i kommunene rimelig effektivt.

Netto driftsutgifter til undervisning og skoleskyss har en
utvikling som ikke avviker fra sammenligningskommunene
foregående år. Det indikerer en relativ stabil ressurstilførsel til
formålet.

Grafen foran viser at drift av våre skoler er 8–9000 kr
rimeligere pr innbygger enn gruppe 12 kommuner og
Finnmark og kr 1740 dyrere enn for landet som helhet.
Våre kostnader til skolelokaler og skyss ligger høyere enn
for gruppe 12 kommunene og landet.

Skoleskyss   

Alta har en betydelig større andel elever som får skyss, 
og vi har høyere kostnader pr elev og pr innbygger. Disse
kostnadene skyldes bosetting og skolestruktur.

Alta H.fest Harstad Steinkjer

Antall innbyggere 
0-5 år 1606 751 1577 1317
Antall innbyggere 
6-12 år 2055 789 2068 1911
Antall innbyggere 
13-15 år 840 394 1017 868
Antall innbyggere 
16-17 år 569 274 717 618
Sum barn 
og unge 5070 2208 5379 4714
Folkemengde 
i alt 18488 9493 23126 20868
Barn og unge 
i % av folketall 27,42 % 23,26 % 23,26 22,59

Alta gruppe12 Finnmark Norge

Andel elever i 
grunnskolen som 
får skoleskyss, % 42,6 32,8 33,9 22,3
Driftsutgifter til 
skoleskyss, per elev 
som får skoleskyss 5879 6280 5786 6395
Utgifter til skole-
skyss, per inn-
bygger 6-15 år 2053 1949 1728 1383

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 7,6 7,7 7,9 6,3
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 13,2 17,3 17,4 15

Spesialundervisning 2007
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Alta kommune har svært få klager på spesialundervisnings-
vedtak. Dette skyldes godt arbeid i alle ledd, og det 
skyldes gode skoletilbud i velfungerende skoler.

Andelen av elever som får spesialundervisning har steget
noe fra 2006 til 2007 og denne trenden har også vedvart
inn i 2008. Samtidig har ikke det samlede ressursomfang
til dette formål steget.

Under avsnittet om utfordringer er det pekt på at vi har et
stort behov for lærebøker i Alta skolen. Dette understøttes
av Kostra tallene:

Inventar og undervisningsmateriell 2007

Om disse forskjellene skulle bli utjevnet, ville det være
behov for en viss styrking av driftsbudsjettene til skolene.
Sammenlignet med Finnmark eller gruppe 12 kommunene
er der en underdekning til læremidler på ca 1,6 millioner.
Dilemmaet i dette er at skolene over år har hatt svake
budsjetter til disse formålene slik at det samlet er et etter-
slep.

Det må samtidig pekes på at på inventar siden er våre nye
skoler utstyrt godt.

Kommunestyrets prioritering av datamaskiner til skolene
har gitt resultater, og der er en betydelig bedre situasjon i
skolene i dag:

Skolene mangler ca 100 elevmaskiner for å ha det samme
antall maskiner som landsgjennomsnittet. I tillegg mangler
vi en del utstyr for å ha en rimelig dekning for lærere og

andre ansatte. Utfordringer innenfor dette feltet er også
knyttet til kompetanse og til skolenes evne til å bruke data
i større grad i undervisningen. Innføring av Classfronter
som læringsplattform i 2009 vil bidra til økt bruk og 
høyere kompetanse.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse er uttrykk for gjennom-
snittlig lærertetthet. Denne størrelsen er naturlig nok
svært ulik avhengig av hvilken skole elevene går på. 
Det skyldes at vi har flere skoler med svært lavt elevtall.

Gruppestørrelser 2007

Tallene viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse på barne-
trinnet har gått fra 11,6 i 2006 til 11,1 i 2007. Dette 
skyldes lavere årskull inn i skolen. Samtidig har ungdoms-
trinnets gruppestørrelse i samme periode økt med 0,4 til
13,3. Ressurstildeling til skoler er for de store skolene
entydig knyttet til elevtall mens det for de mindre skolene
brukes flere variabler for å fastsette antall stillinger.

Skolefritidsordningen er velutbygd i Alta. Fra skoleåret
2008/09 har vi omorganisert tilbudet til barn med spesielle
behov fra å tilhøre SFO sin drift til å være knyttet til baser
ved 5 skoler i kommunen. I vår Kostra rapportering har vi
tidligere rapportert inn kostnader for tilbud til barn med
store bistandsbehov inn i funksjonen for SFO. Dette har
ikke vært en korrekt rapportering. Dette forhold er det
redegjort for i egen analyse som er forelagt rådmannen.

Alta har derfor registrert høye kostnader for SFO drift pr
innbygger, men disse tallene vil bli endret framover. SFO
har en stor andel fagutdannete. Det er igangsatt et 
utviklingsarbeid som tar sikte på å lage en felles 
rammeplan for skolefritidsordningene i kommunen. I den
sammenhengen vil det også bli vurdert hvordan SFO 
tilbudet kan organiseres slik at det i stor grad møter 
foreldres og barns behov knyttet til f.eks fritidsaktiviteter,
trening og leksehjelp.

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Driftsutgifter til 
inventar og utstyr, 
per elev i gr.skolen 432 864 850 902
Driftsutgifter til 
undervisnings
materiell, per elev 
i grunnskolen 1603 2159 2129 1776

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Antall elever 
per datamaskin 4,5 3,1 3 4

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 
1.til 7.årstrinn 11,1 10,8 10 13,3
Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 
8.til 10.årstrinn 13,3 12,4 11 15

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Andel elever i kommunal SFO med 100 % plass, prosent 75,8 47,4 67,6 53,5
Andel ansatte i SFO med lærerutd, førskoleutd 
eller fagutd i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 53 44 41 33
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år 7792 6738 7264 3036
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 501 365 392 155

Skolefritidsordning 2007



51Undervisning

Økonomisk resultat

Undervisning (23* og 24*)
Undervisningsaktiviteten omfatter også voksenopplæring
og viser et forbruk på 101,36% i forhold til budsjett 
(netto), tilsvarende et merforbruk på ca. 2,620 mill.  

Hovedpost 0.  Lønn
Overforbruket er særlig knyttet til vikarlønn, ca. 7,966
mill., men av dette dekkes ca, 2,939 mill. innenfor fast-
lønn og som viser et forbruk på 98,32% i forhold tilbud-
sjett. Dette har sammenheng med at en betydelig andel
av vikartjenesten i grunnskolen belastes fastlønn.
Omfanget av vikartjeneste innenfor fastlønn varierer fra
skoleår til skoleår og er avhengig av hvor stor andel av
vikarressursen skolene legger inn i lærerpostene.
Sammenholder en brutto vikarutgifter med refunderte
sykepenger, er kommunens nettoutgift til vikartjeneste ca.
2,457 mill.

Beregnede utgifter til opplæring av fremmedspråklige 
elever i grunnskolen ligger også betydelig over budsjett.
Samlede kostnader til fremmedspråkopplæring er 
beregnet til ca. 6 millioner i 2008. Sammenholdt med de
kostnader som ligger i basis for sektorens budsjett er mer-
forbruket i 2008 på ca. 3,6 millioner. Tilskudd til fremmed-
språkundervisning i grunnskolen ligger nå i rammeover-
føringene fra staten.  Nivået på statens bidrag er beregnet
ved en fremskriving refusjonsbeløpet i 2005 og som da var
2,121 mill. Fremskrevet etter statens deflatorer i perioden
2005–2008 ville dette utgjøre ca. 2,354 mill i 2008-kroner. 

Selv om sektoren over flere år har klart å finne dekning for
utgiftene innenfor egen ramme, vil den sterke økningen i
antall fremmedspråklige elever medføre at sektorrammen
ikke lenger vil holde.

Hovedpost 1. Varer og tjenester inkl. i kommunal
egenproduksjon viser et forbruk på 98,23% i forhold til
korrigert budsjett. Det er viktig å være oppmerksom på at
skoleskyss er regulert opp med 1,181 mill. og avgifter,
lisenser og gebyrer med 0,860 mill., noe som tilsier at 
basisbudsjettet på disse områdene er for lavt. Merut-
giftene i 2008 er dels dekket ved reduserte utgifter på
andre områder og dels ved økte ikke budsjetterte mer-
inntekter knyttet til refusjon elevutgifter som viser en 
betydelig merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett.
Bl.a. er det er avdekket flere «nye» elever som over flere
år har fått sitt undervisningstilbud i grunnskolen i Alta
uten at sektoren har vært kjent med dette. Dermed er
ikke hjemmekommunene tidligere avkrevd refusjon for
disse elevene. I 2008 ble berørte hjemmekommuner
avkrevet refusjon for inntil 3 år tilbake i tid. Denne
merinntekten sektoren ikke vil ha i 2009.

Hovedpost 3. Varer og tjenester som erstatter kom-
munal egenproduksjon viser et forbruk på 106,04% i
forhold til budsjett, tilsvarende ca. 0,275 mill. Hovedposten
omfatter refusjon av undervisningsutgifter knyttet til forster-
hjemsplasserte barn som får sitt undervisningstilbud i
andre kommuner samt refusjon spesialundervisning 
knyttet til elever ved AKG.

Hovedpost 4. Overføringer viser et forbruk på 123,15%
i forhold til budsjett, tilsvarende ca. 0,544 mill. Hoved-
år-saken til overskridelsen er tilbakebetaling av for mye 
utbetalt statstilskudd knyttet til fremmespråklige voksne.
Merutgiften dekkes av økte ikke budsjetterte inntekter for
det samme området.

Brukerbetaling SFO er i samsvar med korrigert budsjett.

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -11 930 101,24 -11 784 -14 067 -11 749

7 Refusjoner -39 494 107,13 -36 866 -31 399 -34 030

9 Finansinntekter -501,00 100,00 -501,00 0,00 -393,00

I Sum inntekter -51 926 105,65 -49 151 -45 466 -46 173

0 Lønn 216 721 102,34 211 756 199 307 203 968

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 21 658 98,23 22 047 21 402 20 811

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 825 106,04 4 550 3 797 4 603

4 Overføringer 2 895 123,15 2 351 1 690 2 238

5 Finansutgifter 1 427 100,08 1 426 842,00 1 959

U Sum utgifter 247 525 102,23 242 130 227 038 233 579

Undervisning 195 599 101,36 192 979 181 572 187 406

Tall i 1000 kr
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Ansatte

Kaja Kristensen, hovedoppgaver innen dans og drama
Gunn Heidi Henriksen, hovedoppgaver innen ungdoms-
demokrati (vikar som leder fra 010108–010608)
Tor Helge Reinsnes Moen, virksomhetsleder 
(permisjon fra 010108–010608)

Den daglige organiseringen av Huset har en rimelig flat
struktur der ingen uten videre kan fraskrive seg ansvar for
enkeltprosjekter i driften og dermed har alle et ansvar for
helheten. I tillegg til de tre årsverk nevnt over har Huset i
2008 leid inn «gammel» og erfaren ungdom for å under-
vise yngre ungdom, samt ulike profesjonelle instruktører –
innen ungdomsdemokrati, dans og musikk. 

Tjenester og oppgaver

Huset er organisert under oppvekstsektoren, og 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 ung-
dom som benytter tilbudene på Huset er også svært 
positive. Det har vært gledelig å registrere at mange nye
unge søker mot Huset, og at det vokser og gror innenfor
alle aktivitetsområder på Huset. 

Huset baserer sin filosofi på positive aktiviteter, mestring
og medvirkning. Huset har et eget Husstyre med 7 ung-
dommer 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 tors-
dager kl. 14.00–21.00. I tillegg er det på årsbasis mellom
200 og 300 ungdom som har egne nøkkelkort til Huset.
Egne nøkkelkort betyr tilgang til Huset kl. 08.00–24.00
alle dager i uken. Den utstrakte bruken av nøkkelkort
baserer seg på tillitt, en tillit som svært sjelden blir brutt
fra brukernes side. 

Aktiviteter 

Musikk: 
fem rom står disponible med mer eller mindre komplett
utstyr for band. Tre av disse rom er forbeholdt videre-
kommende band, mens to er for nybegynnere. Belegget
er tidvis sprengt. 

Dans: 
Huset har to store rom med speilvegg som egner seg 

for dans. Begge rommene er i bruk daglig både av 
organiserte grupper og av uorganisert «drop-inn» dans. 

Teater: 
Et av de samme rom som nyttes til dans, nyttes også til
teater. Ved utgangen av året var det to aktive faste teater-
grupper, samt en gruppe som arbeidet utelukkende med
Julecabaret. 

Medie: 
Huset har et rimelig godt utstyrt medieverksted. Her er
halvprofesjonellt redigeringsutstyr og kamera for utlån.
Som eksempel kan nevnes at de 9 videokamera vi låner ut
har hatt en daglig utlånshyppighet på 80%.

Demokrati: 
Huset har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet i Alta.
Rådet leverer egen årsmelding. På Huset disponerer ung-
domsrådet eget kontor og møterom. 

Design: 
Høsten 2008 sto et nytt designrom klart. Her er symaskiner
og bordkapasitet som er spesielt egnet for å produsere
teaterkostymer. En frivillig voksen har holdt driften i gang
her nærmest hver dag siden åpning. 

Kafe/kjøkken: 
kafeen er tilholdssted for dropinbesøk og for ungdom
som pauser fra ulike aktiviteter. Kjøkkenet drives av en fast
gruppe på rundt 8 ungdom. Det serveres enkel middag tre
dager i uka. I tillegg brukes kjøkkenet «tungt» i forbindelse
med ulike workshops. 

Annet:
Huset har to sandvolleyballbaner som sommerstid er i
kontinuerlig bruk. Skateparken ligger ved Huset og er vel
et av de kommunale parkanlegg som nyttes mest. Anlegget
ligger ikke under Huset, men mye av problematikken og
utfordringene her kanaliseres via Husets ansatte. Likeledes
kan sies om Mekkeverkstedet som er driftet av Alta ung-
domsskole, men som oppfattes som en del av Husets drift
på kveldstid. 

Prosjekter

Gigant: 
Er blitt en årlig samling for band på Nordkalotten med for-
mål å spille inn musikk. I år deltok 17 band fra Russland,
Sverige og Norge. Prosjektet varte i 10 dager og avsluttet
med scenearrangement i samarbeid med Aronnesrocken. 

Sommerjobb:
Huset administrerer sommerjobbordningen. Det var også i
2008 stor pågang både fra ungdom og arbeidssteder som
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ønsker ung arbeidskraft. En rekke oppgaver ble utført
gjennom ordningen, likevel er pågangen fra arbeidssteder
langt større enn disponible lønnsmidler. Spesielt har 
kommunale 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 2008. Oppmøtet har
vært bra, og rådet har arbeidet aktivt. Også i 2008 har
ungdomsrådet høstet nasjonal oppmerksomhet for sitt
arbeid. Samarbeid er innledet med andre ungdomsråd i
Finnmark (ungdomsrådet leverer egen årsmelding). 

Viktige samarbeidspartnere

Husets arbeid berører alle sektorer i Alta kommune og
vi har et positivt samarbeid over hele organisasjonen. 
Barentsekretariatet og kulturavdelingen hos Fylkes-
kommunen gjennom musikk i Finnmark har vært gode
finansieringskilder og samtalepartnere i utviklingen av
spesielt musikkmiljøet på Huset.
Aronnesrocken og Huset er deler av året nærmest å
anse som en symbiose
Høgskolen i Finnmark som høsten 2008 har 
eksperimentert med et «utekontaktprosjekt»

SiSa har stadig hyppigere kontakt mot Huset og visa
versa. 

Planlegging fremover

Overta mekkeverkstedet og videreutvikle driften der. 
Videreutvikle workshopspedagogikken, spesielt med
tanke på et omsøkt pilotprosjekt innen entrepenørskap.
Gjennomføre en stor Musikal (millas univers – tidl. Kalt
maestro)..
Tenke nytt, kreativt og annerledes sammen med ung-
dom for å sikre balanse mellom aktivitet og rammebe-
tingelser.

Utfordringer

Sikre tilstrekkelig ressurser for økende etterspørsel og
aktivitetsnivå.
Bidra til å opprettholde og utvikle ungdomsaktiviteter
innenfor et bredt spekter både kunstnerisk og akti-
vitetsmessig.
Videreføre og videreutvikle brukermedvirkning i styring
og utvikling av Huset.
Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser til utviklings-
orientering og administrativ oppfølging.
Skaffe nok ressurser til å ivareta drift og utvikling av en
bygningsmasse som nyttes minst 16 timer i døgnet
Etablere permanente lokaler til innspillingsstudio

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -92,00 146,04 -63,00 -43,00 -30,00

7 Refusjoner -539,00 109,17 -494,00 -67,00 -427,00

9 Finansinntekter -37,00 100,00 -37,00 0,00 -254,00

I Sum inntekter -668,00 112,51 -594,00 -110,00 -712,00

0 Lønn 2 127 96,43 2 206 1 923 2 280

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 326 106,66 1 243 747,00 1 700

4 Overføringer 218,00 72,39 301,00 366,00 236,00

5 Finansutgifter 2,00 0,00 0,00 0,00 30,00

U Sum utgifter 3 672 97,93 3 750 3 036 4 245

26 Ungdommens hus 3 004 95,19 3 156 2 926 3 533

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat

Regnskapet viser et lite overskudd i forhold til budsjett.
Altså et litt lavere aktivitetsnivå enn det kunne vært. 

Dette beklager vi, men kan samtidig leve med det – siden
det året før har vært høyere aktivitet enn budsjettert og vi
er svært nært det planlagte i 2008. Vi strekker oss mot et
regnskap så nært ballanse som mulig i 2009. 

Huset (26000)
Regnskapet til Huset (Ungdommens hus) viser et forbruk
på ca. 95% i forhold til nettobudsjett.  Huset har dermed
tilpasset sin drift i forhold til vedtatt ramme. 
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Organisasjonskart

Lederteam i helse- 
og sosialsektoren

Stilling Navn
Helse- og sosialsjef   Per Prebensen (PP)
Nestleder/kontorsjef Ubesatt
Avdelingsleder Omsorg Mette Skipperud (MS)
Avdelingsleder Bistand Siri Isaksen (SI)
Avdelingsleder Rehabilitering Berit Frost (BF)
Avdelingsleder Sosial Turid Pedersen (TP)
Avdelingsleder Helse Fritz Solhaug (FS)
Kommuneoverlege  Kenneth Johansen (KeJ)
IKT - rådgiver Tore Mannsverk (TM)
Juridisk rådgiver Grethe Hansen (GH)

Leder helse og sosial

Nestleder/kontorsjef Administrasjonen

KjøkkentjenesteFlyktningFlyktningtjeneste

BistandRehabiliteringHelse OmsorgSosial

Dag og arbeidssenteretLegetjeneste Elvebakken sykehjem

Miljøarb.tjenesteSykestua Ekornsvingen sykehjem

Voksenavlastn.Fødeavdeling Vertshuset

Kongleveien Hjemmetjeneste

Tiltaksboliger Hjemmetjeneste

Enhet for psykisk 
helse og rus

Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste

Dagsenter for demente

Prosjekter og BB

Kåfjord sykehjem

Helsesenteret sykehjem

NAV
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Personellressurser i HS-sektoren

Antall 

Virksomhet st.hjemler Merknad

Totalt i HS 451 I alt ca 800 personer
Sektorledelse, stab og fellestjenester 27 Alle ansvarsområder innenfor 31-32

Administrasjon, flyktningetjeneste, kjøkkentjenester
Sosial 13.5
Omsorg 195,5 Alle ansvarsområder innenfor 34. I tillegg kommer 23 som har 

omsorgslønn og 28 støttekontakter
Rehabilitering 11.0 13 driftsavtaler med private
Helse 57 Administrasjon, fødestua, sykestua, Sentrum legepraksis, legevakt, 

Nordlys legesenter, 19 dr.avt.leger
Bistand 147.0 I tillegg kommer de som har oppdragsavtale, ca 25 med omsorgs

lønn og ca 100 støttekontakter   

Hovedprioriteringer for 2008

Mål for 2008

Realistisk budsjett og resultatstyring på virksomhetsnivå

Systematisk arbeid med å redusere sykefravær og arbeid med HMS jfr.
kvalitetskommuneprogrammet.

Etablere vikarpool.

Være pådriver og samarbeidspart i arbeidet med å skaffe 
fullfinansiering av sykestueplassene. 

Organisasjons- og driftsmessig gjennomgang av omsorgsavdelingen
og helseavdelingen. Sykehjemmet ved Alta helsesenter blir en ren
korttidsavdeling/rehabiliteringsavdeling/avlastningsavdeling, noe som
igjen vil føre til omstilling ved de andre sykehjemmene

Utarbeide en strategi for stabilisering og rekruttering av helse- og
omsorgspersonell

Omorganisering av sektoren som følge av strukturelle endringer i Alta
kommune 

Arbeide med delegering, ansvarliggjøring og myndiggjøring av virk-
somhetslederne. Ledere på virksomhetsnivå skal være enhetlige ledere
med totalansvar for det nivået de er satt til å lede. Det vil bli satt i
gang nødvendig lederopplæring

Myndiggjøre medarbeidere 

Arbeide med internkontroll og kvalitetsutvikling

Utarbeide en helhetlig, fremtids- og behovsrettet plan for eldreomsorgen

Revisjon av rehabiliteringsplanen

Utrede helhetlig dag- og aktivitetstilbud til ulike brukergrupper

Samtlige institusjoner skal ha nettilgang i løpet av året

Øke bruken og kompetansen innen IKT 

Måloppnåelse i 2008

Sektorens budsjett ble vesentlig styrket ved budsjettregulering høsten
2008. Ledermøtet har månedlig oppfølging av regnskap og budsjett.

Hjemmetjenesten deltar i kvalitetskommune-programmet. Foreløpig 
positive resultater. Elvebakken sykehjem vil bli med fra 2009. Sektoren vil
ha spesielt fokus på HMS i 2009   

Vedtatt etablert av kommunestyret i september 08. I drift 1. kvartal 2009.

Ny, bedre finansieringsordning på plass fra 2009.

Omstillingsprosjektet som pågår i helse- og sosial ivaretar dette.

Utsatt til 2009.

Omstillingsprosjektet.

Omstillingsprosjektet, delprosjekt ledelse. 
Igangsatt og vil bli videreført i 2009.  

Omstillingsprosjektet.

Kontinuerlig arbeid jfr. også kvalitetskommuneprosjektet.

Vil starte høsten 2009 jfr. k-sak 6/09.

Vil starte høsten 2009 jfr. k-sak 6/09.

Samarbeidsprosjekt med AKSIS jfr. HUHS-sak 1/09.

Tilnærmet fullført i 2008.

Egenutviklet modulbasert opplæringsprogram. Vil bli prioritert i 2009.
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Økonomisk resultat - avviksforklaring
Budsjettavviket for Helse- og sosialsektoren på til sammen
6,9 mill. kroner skyldes i særlig grad høyere inntekter
innenfor brukerbetaling og statlige refusjoner. Særlig har
refusjon av utgiftene for ressurskrevende brukere blitt
vesentlig høyere enn forrige år. Dette skyldes i hovedsak
regnskapstekniske forhold. Mellom 2007 og 2008 ble det
foretatt en endring av prinsippet for inntektsføring av
refusjonen for ressurskrevende brukere. T.o.m. 2007 ble
disse refusjonene ført påfølgende år av når kostnadene
oppsto. Fra 2008 skal inntektene føres i samme år som
kostnadene oppsto. For helse og sosialsektoren utgjør 
dette en positiv resultateffekt på 6,7 mill. kroner i 2008.

Sektoren har også gjennomført innsparingstiltak vedtatt i
kommunestyret.

Dette har bl.a. vært stillingsvakanser, redusert reiseaktivitet
og reduserte innkjøp der dette har vært mulig. Innsparings-
tiltakene for sektoren har vært del av en samlet innsparing
for hele kommunen. Effekten av innsparingstiltakene har
trolig vært høyere enn forventet.

Sektoren fikk styrket sitt budsjett med 19 mill. kroner i 
k-sak 138/08. Dette fordelte seg med 

16,5 mill. kroner for inndekning av underskuddet i 2007
og 2,5 mill. kroner til nye ressurskrevende brukere. Disse
midlene ble skjønnsmessig fordelt mellom avdelingene.
Ved fordelingen kan det ha oppstått noen skjevheter
mellom avdelingenes budsjetter. 

Se for øvrig avvikskommentarene til de ulike avdelingene. 
De største utfordringene for sektoren framover vil være å
effektuere pålagte innsparingstiltak, samt finansiere opp
stadig ny aktivitet. 

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 antallet
eldre og økt antall brukere med store omsorgsbehov.  

I 2008 hadde sektoren et samlet sykefravær på 11.85%
(12,29% i 2007). Sykefraværet er høyt og en stor 
utfordring for sektoren. Sektoren vil prioritere sykefraværs-
arbeid også i 2009 bla. gjennom fortsatt deltakelse i 
kvalitetskommuneprogrammet. 

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. 

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

Salgsinntekter -30 955 102,74 -30 130 -32 992 -31 324

Refusjoner -87 259 99,61 -87 599 -72 899 -74 047

Finansinntekter -675,00 113,51 -595,00 0,00 -329,00

Sum inntekter -118 890 100,48 -118 324 -105 891 -105 700

Lønn 240 766 95,37 252 463 249 256 250 049

Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 49 930 103,23 48 370 48 120 56 631

Varer/tj. erst.komm.egen prod. 46 106 107,38 42 938 44 794 46 412

Overføringer 24 474 102,51 23 875 21 200 26 707

Finansutgifter 1 543 101,87 1 515 846,00 2 499

Sum utgifter 362 819 98,28 369 161 364 216 382 299

Sum HELSE- OG SOSIAL 243 929 97,25 250 837 258 325 276 599

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat

«Gledesspreder» heter gutten

som ønsker alle velkomme til

Alta helsesenter.    
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Tjenester og oppgaver
Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder:
sykestua, 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
terminal behandling og pleie. Sykestua handterer pasienter
som innlegges øyeblikkelig eller elektivt fra hjemmet, 
pasienter som overføres fra sykehus eller som skal innlegges
til sykehus. Videre utøves kreftbehandling og dialyse.

Fødestua tilbyr svangerskapsomsorg og fødselstilbud for
gravide. Svangerskapsomsorgen er lovpålagt og et 
kommunalt ansvar. Fødselstilbudet er lovhjemlet i spesialist-
helsetjenesten. 

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 svømming for gravide ved Helsebadet i Alta en gang
pr. uke. Jordmødrene 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
spesialistpoliklinikken, sykestua, sykehjem og hjemme-
tjenestene. Sykepleierne går i rullerende turnus med lege-
vakta. To av sykepleierne utgjør kommunens diabetesteam
(80% stilling) sammen med en fastlege. Sekretærene er
fortsatt tillagt oppgaver på vegne av sektoren innenfor
postbehandling etc. Nordlys Legesenter har 6 fastlege-
hjemler + turnus. Legene driver privatpraksis, leier lokaler,
utstyr og personell fra Alta kommune.

Elvebakken Legesenter er 100% privatisert og har 4 fast-
leger 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 + turnus-
lege. Legevakta er betjent av sykepleiere. Sykestuas 
personell betjener legevakta på natt.

10.1 HELSEAVDELINGEN

Helseavdelingen
Avdelingsleder Fritz Solhaug

SykestuaLegetjenesten Fødestua

Organisasjonsstruktur
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For å imøtekomme tidligere utskrivninger fra sykehus og
mer omfattende pasientbehandling, er det nødvendig
med sykepleier på sykestua i legevisitt for å kvalitetssikre
behandlingen. Dette er vanskelig å få til med dagens syke-
pleiedekning i avdelinga, men har vært nødvendig å
gjennomføre. Gjennom de siste år har vi forsøkt forskjellige
tilpasninger og har kommet fram til at visittsykepleier er
uunnværlig i det nødvendige tverrfaglige samarbeid. 

Av dette følger det at en sykepleieressurs er mindre i 
avdelinga på dagtid enn tidligere. Dette gir en vanskelig
bemanningssituasjon. Samtidig øker kompleksiteten da

pasientene kommer tidligere fra sykehus og er mer
behandlingstrengende enn før. Lov om medikament-
håndtering er også skjerpet og der før en sykepleier kunne
utføre medisinkontroll må man nå være to pleiere. Med
dagens organisering, antall akutthendelser på natt samt
stadig mer krevende pasienter på sykestua, er nattjenesten
på helsesenteret sårbar. 

Sykefraværet på 12,82 % har vært spesielt høyt i 3 og 4
kvartal. Dette er både arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert.
Flere ute i langtidssykemelding som vil vedvare utover i
2009, men forventer en total nedgang i løpet av 2009.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Evaluering av legetjenesten

Ombygging/skjerming av legevaktsinngang

Avholde større beredskapsøvelse

Oppgradere natt-team

Tilgjengelighet til fastlege

Gjennomgang av beredskapslager

Utarbeide retningslinjer for psykososialt kriseteam

Bemanne serviceskranken på helsesenteret

Etablere lindrende enhet

Kurs/opplæring av helsepersonell

Helsetjenesten skal være pådriver i videreutvikling av «Altamodellen» 

Utvikle gode samarbeidsrutinene mellom de ulike virksomheter i 
helseavdelingen.

Videreutvikle Min Vakt

Bedre rutiner for rekruttering av fastleger.

Gjennomføre akupunkturkurs fødestua.

Videreutvikle Ungdommens Helsestasjon
i fht. faglig innhold og målgruppe.

Måloppnåelse i 2008

Rapport fra prosjektet er ferdigstilt og politisk behandlet. Prosessen
videreføres i virksomhetsplan for 2009,der bl.a. utredning av nytt 
legesenter er et arbeidsmål.

Dette har vært til stadig behandling i.l.a. året. Problematikken aktualisert
ved trusselhendelse. Ikke ennå gjennomført.

Gjennomført

Berørt i prosjekt «evaluering av legetjenesten». Videreføres i virksom-
hetsplan 2009

To nye legehjemler er opprettet, en stilling utlyst men ansettelse 
i skrivende stund ikke gjennomført.

Ryddet. Merking gjenstår

Arbeidet er påbegynt. Teamet har vært benyttet i aktiv tjeneste men
trenger videre samordning og opplæring.

Ikke gjennomført

Utsatt til 2009

Delvis gjennomført

Iverksatt ordning med telemedisin mellom Sykestua – sykehus. 
Ny finansieringsmodell gjeldende fra 01.01.09.  Prosjektarbeid i fht.
utvikling av Altamodellen iverksatt.

Arbeid pågår. Ukentlige avdelingsmøter.

Videreføres i 2009

Pågår kontinuerlig

Igangsatt. Forsøkes videreført i 2009

Delvis gjennomført.
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Fødestua

Fødestua i Alta har som mål å tilby kvinnen og hennes
familie en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselom-
sorg. Fødestua fungerer i tråd med Stortingets vedtak om
nivådeling av fødeinstitusjoner. Vedtaket baserer seg på
Helsetilsynets utredning «Faglige krav til fødeinstitusjoner»
fra 1997.

De viktigste arbeidsoppgaver for fødestua er:
svangerskapsomsorg for alle gravide i kommunen og
nærområdene
fødselsomsorg, der jordmor selekterer hvem som kan
føde ved fødestua 
barselomsorg, også for  kvinner som føder ved 
Hammerfest eller UNN.
følgetjeneste for fødende til sykehus
vaktberedskap
praksisplass for jordmorstudenter, og andre studenter
svømming for gravide 
Ungdommens Helsestasjon

I 2008 hadde vi færre fødsler ved fødestua enn foregående
år, men like mange kvinner med termin som tidligere år.
(286 med termin jan–des.) Det er svært mange førstegangs-
fødende i tallet, som vi selekterer til fødsel i Hammerfest.
Vi har tatt tilbake flere barselkvinner fra sykehus, der over
halvparten er førstegangsfødende, og det er noe vi har
god erfaring med å gjøre og vi får gode tilbakemeldinger
på dette fra brukerne.

Vi ser en økende tendens til at gravide velger å gå i mest
mulig grad til jordmor i svangerskapet, og de kommer til
jordmor allerede til første konsultasjonen. Dermed har
jordmortjenesten utført flere konsultasjoner enn tidligere
år. Vi har også hatt en økende andel gravide der vi må
benytte telefontolk. Ungdomshelsestasjonen er svært godt
besøkt, og vi ser en økning på 19,3% konsultasjoner i for-
hold til 2007. 

Fødestua har egne prosedyrer og rutiner for hele virksom-
heten. Disse diskuterer og reviderer jordmødrene jevnlig.
Prosedyrene signeres av medisinskfaglig gynekolog ved
Hammerfest. Fødestua bruker også relevante fellesprose-
dyrer for Hammerfest sykehus, fødeavdelinga. 

Legetjenesten

Det er stadig utfordrende å rekruttere og stabilisere leger i
praksisen. I løpet av 2008 har det vært et gjennomgående
problem at alle legelister har vært fylt opp, slik at be-
folkningen ikke har kunnet bytte eller velge ny fastlege.
Med ansettelse i ny hjemmel håper vi at dette retter seg
noe. Det ligger store utfordringer i hvordan avdelingen
best skal bemannes m.h.t. ledelse og administrasjon. 
Stadig nye utfordringer med krav og medfølgende for-
ventninger legges ned i organisasjonen uten at nye 
ressurser følger med. Den pågående OU-prosessen vil
måtte ta høyde for dette og sikre at ledere finner støtte og
hjelp i organisa-sjonen, og ikke blir «overlatt til seg selv». 

År Totalt antall 

behandl pasienter Cellegift- Gjennomsnittelig 

sykestua behandlinger liggetid sykestua Dødsfall

2003 444 12 pasienter / 103 behandlinger 7,39 døgn 16

2004 560 19 pasienter / 180 behandlinger 5,86 døgn 24

2005 457 19 pasienter / 87 behandlinger 7,8 døgn 21

2006 511 23 pasienter /193 behandlinger 5,75 døgn 13

2007 427 25 pasienter / 193 behandlinger 7,25 døgn 18

2008 488 28 pasienter / 256 behandlinger 6,3 døgn 18

Dialysebehandlinger

2007 6 pasienter / 389 behandlinger

2008 4 pasienter / 252 behandlinger

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Antall innlagte kvinner på fødestua 163 156 160 164 167 158 155

Antall fødsler på fødestua 113 95 114 126 106 114 90

Antall barsel fra andre sykehus 32 43 34 33 51 38 52

- derav førstegangsfødene ikke reg 6 5 10 19 12 27

Statistikk for fødestua for perioden 2002–2008
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Det er et stadig økende press på legevakt og pågangen
her er stor også på dagtid. Tall sammenlignet med lege-
vakter ellers i Norge viser at Alta håndterer et stort antall
henvendelser til befolkningen i forhold til den sykepleier-
bemanning som er på vakt til enhver tid (tall fra Vakttårn-
prosjektet). Vi er bekymret for kvaliteten på tjenesten og
vil vurdere behovet for å øke sykepleierbemanning for å
etterkomme alle de krav som stilles til legevakta, både
lokalt og nasjonalt. 

Det jobbes mot en standardisering av legevakttjenesten i
Norge, deriblant opplæring og spesifikke krav for å kunne
jobbe i tjenesten. Det er en utfordring å organisere en
standardisert introduksjon og opplæring med de ressurser
vi har i dag.

Nøkkeltall
Registrerte pasientkontakter (konsultasjoner, øyeblikkelig
hjelp, tlf, sykebesøk osv):

2006 2007 2008

Registreringer 
Sentrum Legepraksis og 
Legevakt totalt 66939 67936 69654
Registreringer kun 
Legevakt kl 15.30-08.00 
i tillegg til helg 15472 18093 16869
Gjennomsnittlig antall 
konsultasjoner pr uke på 
legevakt 15.30-08.00+helg 168 160 154

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -1 439 72,57 -1 983 -1 983 -1 370

7 Refusjoner -22 202 100,46 -22 101 -21 662 -22 350

9 Finansinntekter -32,00 102,88 -31,00 0,00 0,00

I Sum inntekter -23 673 98,17 -24 115 -23 645 -23 721

0 Lønn 33 315 101,40 32 856 31 124 31 861

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 15 702 108,15 14 519 13 410 16 051

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 624,00 146,20 427,00 427,00 674,00

4 Overføringer 1 370 100,08 1 369 948,00 1 599

5 Finansutgifter 386,00 100,12 386,00 314,00 347,00

U Sum utgifter 51 398 103,72 49 557 46 223 50 532

Sum Helseavdeling 27 725 108,97 25 442 22 578 26 811

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat – avviksforklaring
Helseavdelingen fikk et merforbruk i forhold til budsjett på
2,3 mill. kroner. Generelle driftsutgifter ved avdelingen ble
1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a.
merutgifter i forhold til budsjett til utbedringer og vedlike-
hold på 0,1 mill. kroner, kjøp av vikarbyråtjenester på 0,3
mill. kroner og godtgjørelser til legene på 0,6 mill. kroner.

Avdelingen måtte også utgiftsføre 0,5 mill. kroner som ble
inntektsført i 2007 men ikke refundert.

Det er inntektsført 0,7 mill. kroner mindre enn budsjettert
fra legene ved de kommunale legesentrene. Endelig
avregning for inntektene gjøres over nyåret.

Den eksisterende avtalen med legene ved sentrene ble
reforhandlet på høsten og trådte i kraft fra januar 2009.
Avtalen øker inntektene slik at de budsjettmessige forut-
setninger blir forbedret i 2009.
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Tjenester og oppgaver

Omsorgsavdelinga har som formål å yte omsorgstjenester
til eldre og pleietrengende. Det er tjenester som er hjemlet
i «Lov om sosiale tjenester» og/eller «Lov om helsetjenester
i 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
nettverkets 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 hjemme-
boende eldre og tilrettelegge for aktiviteter som skjer i
regi av institusjonen, og de eldres egne lag og foreninger.
Det skal være et samlingssted for de små, uorganiserte
gruppene og et lokale som inviterer til større arrange-
menter 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.

10.2 OMSORGSAVDELINGEN

Omsorgsavdelingen
Avdelingsleder 

Mette Skipperud

Sykepleiekonsulent Marie Staveng
Kontorfullmektig Kaspara Larsen
Kontorfullmektig Anny Eriksen

Sykehjem
Elvebakken

Kåfjord
Ekornsvingen
Helsesenteret

Vertshuset
dagtilbud til 

hjemmeboende eldre
24 boenheter

Frivillighetssentral

Hjemmetjenesten
sone øst
sone vest

sone ytre øst
sone ytre vest

Organisasjonsstruktur

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Felles personalmøte 2 ganger i året

Få bedre kompetanse på dokumentasjon av tjenestene

Kompetansebygging av ufaglærte

Innføring av IKT  og  opplæring i PROFIL som pasientadministrativt
verktøy i alle virksomheter
Oppstart prosjekt «Mobil profil»

Plan for eldreomsorgen 

Plan for kreftomsorgen

Gjennomføre brukerundersøkelse innen eldreomsorgen

Måloppnåelse i 2008

Det er avholdt kompetansehevingskurs i samarbeid med fylkessykepleier
i Finnmark 

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 til ansatte i de virksomhetene som
har vært koblet i nett med det kommunale IKT systemet
Prosjektet ble et forprosjekt, implementering vil gjøres i løpet av 2009

Arbeidet med nyplan for eldreomsorgen i AK ble ikke påbegynt. 
Evaluering av tiltak i planen fra 2005 ble gjennomført. Dette danner
grunnlag for videre planarbeid i 2009 

Planen ble ferdigskrevet og omdefinert til plan for Lindrende behandling
i AK. Planen ble behandlet politisk i 2008.

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i hjemmebasert omsorg. 
Resultatet ble grunnlag for utarbeiding av informasjonsbrosjyre. 



62 Omsorgsavdelingen

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. Det foregår et kontinuerlig tilbud om kurs og
opplæring av ansatte.

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
videreutdanning.

Kravet om registrering, saksbehandling og dokumentasjon
av tjenester som utføres skal ivaretas på forsvarlig måte.
Det ble gitt undervisning og opplæring i bruken av PROFIL
på alle virksomhetene. 

Gjennom plan for lindrende behandling har vi synliggjort
hvilke tiltak som må iverksettes. Med bakgrunn i plan for
eldreomsorgen fra 2005, de iverksatte tiltak og Devolds-
rapportens gjennomgang av bruken av ressursene i hjemme-
basert omsorg vil vi lage en ny plan for eldreomsorgen
fram mot 2020.

Antall brukere av hjemmehjelp totalt IPLOS 2008 272
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/uke 1,28
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt 256
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/uke 8,8
Antall brukere trygghetsalarm 106
Antall kommunale sykehjem 4
Antall private sykehjem 2
Vedtak langtidsplass 166
Vedtak kortidsopphold 130
Vedtak avlastning 57
Pleiefaktor

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
(kostra 2007) 10709 13632 12625 11397
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 85,8 % 92,1 % 86,1 % 92,3 %

Nøkkeltall

Tjenestested Stillingsprosent

Hjemmebasert omsorg 

– Ytre Øst 2,4
– Øst 20,90
– Vest 19,25
– Ytre Vest 11,04
Prosjekter

– D 318 8,3
– D 312 3,56
– D 328 10,3
– BB 7,58
Vertshuset 8,12
Frivillighetssentralen 1,0
Elvebakken 34,32
Omsorgsbolig 5,91
Ekornsvingen 17,5
Helsesenteret 21,03
Kåfjord 18,63
Administrasjon 4,0
Sum ansatte 193,84

Ansatte pr 31.12.08

1 - Avdelingen disponerer 193,84 årsverk og har 280 fast
ansatte. Vel 30% av dem er ansatt i 100% stilling, 45% i
stilling over 50 og opp mot 100% og 25% i 50% stilling
eller mindre. Med alle vikarene er det ansatt mer enn 385
personer.

I tillegg er det 20 personer som mottar omsorgslønn og
27 personer som er ansatt som støttekontakt.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Avdelingen fikk et mindreforbruk i forhold til budsjett på
1,7 mill. kroner. Regnskapene for 2007 og 2008 er 
imidlertid ikke sammenlignbare fordi den statlige 
refusjonen for ressurskrevende brukere t.o.m. 2007 ble
inntektsført sentralt på sektoren, mens disse refusjonene
f.o.m. 2008 blir ført direkte under de avdelinger og 
enheter som har slike brukere. For Omsorgsavdelingen
utgjorde dette en inntekt på 10,6 mill. kroner for 2008.

Omsorgsavdelingen har også hatt merinntekter for bruker-
betaling i forhold til budsjett på 0,7 mill. kroner. I 2008
overtok Omsorgsavdelingen drifta av Barneboligen. Denne
hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,9 mill.
kroner som i hovedsak skyldes refusjon for ressurskrevende
bruker (jfr. avsnitt ovenfor).

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -11 327 105,45 -10 741 -10 741 -10 425

7 Refusjoner -22 173 120,85 -18 347 -6 072 -11 066

9 Finansinntekter -459,00 100,12 -458,00 0,00 -144,00

I Sum inntekter -33 958 114,93 -29 546 -16 813 -21 634

0 Lønn 108 255 100,60 107 605 86 752 96 908

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 17 950 111,10 16 156 10 505 16 879

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 317,00 341,25 93,00 91,00 816,00

4 Overføringer 1 668 100,62 1 658 1 156 1 660

5 Finansutgifter 439,00 100,99 435,00 181,00 584,00

U Sum utgifter 128 630 102,13 125 947 98 685 116 847

Sum Omsorgsavdelingen 94 672 98,21 96 401 81 872 95 213

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat

10.3 SOSIALTJENESTEN

Tjenester og oppgaver 
Sosialtjenesten har i år 2008, 13,5 stillinger fordelt på
merkantile tjenester, ekspedisjon, saksbehandling, tiltaks-
arbeid, ruskonsulenter, miljøarbeidere, gjeldsrådgivning og
ledelse. 

Leder
Leder for sosialtjenesten har administrativt, faglig- og 
daglig ansvar for drift av sosialtjenesten.

Det er en leder, og en nestleder/stedfortreder ved sosial-
tjenesten.  Nestleder har ansvar for kontoret når leder er
fraværende.

Merkantil ansatte
Merkantilt ansatte har ansvar for ekspedisjonen, sentral-
bord, arkiv, økonomi, post, og annet forefallende arbeid.
Det er 2 stillinger som ivaretar de merkantile oppgavene.

Saksbehandlere
Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester, tiltaks-
arbeid, og samarbeid med klienter og samarbeidspartnere
(NAV arbeid og trygd, AKSIS, øvrige kommunale tjeneste-
ytere). I løpet av 2008 har det vært økning i antall klienter

og søknader om sosialhjelp. Tiltakskjeden som sosial-
tjenesten benytter er; arbeidstiltak for klienter, der det er
tett samarbeid med Nav Arbeid. Hvor en ser at det er 
hensiktsmessig med trygderettede 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. Tiltaksarbeidet skjer ofte 
parallelt med at det ytes sosialhjelp.

Sosialtjenesten har 5,5 saksbehandlerstillinger. I løpet av
2008 har det vært registrert 109 helt nye klienter, til 
sammen 549 klienter, gjennomsnittlig 200 aktive klienter
pr mnd. I år 2008 er det mottatt 4900 søknader om sosial-
hjelp, hvorav ca 900 avslag og 267 forvaltningsvedtak.
Gjennomsnittlig antall søknader pr saksbehandler er 890,
en økning med ca 120 søknader pr saksbehandler.  

Ruskonsulenter
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 2008 har ruskonsulentene hatt kontakt med 90 klienter.
Ruskonsulentene har fulgt opp klienter med samtaler,
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samarbeidsmøter, innsøk i institusjoner. Rustjenesten er
jevnlig i kontakt med pårørende, hvor hensikt er å støtte
og informere. Det er registrert flere henvendelser til rus-
konsulent vedr spilleavhengighet. 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.

Miljøarbeidere
Miljøarbeiderne ved sosialtjenesten, har oppfølging av 
klienter som både saksbehandlere og ruskonsulenter hen-
viser til dem. Sosialtjenesten har ansatt 1,5 miljøarbeidere
med oppstart i 2008. I år 2008 har den ansatte i 50% 
stilling vært sykemeldt siste halvdel av  året. Har hatt god
erfaring med miljøarbeider, stillingene har vært brukt til;

hjemmebesøk, hjelp til at klient skal overholde avtaler
med lege og andre, aktivisering (turer m.m.), reise til 
rusinstitusjoner m.m. Miljøarbeideren i 100% stilling, har
hatt oppfølging av 30 klienter i 2008.

Gjeldsrådgiver
Økonomiske rådgiver har hatt flere henvendelser fra 
klienter, men også fra folk som ikke mottar eller søker
sosialhjelp, totalt har gjeldsrådgiver gitt bistand til 91 
personer, av disse var det 28 som ikke har annen kontakt
med Sosialtjenesten. Arbeidet har i hovedsak bestått av
generell råd/veiledning, gjeldsforhandlinger og henvisning
til Namsmannen. Rådgiver har også i enkelttilfeller bistått
personen i forliksrådet. Økonomisk rådgiver og sosialleder
deltar i kommunens låne- og tilskudds tildeling for at van-
skeligstilte brukere skal kunne etablere seg i egen bolig. 

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Oppfølging av rusplan

Individuelle planer

Utarbeide sikkerhetsplan ved sosialtjenesten

Utarbeide rutinebeskrivelse ved sosialtjenesten

Oppfølging av fattigdomssatsingen

Beredskapsplan H/S sektoren

Kompetanseheving

NAV samorganisering

Justering av sosialhjelpsnormen

Medarbeidersamtaler

Måloppnåelse i 2008

Ettervernsboliger startet bygging, søknad om driftstilskudd fra Fylkesmannen

Kontinuerlig arbeid, 

Gjennomført, kontinuerlig arbeid

Nye rutinebeskrivelser avventer til NAV og nytt datasystem

Kontinuerlig, søkt og fått midler fra Shdir

Gjennomført

Kontinuerlig, flere kurs og intern opplæring gjennomført

prosesser pågår, NAV organisering 2009

Gjennomført, ny norm fra 010308

Gjennomført

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 oppfølging og tiltaksarbeid, selv om det er
fokus på at tiltaksarbeid er en av de viktigste oppgavene vi
gjør. I perioder har det vært behov for å ta inn vikarer for
å få ned restanselistene. Som tidligere år, har 2008 også
vært preget at sykemeldinger, både langtidssykemeldinger
og bruk av egenmeldinger. Med få ansatte og økende
antall klienter, er sosialtjenesten sårbar ved ferieavvikling
og sykefravær.  

I år 2009 vil hovedfokus være rettet mot NAV organise-
ring, noe som vil kreve deltakelse fra ledelse i kommunen
og alle berørte parter. 

Etter at staten overtok ansvaret for rusbehandling, er det

forventninger om at kommunene har et organisert etter-
vernstilbud. 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 2008 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. I
2008 startet bygging av ettervernsboliger, med 7 leilig-
heter. Disse forventes ferdig i mars 2009. For drift av 
ettervernsboligene, har sosialtjenesten i høsten 2008
utformet en prosjektsøknad hvor vi ber om midler til drift
av boligene fra Fylkesmannen/direktorat.

Sosialtjenesten opplever ofte at kommunen ikke har 
tilbud til våre brukere, heller ikke boliger, og dette er
utfordrende for alle ansatte å stå i.  
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Sosialtjenesten fikk et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre utgifter
til sosialhjelp enn budsjettert. 

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -293,00 128,90 -227,00 -227,00 -263,00

7 Refusjoner -5 407 111,11 -4 866 -2 951 -4 856

9 Finansinntekter -79,00 0,00 0,00 0,00 -164,00

I Sum inntekter -5 778 113,45 -5 093 -3 178 -5 283

0 Lønn 6 804 106,52 6 388 5 989 6 807

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 001 85,66 2 336 2 035 2 294

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2 883 122,98 2 344 653,00 1 301

4 Overføringer 16 697 94,64 17 643 14 427 16 440

5 Finansutgifter 420,00 98,29 427,00 0,00 135,00

U Sum utgifter 28 805 98,86 29 138 23 104 26 976

Sosialavdeling 23 027 95,76 24 045 19 926 21 693

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat

10.4 REHABILITERINGSAVDELINGEN 

Tjenester og oppgaver

Rehabiliteringsavdelingen har ansvar for å gi kommunens
innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert 
rehabiliteringstilbud. Med dette mener vi at brukerne skal
få et individuelt tilpasset tilbud innen rimelig tid. Brukere
med redusert funksjonsevne skal i samarbeid med 
ergoterapeut, fysioterapeut eller syn/hørselskontakt 
arbeide for å oppnå best mulig funksjonsevne og selv-
stendighet 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
kommunale institusjonene. Individuell behandling og
gruppetilbud. Avdelingen har 5 fysioterapeuter og 1
turnuskandidat.
Kommunal ergoterapitjeneste som gir tilbud til hele 
Altas befolkning. Tilrettelegging av boliger, bevegelses-
hjelpemidler, ergonomiske tiltak. Staben økte fra 2 til 3
kommunergoterapeuter i 2007, men har i 2008 hatt en
ledig stilling pga svangerskaps permisjon.
Kommunal syn/hørsel tjeneste som hjelper med tekniske
hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. 
Fysioterapitjeneste med kommunal driftsavtale som gir
poliklinisk fysioterapibehandling til Altas befolkning.
Det er 13 driftsavtaler, hvorav kommunen har en  avtale
som er fordelt på ½ og 2 x 1/4 hjemmel. 

Utfordringer

2008 har vært et spennende år for avdelingen. Mottak av
hjelpemidler har nå permanent blitt overført til Aksis. Det
er en ordning som fungerer meget bra, ikke minst takket
være gode medarbeidere på Aksis. Arbeidet med hjelpe-
midlene har vært både tidkrevende og ressurskrevende for
kommuneergoterapeutene og kontormedarbeider. Nå er
det faste møter med Aksis hver uke og ellers et nært 
samarbeid om utlevering av hjelpemidlene.

Personellressurser 2008 

Antall stillings-
hjemler 3 kommune-ergoterapeter, 

(hvorav 1 stilling vakant hele 2008)
6 kommune-fysioterapeuter
1 sekretær
1 syn/hørsel konsulent

Avtaler 13  stk. 12 fysioterapeuter med 100 %
kommunale driftsavtaler
1 fysioterapeut med 
50 % kommunal driftsavtale
2  fysioterapeuter med 25 %
kommunale  driftsavtaler
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Samtidig ble det frigjort lokaler på helsesenteret, både
lagerlokaler og rom der det er god plass for både gruppe-
trening og utprøving av hjelpemidler. Et av rommene er
blitt verksted for vaktmestrene. Dette rommet er tilrette-
lagt med hev- og senkbar benk for å kunne mekke i god
arbeidshøyde. Innkjøpt for IA-midler.

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

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

Kommunens satsningsområde er barn og unge. Noe som
gjenspeiles på Rehabiliteringsavdelingen. To av fysio-
terapeutene har som sin hovedoppgave å arbeide med
barn. De møter barna og jobber med dem både i barne-
hage, skole og på Rehabiliteringsavdelingen.

Kreft er også en diagnose som  stadig øker. Flere og flere har
behov for lymfødembehandling etter stråling og operasjoner.
I dag er det bare en fysioterapeut som jobber med 
lymfødem, men det er for sårbart, så vi planlegger å øke
kompetansen innen dette feltet hos flere av fysioterapeutene.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Fullføre nyetablering av hjelpemiddellageret. Ansvaret for 
hjelpemidlene 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 samtidig i
nåværende gymsal er vanskelig. Med nye lokaler kan barna  få et bed-
re tilbud. Flere barn kan få tilbud om fysioterapi.

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

Bedre samarbeidet med Omsorgsavdelingens vaktmestre

Overføre sekretærarbeidet for transport støtten til en annen avdeling.

Måloppnåelse i 2008

Gjennomført oktober 2007. Aksis har nå overtatt ansvar for lokalt hjelpe-
middellager og mottak av hjelpemidler 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 2009.
Vurderes sammen med en helhetlig plan for  pleie – og omsorgsavdelingens
som samsvarer med omstillingsprosjektetet  i Helse-og sosialsektoren.

Slaggruppa og 4 mnd. kontrollen er i aktivitetsrommet. Bestiller stoler og ny
behandlingsbenk på årets budsjett.

Utvide bruken av Aktivitets rommet.

1 fysioterapeut har hatt permisjon for å videreutdanne seg i barne-
fysioterapi.
1 driftstilskudd omgjort til psykosomatisk fysioterapi, ansatt fra jan. 2008.
Lymfødem behandling er aktuelt kurs tema i januar 2009 for en av 
fysioterapeutene.

Avtale om overføring av vaktmestrene fra Omsorgsavdelingen til 
Rehabiliteringsavdelingen fra 01.01.2009.

Er ikke gjort. En av fysioterapeutene har fortsatt sekretæransvaret i dette
utvalget.

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -51,00 145,67 -35,00 -35,00 -68,00

7 Refusjoner -1 310 87,33 -1 500 -1 026 -944,00

I Sum inntekter -1 361 88,66 -1 535 -1 061 -1 012

0 Lønn 4 411 100,00 4 411 4 137 3 987

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 259,00 15,60 1 658 1 666 246,00

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 514 196,00 1 793 1 793 2 986

4 Overføringer 20,00 98,98 20,00 39,00 14,00

U Sum utgifter 8 204 104,08 7 882 7 635 7 233

374 Rehabilitering 6 843 107,81 6 347 6 574 6 221

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Rehabiliteringsavdelingen fikk et merforbruk i forhold til
budsjett på 0,5 mill. kroner.

Avviket skyldes i særlig grad utgifter til Aksis AS som ikke
har vært budsjettert. 

Fysioterapi behandling: Pasienttilbud Antall pasienter Totalt antall

behandlinger

REHABILITERINGSAVDELINGEN Individuell behandling 608 pasienter 5.581 individuelle behandlinger

5 kommune fysioterapeuter

1 fysioterapikandidat Gruppebehandling Ca. 85 pasienter fordelt på 10 gr. 3.400 pasientebehandlinger

pr. uke i 44 uker handlinger i gruppe

PRIVAT PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER 

MED KOMMUNAL DRIFTSAVTALE

13 driftsavtaler Individuell behandling Gruppebehandling 2901 pasienter 43 422 individuelle behandlinger

3. 158 pasientbehandlinger i gr.

Registrerte behandlinger fra fysioterapeutene i 2008.

Ergoterapitiltak Pasienttilbud Antall pasienter

2 kommuneergoterapeuter Individuelle tiltak 360 (av disse var 85 barn)

Registrerte tiltak fra ergoterapeutene i 2008

Pasienttilbud Antall pasienter

1 syn/hørselkontakt Individuelle tiltak Syn: 228  Hørsel: 463

Registrerte tiltak fra syn/hørselkontakten 2008
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Tjenester og oppgaver

Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker med psykisk
og/eller fysisk funksjonshemming, som har behov for
praktisk og/eller personlig hjelp, opplæring og veiledning i
hverdagen. I tillegg har avdelingen ansvaret for kommunens
psykiatritjeneste.

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-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg 
Fritidstiltak  

Utfordringer 

Personalsituasjonen
Bistandsavdelingen har ca. 147 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 
helgestillinger på ca. 20–30%. Dette gir store utfordringer
mht. personalarbeid og arbeidsmiljø, likeså i forhold til
kompetanseheving 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
positivt at det høsten 2007 ble startet desentralisert verne-
pleierutdanning 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 tjeneste-
produksjonen aktualiseres, noe som i stor grad innebærer
hvordan den framtidige boligstrukturen bør være.
I tillegg er behovet for plasser ved kommunens Dag- og
arbeidssenter større enn tilbudet. Stagnasjon av dette til-
budet kan bety økte kostnader, fordi man da i stedet må
gå inn med dyrere lovpålagte tjenester.

10.4 BISTANDSAVDELINGEN

Avdelingsleder
Siri Isaksen

VoksenavlastningenTiltaksboligerMiljøarbeidertjenesten Kongleveien Dag og arbeidssenter
Enhet for psykisk helse-

og rusarbeid

Organisasjonsstruktur

Isnestoften og Storsandnes med Alta i bakgrunnen.
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2008

Synliggjøre behovet for nye boliger.
Planlegging av nye boliger

Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygningsmasse,
noe som åpner for bedre organisering av tjenestene; bedre sam-
ordning og større fleksibilitet samt rasjonell ressursbruk.

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

Utrede behov og løsninger i forhold til framtidig dag/aktivitets- og
arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og andre aktuelle brukere. 

Fortsette arbeidet med å videreutvikle miljøarbeidertjenesten.

Innføre MinVakt turnus i Kongleveien

God service overfor de som søker tjenester, både hva gjelder saks-
behandlingstid 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.

Forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte på et tidlig tidspunkt.

Kurs i forhold til kap. 4A, Lov om tvang i Lov om sosiale tjenester. 
Lovpålagt.

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

Brukerundersøkelse psykisk helsevern.

Etablere botilbud til mennesker med problematikk innenfor psykiatri
og rus.

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

Måloppnåelse i 2008

Omfanget av behovet er i stor grad kjent gjennom kartlegging.

Det er i løpet av 2008 oppnådd samordningsgevinster; tilkomne brukere
uten økning av personalressurser. 

Vi har også i 2008 gitt tilbud til flere innenfor samme ressursramme.

Det er vedtatt at Helse og sosial i samarbeid med Aksis skal jobbe videre
med planlegging av felles lokalisering av tilbud.  

Oppnådd mer fleksibel og tilpasset bruk, noe som gir økonomisk gevinst.
Ansatte har mer varierte arbeidsoppgaver og har fått større stillinger. Innført
færre og større turnuser som innbefatter flere brukere, gir større sambruk og
fleksibilitet.

Innført

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 kurs årlig for støttekontakter. 
Fokus på at tilbudet skal ha et meningsfullt  innhold etter brukerens 
interesser. Utdannet treningskontakter samt etablert tilbud om Fritid med
bistand for enkelte brukere.

Klubben har også i 2008 vært godt besøkt gjennom hele året. 
Ca. 30 brukere har vært innom hver gang, med følge vil det si 
ca. 50 personer. Dette er en økning fra 2007.

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

Tilbudt til samtlige i avdelingen, gjennomført av ca.150 av Bistandsavdeling-
ens ansatte.

Bidratt til å få startet opp desentralisert vernepleierutdanning i Alta høsten
2007 i regi av høgskolen i Harstad. Disse vil være ferdig utdannet våren
2011. Vært egen stipendordning for disse studentene.

Gjennomført.

Oppstart av et miljøterapeutisk botilbud høsten 2008.

Noen flere enheter fikk i 2008.
Det gjenstår fortsatt 2 enheter.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Budsjettstyringen har vært basert på et opprinnelig brutto-
budsjett, hvor det på tross av stram økonomistyring, lå an
til et underskudd pga. underbudsjettering. 

At Bistandsavdelingen likevel har et overskudd kan for-
klares ved budsjettregulering på slutten av året samt
endret praksis mht. inntektsføring av brukertilskudd på
ressurskrevende tjenester, som gjør at avdelingen får et
mindreforbruk på over 6 mill. i forhold til budsjett.

Tidligere år har tilskuddet for brukere med ressurs-
krevende tjenester blitt inntektsført under Helse- og sosial-
sektorens felleskostnader. For 2008 ble denne praksisen
endret ved at inntekten er blitt ført under det ansvaret
som bærer kostnadene. 
Det har vært en økning i utgifter i forhold til året før,
utover årets lønnsøkning.

Dette kan forklares ved omdisponering av midler fra 
miljøarbeidertjenesten hvor man overførte en stilling til
Dag- og arbeidssenteret, HUHS-sak 75/07 12.11.2007.
Stillingen ble ikke brukt i miljøarbeidertjenesten. I tillegg
startet Maskinsvingen opp høsten 2008.

Isolert sett er man fornøyd med Bistandsavdelingens 
resultat, da underskuddet før budsjettreguleringen ikke så
ut til å bli større enn forventet, med utgangspunkt i det
opprinnelige budsjettet.

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -351,00 154,78 -227,00 -227,00 -378,00

7 Refusjoner -17 699 117,20 -15 102 -1 753 -4 473

9 Finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,00

I Sum inntekter -18 050 117,75 -15 329 -1 980 -4 869

0 Lønn 70 423 95,64 73 631 64 900 64 778

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 2 475 99,61 2 485 2 560 2 386

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 2,00 1,83 129,00 129,00 73,00

4 Overføringer 171,00 82,41 207,00 239,00 181,00

5 Finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U Sum utgifter 73 072 95,58 76 452 67 828 67 418

Sum Bistand 55 021 90,02 61 123 65 848 62 549

Tall i 1000 kr

Økonomisk resultat



71Kultur- og landbrukssektoren

Organisasjon

11 Kultur- og landbrukssektoren

Leder kultur- og 
landbrukssektoren

Jan Henning Pettersen

Sektorstab

Faglig leder 
Fiskeveterinærtjenesten
Elisabeth Ann Myklebust

Leder 
jordbruksseksjonen

Signe Olaussen

Faglig leder 
AltaLabben
Sigrun Lysne

Leder 
Alta kulturskole

Bjørn Roald Mikkelsen

Leder 
Alta bibliotek

Sonja Kristin Granaas

Leder 
Alta kultursal

Roy Gunnar Løksa

Leder
skogbruksseksjonen

Tor Håvard Sund

Tjenester og oppgaver i kultursektoren

Være aktiv med i de arbeidsgrupper sektoren deltar i.
Være med på å utvikle Alta til å være god på arrange-
menter og reiseliv
Alta kulturskole skal kunne tilby 600 elevplasser innen
01.10.08

Innføre «Leseknappen» som et fast og oppsøkende 
tilbud for elever i 2.klasse i kommunen, et lesestimule-
ringstiltak for å styrke samarbeidet skole/hjem og
bibliotek.
Utvikle Kultursalen for å gi brukerne best mulig tilbud
Utarbeide retningslinjer for bruken av tilskudd barn og
unge
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Personellressurser

Utfordringer 

Kulturskolen har hatt utfordringer å få tak i personell med
nødvendig kompetanse, særlig innenfor musikk og dans.
Videre er det også en utfordring til enhver tid og nå de
mål og forventninger innenfor de ressurser som 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. 
I tillegg å ha særlig fokus på barn og unge og gi dem et
godt tilbud i hele kommunen, samt å støtte opp om lag
og foreninger i det arbeidet de gjør innen barneidrett og
kulturaktiviteter.  

Til tross for flere utfordringer har 2008 vært et jamt godt
år for kultur- og landbrukssektoren. De bevilgede midler
har vært brukt på en god måte og er kommet mange 
innbyggere i kommunen til gode, og særlig til lag og 
foreninger som driver med barn- og ungdomsarbeid. 

Antall 

Virksomhet st.hjemler Merknad

Totalt i kultursektoren 37,5 Dette utgjør til sammen 37,5 årsverk, fordelt på 44 personer
Kulturadministrasjonen 5 3,25 stillinger i administrasjonen.  

Talvik svømmebasseng 63 %.
Talvikingen ungdomsklubb 13 %  

Alta bibliotek 7,5 6 100 % stillinger 3 50 % stillinger
Alta kulturskole 12,5 10 100 % stillinger, alle de øvrige er fra 10 % til 60 % til sammen 2,48 %
Alta kultursal 3 Det tas inn ekstra hjelp til alle store arrangementer i Kultursalen
Jordbruksseksjonen 3 2 100 % stillingshjemler fra 1.09.08
Skogbruksseksjonen 1
Fiskeveterinærtjenesten 2,5
Klinisk veterinærtjeneste 1 2 50 % stillinger
AltaLabben 2 .  

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Fysisk aktivitet i kommunen (FYSAK) 
Lavterskeltilbud

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Medansvarlig i Borealis Vinterfestival 2008

Delta aktivt i små og store arrangementer gjennom tilrettelegging og
bidrag

Evaluere og videreføre Åpen hall

Ungdommens kulturmønstring (UKM) Hvordan få fokus på flere 
kulturuttrykk.

Måloppnåelse i 2008

– 2300 personer deltok på Byløyperennet
– 16100 personer deltok på Toppturene
– 3 flere topper i 08 enn i 07. 

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

Kultursektoren var med i styrings- og arbeidsgruppe.

Deltatt og tilrettelagt ved flere arrangementer

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

Større deltakelse innen kunst enn tidligere.  

Fra innspillingen av «Død snø».
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Økonomisk resultat - avviksforklaring
Sektoren har totalt kommet ut med et mindreforbruk på
0,627 millioner. Hovedutvalget for kultur og næring har et
merforbruk på 64.000, og skyldes ekstra kostnader i 
forbindelse med drift av utvalget. Arbeidet med Altas 
gårds- og slektshistorie startet først opp i april og utgjør 
et mindreforbruk på 56.000. Landbruksavdelingen har et
mindreforbruk på 596.000. Dette skyldes vakanser på
jordbruksseksjonen og sykelønnsrefusjoner for landbruks-
vikaren. 

Fiskeveterinærtjenesten og AltaLabben har hatt god inn-
tjening i 2008. Flyttekostnader for biblioteket, veterinær-
tjenesten og labben er belastet regnskapet med 289.000.
Ytterligere kostnader i forbindelse med flyttingen vil bli
dekket innenfor sektorens rammer i 2009.

Kulturskolen og biblioteket går i balanse, mens Kultursalen
har et mindre underskudd på grunn av lavere aktivitet i
forhold til tidligere år.

Ekstra satsing på tiltak i fokusområdet barn og unge har
vært videreført i 2008. Midlene er brukt til ulike tiltak
sammen med barn- og ungesektor og er kommet mange
barn og unge i Alta til gode.

Arbeidet med Altas gårds- og slektshistorie med bakgrunn
i Sverre Eilertsens innsamlede materiale ble satt i gang i
april 2008. Da prosjektet viste seg å bli mer kostnads-
krevende enn først antatt, ble det senhøstes vedtatt å
avslutte prosjektet. Forfatteren som var engasjert til 
prosjektet ble sagt opp og fratrer i mars 2009.

Landbruksavdelingen og veterinærtjenesten/labben ble
slått sammen med kultur fra 1.mars, og det ble rapportert
første gang for en samlet kultur- og landbrukssektor fra
og med 2.kvartal. På grunn av vakanser på jordbruks-
seksjonen har det ført til langt etterslep på lovsaks-
behandling. Det 3-årige prosjektet «Grønn omsorg» ble

avsluttet i 2008. Prosjektet betegnes som svært vellykket,
og bidro til at det ble etablert tilbud på 8 gårder. 
AltaLabben har hatt positiv utvikling og har en økning 
på behandlete analyser med ca. 70% siden 2006.

Året 2008 har i tillegg til organisasjonsmessige endringer
også bestått av fysisk flyttinger av flere virksomheter. 
Sektoradministrasjonen flyttet tilbake til rådhuset i august.
Biblioteket, fiskeveterinærtjenesten og AltaLabben har
flyttet ut av Storsenteret i desember. I forbindelse med
ombygging av Storsenteret var det en del støy og uforut-
sette opplevelse som gjorde den daglige driften til dels
vanskelig siste halvdel av 2008. 

Kostra sammenligninger

Sektorens nøkkeltall for netto driftsutgift i prosent av
kommunens totale netto driftsutgift er på 3,6% i 2007 og
ligger under gjennomsnittet for andre kommuner i 
Finnmark. Gjennomsnittet for kommune- gruppe 12 er på
5,5%. Alta kommune ligger midt på treet i flere kultur-
tilbud i forhold til eget budsjett. Når det gjelder barn- og
unge, bibliotek og kulturskole kommer vi positivt ut mens
i de øvrige tilbudene ligger vi noe under. Den prosentvise
andelen som går til barn- og unge var 23,0, til idrett 21,0
og til biblioteket 22,8 i 2007.

Fordeling netto driftsutgift kultursektor

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

Salgsinntekter -6 404 99,59 -6 430 -2 922 -2 833

Refusjoner -5 098 101,24 -5 035 -2 208 -3 492

Overføringer -9 553 100,32 -9 523 0,00 -1 211

Finansinntekter -158,00 99,30 -159,00 0,00 0,00

Sum inntekter -21 212 100,31 -21 147 -5 130 -7 536

Lønn 17 032 96,91 17 575 12 899 12 242

Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 6 703 103,48 6 478 3 531 4 826

Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 072 99,64 1 076 10,00 743,00

Overføringer 13 423 98,30 13 656 3 375 4 572

Finansutgifter 876,00 99,14 884,00 240,00 324,00

Sum utgifter 39 108 98,58 39 669 20 055 22 707

510 - KULTUR 17 895 96,62 18 522 14 925 15 170

Tall i 1000 kr

Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Barn og unge 23,0 12,6 10,7 9,9
Bibliotek 22,8 17,4 16,7 17,0
Idrett 21,0 27,6 27,8 32,4
Kulturskole 16,6 14,1 15,0 13,6
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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
tilfredsstillende standard med de ressursene vi har fått til-
delt, slik at det gir oss trygge ferdselsårer – spesielt
mellom hjem, skole, jobb 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 boligfelt i Alta kommune skal utvikles. Dette vises
godt i måloppnåelsen for 2008.

I 2008 har vi forsøkt etter beste evne med å bidra til at
Alta skal se rent og ryddig ut hele året, og at alle tar
ansvar i forhold til forurensing og rot i by og nærmiljø.
Dessverre har vi mistet litt av trykket på dette området
etter at vår «miljødetektiv» slutt i 2007.  

Tilrettelegge for at skoler og barnehager har et godt inne-
klima og et trygt og sikkert uteområde.

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

I 2008 var DU sektoren pilot for et stort HMS prosjekt i
Alta kommune. I den sammenheng har sektoren utarbei-
det en ny HMS plan som skal benyttes som «mal» for de
andre sektorene. Målsetningen med nevnte plan var å
bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede hen-
delser eller hindre at kriser oppstår, og å være i stand til å
håndtere disse, for i størst mulig grad å kunne redusere
konsekvensene.

Mål og måloppnåelse for 2008

Drift- og utbyggingssektoren har ikke mange tiltak i kom-
muneplanens handlingsdel 2007–10. Rådmannen har sig-
nalisert på hvilke områder sektoren skal prioritere. Disse
fremføres som mål for sektoren i 2008.

Leder Drift- og 
utbyggingssektoren

Bengt Fjellheim

Avdeling Miljø,
park og idrett

Jon Håvar Haukland

Avdeling 
Kommunalteknikk

Trond Einar Uglebakken

Avdeling Bygg 
og eiendom
John Suhr

Avdeling Brann og redning
Knut Suhr

(Tor Inge Henriksen)

Avdeling
oppmåling

Olav S. Olsen

Avdeling Plan og
byggesak

Olav S. Olsen (konstituert)

Organisasjonskart
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Utfordringer

Sektorens HMS arbeid vil fortsatt være i sterk fokus også i
2009. Sektoren var i 2008 pilot sektor for å innarbeide
HMS planer i Alta kommune. 

Sykefraværet har gjennom flere år ligget forholdsvis høyt
innenfor drift- og utbyggingssektoren. I 2007 var fraværet
13,84%. I 2008 var fraværet på 11,78%. Sykefraværet
for hele kommunen i 2008 er på 11,29%. Sette i sammen-
heng har vi på sektoren hatt en reell nedgang på vel 2%.
Det må jo kunne sies å være en positiv utvikling.
Uavhengig av dette er det et stykke til målsetningen i
arbeidsgiverpolitikken på 7,6% i løpet av 2009. Fortsatt er
det innenfor renholdsseksjonen at fraværet er størst. 

Vi vil fortsette å sikre kvalitet i drift- og vedlikeholdsopp-
gaver 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 satsings-
områdene blir kjent for befolkningen i Alta kommune. 
Vi vil i tillegg benyttes 2009 til utarbeide en egen hoved-
plan 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 disse 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
inneklima. Videre vil vi 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
investeringsbudsjettet med de fleste byggene.

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Sluttarbeid Mobakken boligfelt 
(13 eneboligtomter)

Sluttarbeid Røstmoen boligfelt 
(12 eneboligtomter)

Sluttarbeid 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.

Sluttføring av OU – prosjektet
«Sammenslåing av Plan- og utvikling og drift- og utbygging»

Måloppnåelse i 2008

Sluttarbeid har bestått i ferdigstillelse av nevnte boligfelt Mobakken,
Røstmoen og Saga B10. Alle de 51 tomtene er ferdig opparbeidet. 

Vi er i gang med arbeidet og er i rute i forhold til fremdriftsplan. 
Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og vil bli lagt frem for godkjenning til
Rådmannen. Planen vil være utarbeidet i løpet av 2009.

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

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -22 198 112,03 -19 815 -17 307 -16 242

7 Refusjoner -47 460 99,81 -47 550 -35 222 -34 285

8 Overføringer -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Finansinntekter -3 000 100,00 -3 000 0,00 0,00

I Sum inntekter -72 688 103,30 -70 365 -52 529 -50 527

0 Lønn 69 709 98,88 70 501 53 165 56 788

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 42 807 99,55 42 999 39 534 41 186

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 3 115 105,64 2 949 2 307 2 026

4 Overføringer 11 739 95,71 12 266 5 274 7 835

5 Finansutgifter 31 230 100,04 31 216 29 791 27 330

U Sum utgifter 158 600 99,17 159 931 130 071 135 166

600 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 85 912 95,92 89 566 77 542 84 638

Tall i 1000 kr
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Drift og utbygging har hatt store utfordringer innenfor
drift, vedlikehold og oppgradering 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 2008 et overskudd på kr 3,6 mill, der 2,3
mill av disse gjelder økte inntekter i sektoren som det ikke
var budsjettert med. Noe av de økte inntektene er kun et
engangstilfelle, de kom ved slutten av året, og de vil heller
ikke vedvare i 2009. I tillegg har sektoren også besparelser
på lønn (ca 0,8 mill) og andre overføringer (ca 0,5 mill),
men dette har sammenheng med at stillinger ble holdt
vakante og tilskudds midler ikke ble utdelt, som en del av
innsparingstiltakene på slutten av året 2008.

Bemanning: 

Totalt antall stillingshjemler for Drift- og utbygging i 2008
er 185 fordelt på følgende måte: 

Stilling Ant. hjemler
Administrasjon 2
Avdeling Kommunalteknikk 35
Avdeling Bygg og eiendom 98
Avdeling Brann 24
Avdeling Miljø, park og idrett 6
Avdeling Oppmåling 10
Avdeling Plan og byggesak 10

12.1 AVDELING KOMMUNALTEKNIKK

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Kommunalteknikk utfører i hovedsak følgende
tjenester: 

Administrerer kommunale VAR gebyrer.
Kommunale veier og trafikksikkerhet.
Vannforsyning og avløp.
Renovasjon og slamtømming (utførelse av renovasjon
skjer i regi av renovasjonsselskapet VEFAS IKS, mens
slaminnsamlingen er konkurranseutsatt).
Planlegging og utbygging av kommunale boligfelt og
industriområder.
Drift av kommunens parkeringsordning.

Avdelingsleder 
Trond Einar Uglebakken

Parkeringssektoren Driftsseksjonen

Organisasjonskart

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Utbygging, drift og vedlikehold gjennom overordna strategier og 
planverk for hvert tjenesteområde innen vei, vann og avløp

Videreutvikle et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø

Gjennomføring av en rekke tiltak og prosjekter i avdelingens arbeids-
plan for 2008

Ivareta parkeringsforholdene på Alta Sentrum som følge av stor
anleggsaktivitet

Oppstart drift Talvik vannverk

Igangkjøring av nytt driftsovervåkingsanlegg

Krav- og funksjonsspesifisering for avløpsrenseanlegg

Måloppnåelse i 2008

Vi arbeider godt i samsvar med hovedplan for vann.
Arbeidet med avløpsbehandling etter kommunedelplan for avløp er i
gang. Arbeidet med veilysnorm har vært prioritert. Investeringsmidler på
vei har gått til asfalteringsprosjekter.

Personalmøter gjennomføres ukentlig.
Gjennomførte HKI målinger og medarbeidersamtaler.
HMS arbeid har hatt stor prioritet 1. halvår.
Avdelingssamling over to dager har vært gjennomført hvor omdømme
og HMS var tema

Er i veldig stor grad gjennomført 

Vi har klart å opprettholde parkeringstilbudet i hele 2008

Talvik vannverk ble igangkjørt i juni 

Driftsovervåkingsanlegget (fase 1) er gradvis blitt faset inn fra juni. 
Er nå i full drift.

Er gjennomført
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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
oppstår miljøskade og sjenerende forhold i resipienter.  

Økonomisk resultat – avviksforklaring
Avviket gjelder i hovedsak økte inntekter på selvkost og
parkering. I selvkost inngår vann, avløp, slam, renovasjon
og feiing. Selvkostfondene og parkeringsfondet tilføres de
økte inntektene i henhold til selvkostforskrifter og 
kommunestyrevedtak. 

Kostra sammenligninger

Tallene er basert på kostratall 2007. 

Tallene er basert på kostratall 2007. 

Investeringer

Vei og trafikksikkerhet
Utbygging av G/S veg Tverrelvdalen  del 1 og 2
Oppgradering av gatelysene i Vestre Alta
Utbeding av gatelys i sentral Alta
Omlegging av Løkkeveien
Asfaltering av 1900 m kommunale veier

Boligfelt
Monsbakken boligfelt under utbygging
Fullføring av Mobakken, B10 Saga, Røstmoen boligfelt

Vannforsyning og avløp
Fullføring av Talvik vannverk
Ny vannledning til Saga (trykkforsterking)
Fullføring avløpsanlegg Blåberget Talvik (august)
Avløpsledning Øvreveien
Avløp ved rådhuset
Driftsovervåkingsanlegg
Rehabilitering av vannledninger og kummer:

Erosjonssikring Altaelva ca 25 meter
Holmen utskifting rør/deler ca 225 meter

Rehabilitering av spillvannsledninger og kummer:
Øvreveien ca 500 meter

Skipper Wirkolasvei rør/deler ca 120 meter

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -56 007 102,39 -54 700 -56 153 -52 069

7 Refusjoner -7 071 99,31 -7 120 -4 894 -8 278

9 Finansinntekter -6 483 116,83 -5 549 -2 949 -322,00

I Sum inntekter -69 561 103,25 -67 369 -63 996 -60 670

0 Lønn 15 057 95,76 15 724 16 993 17 066

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 24 156 100,90 23 939 24 418 24 056

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 19 483 105,59 18 451 17 729 18 025

4 Overføringer 4 329 101,80 4 253 751,00 1 978

5 Finansutgifter 14 066 99,07 14 198 14 727 12 677

U Sum utgifter 77 091 100,69 76 565 74 618 73 803

63 Kommunalteknikk 7 530 81,88 9 196 10 622 13 133

Tall i 1000 kr

Årsgebyrer Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Vann 1854 2003 2419 2355
Avløp 2098 2160 2322 2723
Avfall og renovasjon 2430 2083 2555 2034

Vei Alta Gruppe12 Finnmark Norge

Driftsutg. 76927 77414 69218 87153

Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km 
komm. vei og gate i alt
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Bemanning:

Stilling Ant. pers. Ant. hjemler
Administrasjon 10 9,4
Personell drifts/
vedlikehold/utbygging 32 28,75
Renhold/teamledere 69,25

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, drifte, vedlike-
holde og utvikle kommunens bygningsmasse. 

Dette for å ivareta verdiene knyttet til kommunens 
bygninger og drive disse slik at de ansatte kan yte tiltenkt
service til kommunens befolkning. Avdelinga yter i tillegg
en omfattende service overfor interne brukere.

Avdelinga er kommunens fagavdeling innen forvaltning,
drift og vedlikehold og skal ivareta kommunens interesser

i forhold til lover, forskrifter, økonomi og HMS. Videre har
avdelingen ansvar for den daglige drifta av byggene samt
sørge for at de tekniske installasjonene fungerer som
planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. 

Avdelingen skal også ivareta Alta kommunes interesser og
funksjoner som byggherre i kommunale byggeprosjekter.

Utfordringer i enheten

På grunn av en stadig strammere økonomi har en problemer
med å opprettholde forsvarlig standard på vedlikeholdet
på bygningsmassen. Konsekvensene er at bygningsmassen
forfaller og på sikt går vedlikeholdet over til å bli kostnads-
krevende renoveringsprosjekter.

Videre må en få til budsjettrutiner slik at nye bygg som tas
i bruk har forsvarlige driftsbudsjett. 

Innenfor enkelte områder i avdelingen «sliter» vi med et
noe høyt sykefravær. Her må en gå inn med analyser for å
kartlegge årsakene og sette inn de nødvendige tiltak
Politiske signaler gitt med hensyn til investeringer i ut-
byggingsprosjekter gjennomført i kommunal regi synes å
avta, men nye prosjekter hvor kommunene har eierinteresser,
jfr. Badeland og Nordlyskatedralen, har fortsatt et visst trykk.
Totalt sett kan det imidlertid synes som om at det er en midler-
tidig nedgang, og avdelinga må derfor løpende vurdere å 
tilpasse bemanningen i forhold til arbeidemengden.

Avdelinga har fortsatt utfordringer med å utarbeide/
implementere en felles «Bygghåndbok» som skal beskrive
standarden på nybyggene. 

12.2 BYGG OG EIENDOM

Avdelingsleder
John A. Suhr

Avdelingsingeniør
Ronald Kristiansen

Seksjon Renhold
Seksjonsleder

Rigmor Endresen

Seksjon Bygningsdrift
Seksjonsleder

Knut Lethigangas

Seksjon Utbygging
Seksjonsleder

Johan Fr. Nilsen

Organisasjonskart

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Utarbeide en enhetlig prosjektveileder for Alta kommune

Videreutvikle OU-prosjektet «Brukertilpasset vaktmester- og renholds-
tjeneste»

Fortsette arbeidet med at planlagte tiltak skal ha en større andel av
budsjettet sett i forhold til det løpende samt uforutsigbare vedlikehold. 

Anskaffe nytt IT-basert FDV-system.

Prioritere å lukke avvik framkommet i offentlige tilsynsrapporter på
kommunale bygg 

Utarbeiding av handlingsplan HMS med budsjettrutiner

Videreutvikle systemet for HMS internt i avdelinga
Utarbeide overordnet HMS plan for byggeprosjekter
Utarbeide en HMS-plan for avdelinga

Måloppnåelse i 2008

Prosjektveilederen er ferdigstilt og det er vedtatt at den skal benyttes for
gjennomføring av prosjekter i kommunen

OU-prosjektet er nå godt etablert i organisasjonen og nye rutiner innar-
beidet.

P.g.a. store kutt i vedlikeholdsbudsjettene har en ikke klart å øke andelen
planlagte vedlikeholdstiltak i forhold til kortsiktige tiltak.

Etter en grundig prosess har en anskaffet er IT-basert FDV-system

Majoriteten av avvik fra offentlige tilsyn er lukket

Tatt i bruk overordnet HMS-plan for byggeprosjekter

HMS-plan med tilhørende tiltak tatt i bruk og iverksatt
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Økonomisk resultat - avviksforklaring.
Vi fikk et mindre forbruk på kr 500 tusen for 2008. Dette
skyldes i hovedsak at vi har holdt stillinger vakante, og at
vi ved slutten av året bremset opp aktiviteten. Det er også
kommet inn merinntekter ved slutten av året som det ikke
var budsjettert med.

KOSTRA-sammenligning (tall fra 2007)

Tallene omfatter alle utgifter til drift av bygg inkl. lønns-
utgifter. Alta kommune bruker 1050 kr mindre pr. inn-
bygger til drift av bygg enn snittet i Finnmarkskommunene.
Hva som er årsaken til det er usikkert, men noe av årsaken
kan være at vi har en bedre arealutnyttelse enn de. 

Sammenlignet med tilsvarende kommuner ligger vi kr 500
lavere. M.h.t. Finnmarkskommuner 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 til-
svarende midler til drift av våre bygg som sammenlignbare
kommuner.

Investeringsprosjekter

Prosj. Navn Budsjett kr. Regnskap -08 Ferdigstilles(t)  

K006 Saga Skole og Grendehus 99, mill 71,3 mill Des. 2008

K268 Psykiatriboliger – Maskinsvingen 11,3 mill 0,8 mill Des 2007

K310 Ettervernsboliger – Sandfallveien 3 13,6 mill 10,2 mill Mars 2009

K311 Vertshuset – Omsorgsboliger 34,0 mill 19,2 mill Mars 2009

K317 Oterfaret Barnehage 22,2 mill 11,5 mill April 2009

K255 Finnmarkshallen – Rehabilitering 7,6 mill 0,9 mill Jan. 2008

K257 Bossekophallen – Trinn 1 11,5 mill 10,4 mill Okt. 2008

K289 Rådhuset – Renovering 7,0 mill 3,6 mill April 2009

K312 Markveien 26 – Barn og Unge 20,5 mill 17,3 mill Sept. 2008

K358 Øvre Alta skole 16,0 mill 0,4 mill Aug. 2010

K018 Diverse utredninger 0,7 mill Utredning

Ekstern Nordlysbadet 176,0 mill 59,7 mill Febr. 2010

Ekstern Nordlyskatedralen 90 mill 1,5 mill April 2011

Samlet kr.  207,5 mill

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -8 168 113,11 -7 221 -4 562 -5 627

7 Refusjoner -37 390 100,23 -37 304 -20 075 -25 228

I Sum inntekter -45 558 102,32 -44 525 -24 637 -30 855

0 Lønn 36 316 99,83 36 379 31 603 34 539

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 26 425 100,87 26 196 25 673 26 962

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 1 328 134,73 986,00 1 346 228,00

4 Overføringer 5 827 99,98 5 828 3 950 5 450

5 Finansutgifter 23 449 100,08 23 429 21 079 21 105

U Sum utgifter 93 346 100,57 92 818 83 651 88 284

600 Bygg og eiendom 47 787 98,95 48 293 59 014 57 430

Tall i 1000 kr

Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.
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Tjenester og oppgaver i avdelingen

Beredskapseksjonen
Beredskapsavdelingen består totalt av 13 fulltidsstillinger i
utrykning, 1 leder beredskap og 8 deltidskonstabler. Til
enhver tid er 3 mann kasernert på brannstasjonen, og 2
deltidsmannskap har hjemmevakt.  I tillegg er overordnet
befal på hjemmevakt. I distriktene Langfjord, Talvik,
Nyvoll, Komagfjord samt Kvalfjord har vi frivillig brann-
vesen på i alt 33 personer. Denne styrken har førsteinn-
satsen inntil hovedstyrken fra Alta ankommer.   

Tor Inge Henriksen sluttet som brannsjef i oktober 2008.
Knut Suhr ble ansatt som brannsjef i desember.

Utrykninger

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

Forebyggende seksjon
Forebyggende avdeling har vært bemannet med 0,8 års-
verk til ledelse (i henhold til dimensjoneringsforskriften).

Øvrig bemanning:
1 branningeniør.
1 feiermester
2 feiere.

Tilsyn
Forebyggende seksjon var frem til april 2008 bare besatt
av leder forebyggende, og brannsjef, grunnet brann-
ingeniørens foreldrepermisjon. Brannsjefen sluttet i 
oktober og daværende leder forebyggende ble først 
konstituert brannsjef og deretter fast ansatt som brannsjef
i desember. Branningeniøren ble konstituert seksjonsleder
forebyggende. Alt dette har medført at fokuset gjennom
året har vært å få tilsynene gjennomført. Andre oppgaver
er blitt noe nedprioritert.

Brannvesenet har i 2008 gjennomført tilsyn i 91 § 13
bygg, det vil si 91% av de særskilte brannobjekt. I tillegg
kommer 8 tilsynsobjekter som ikke skulle ha tilsyn i løpet
av året. Samlet gjennomføringsprosent er dermed 99%.
Totalt hadde vi 100 bygg det skulle føres tilsyn med. Dette
med ulike tidsintervaller fra 1–4 år. Tilsynsprosenten 
ligger godt over landsgjennomsnittet, 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

12.3 ALTA BRANN- OG REDNINGSKORPS

Avdeling brann
Brannsjef Knut Suhr

Forebyggende seksjon
Seksjonsleder  

Beredskapsseksjonen
Seksjonsleder 

Kjell-Erik Thomassen

Feiertjenesten
Gøran Mathisen

Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet

Brannvesen 2008 

Utrykninger 250
Herav brann i bygning, fly eller skip 11
Herav unødvendige/falske alarmer 121
Herav trafikkulykker 28
Herav andre branner 56
Herav annen assistanse 34

Feiervesen 2008 

Bestilte piper/feiing 5690
Antall feide piper 2655
Fyringsforbud
Uttak sot liter
Kontroll av røykvarsler
Kontroll av håndslokkere
Fresing av bekksot
Tilsyn 0
Kamerakontroll
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Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

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

RVR

Måloppnåelse i 2008

Feiervesenet har i 2008 registrert varsling -feiing til 86% av pipeløpene. 

Feiervesenet har 3 feiere der en har fagutdanning. En av feierne har i
løpet av høsten 2008 gjennomført teoriutdannelsen ved Norges brann-
skole. Han vil i løpet av våren 2009 gå opp til fagprøve. På bakgrunn av
manglende kompetanse til å gjennomføre tilsyn i bolig, har vi prioritert
feiing av bolig i 2008. I forbindelse med feiing blir det gjennomført 
kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere og gitt informasjon om riktig
fyring slik at det skal unngås pipebrann.

Brannvesenet ved forebyggende seksjon har i 2008 gjennomført tilsyn i
99% av registrerte brannobjekt.

Det ble i 2008 gjennomført 4 dager med grunnleggende kurs i brann-
vernopplæring for ansatte ved Jansnes. Dette med tanke på å kunne 
ivareta brannsikkerheten for personer med nedsatt funksjonsevne.
Høsten 08 ble det gjennomført et prosjekt med brannvern i landbruket. 

Det ble også foretatt kontroll av salgslokaler som hadde fått tillatelse til
salg av pyroteknisk vare. Totalt var det i Alta tettsted 8 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 seksjon.  Disse oppgavene løses
gjennom kurs og øvelser. 
I 2008 har vi også gjennomført flere brannkurs for ansatte på barne-
hager, hotell og sykehjem. Særlig har vi hatt gode erfaringer 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 kampanjer:
– Åpen dag på brannstasjonen der det var ca. 200 besøkende.
– Aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomføret en kontroll av

brannsikkerheten i 90 boliger.  . 
– Røykvarslerkampanje rettet mot boliger.

Det var for 2008 utarbeidet en årsplan for beredskap og forebyggende. 
– Beredskap gjennomførte årsplanen som forutsatt.
– Forebyggende hadde som nevnt i tidligere avsnitt manglende 

bemanning grunnet foreldrepermisjon i deler av 2008. Til tross for
dette ble alle punkter i årsplanen gjennomført - unntatt tilsyn som ble
gjennomført til 99 % av planlagte tilsyn.

– Forebyggende ved feietjenesten hadde i store deler av året to 
personer langtidssykemeldt. For å avhjelpe dette ble mannskaper fra
beredskap benyttet til feiing. 

Brannvesenet ved beredskapsseksjonen gjennomføret kontroll og 
vedlikehold av slokkeutstyr ved særskilte brannobjekt.

Gjennomført

Brannvesenet ved beredskapseksjonen gjennomfører vakt runder ved flere
kommunale bygg. Vaktrundende gjennomføres på kvelds og nattestid. 

Gjennomført

Hotellprosjektet utgikk som følge av kapasitet.

Alle distrikt, Kvalfjord, Komagfjord, Nyvoll, Talvik og Langfjorden har
gjennomført øvelser i 2008.

RVR tjenesten har fått ny bil i 2008. RVR-bilen hadde 49 utrykninger til
kommuner i Finnmark, inkludert egen kommune, og Nord-Troms.
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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.  

Overbefalsvakta har i store deler av år av året vært fordelt
på kun 3 personer, som følge av kursvirksomhet samt at
Tor Inge har sluttet. 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 brann-
vesenet.

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 kompetanseheving i feiervesenet.  

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Øvelse med andre brannvesen/industri

Vaktmesteroppgaver i Rådhuset

Objektsyn og innsatsplaner

Kum ettersyn

Drift av dykkertjenesten

Utarbeide/videreutvikle øvelsesprosedyrer

Kurs, Norges brannskole

Avansert røykdykking, øvelser

Revisjon av HMS system

Måloppnåelse i 2008

Vi har gjennomført varmrøykdykker øvelse med Karasjok, Nordreisa,
Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy kommune samt NCM. Her er Avinor sitt
anlegg benyttet.

Vi har gjennomført 2 store samøvelser i 2008.

Den ene var en bussulykke på Aronnesveien hvor vi øvde sammen med
politiet, ambulansen, sivilforsvaret og helse. Her var også kommunens
kriseledelse til stede, slik at de fikk et inntrykk av hvordan et skadested
fungerer. 

Den andre store øvelsen vi deltok på var flyhavari på Alta lufthavn her
øvde vi sammen med politiet, ambulansen, Avinor, SAS, sivilforsvaret,
HRS, 330 skvadron og helse. FalckNutec stod for planleggingen. Kom-
munens kriseledelse og EVAK var også med.

Beredskap har også deltatt på en IUA øvelse i Hammerfest/Havøysund.
Her var det olje utblåsning fra en borerigg med påslag på land. Dette er
en samøvelse med andre kommuner i IUA og oljeselskap.

Gjennomføres fortløpende.

Innsatsplaner (objektsyn) er det i år gjort ferdig ca 10 stk. + 40 stk planer
er revidert. Objektsyn er et systematisk arbeid for innsamling og lagring
av informasjon om objekter som kan tenkes å medføre forhøyet risiko for
innsatspersonell under brann og ulykkeshendelser.

Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brannkummer.

Se eget avsnitt.

Det arbeides kontinuerlig med å sette rutiner i system, og å revidere
eksisterende rutiner... Dette gjelder både for beredskapsavdelinga og
forebyggende avdeling.  Dette arbeidet skal både sikre vår egen helse-,
miljø- og sikkerhet, samt være en kvalitetssikring ovenfor publikum. Det
jobbes mot å få Web baserte rutiner opp mot 110 sentralen. Arbeidet
med dette er tenkt sluttført i 2009.

– To personer på grunnkurs, 8 uker
– To personer på beredskapsutdanning trinn I, 6 uker
– En person på beredskapsutdanning trinn II, 6 uker
– To på kjemikalievernkurs 1 uke
– En person på røykdykkerkurs, 2 uker
– En person på etterutdanning forebyggendekurs 2 uker
– Yrkeslærekurs i feierfaget DEL II, 4 uker

Ikke gjennomført i 2008

Det har i 2008 vært gjennomført revisjon av HMS systemet for beredskap
og forebyggende seksjon.
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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 2008 har det vært stor kursaktivitet som
igjen har medført store avvik på konto for vikarer. 

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -2 222 99,91 -2 224 -2 084 -2 062

7 Refusjoner -1 522 110,56 -1 377 -401,00 -1 306

9 Finansinntekter 0,00 0,00 -7,00 -7,00 0,00

I Sum inntekter -3 744 103,78 -3 608 -2 492 -3 368

0 Lønn 12 453 101,28 12 296 10 689 11 454

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 432 99,24 1 443 1 372 1 264

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 876,00 91,15 961,00 961,00 646,00

4 Overføringer 130,00 100,13 130,00 105,00 153,00

5 Finansutgifter 535,00 134,48 398,00 285,00 284,00

U Sum utgifter 15 426 101,30 15 228 13 412 13 801

66 Brann og redningskorps 11 682 100,53 11 620 10 920 10 433

Tall i 1000 kr
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12.4 MILJØ, PARK OG IDRETT

Tjenester og oppgaver

Miljø, park og idrettsavdelingen har en viktig oppgave i å
profilere miljøspørsmål både i den kommunale forvaltning
og i Altasamfunnet for øvrig. Avdelingen har og en rekke
forvaltningsoppgaver innenfor motorferdsel i utmark, vilt-
loven, vassdragsloven, lakse- og innlandsfiskeloven og for-
urensingsloven, og utfører planlegging, utbygging og drift
av kommunens friluftsområder, lekeplasser, parker, grønt-
områder og idrettsanlegg.

Prosjekter og nyanlegg for park og idrett.
Kaiskuru skiskytteranlegg, ferdigstilt innafor budsjett. 
Komsa lysløypa rehabilitert, noe forsinket pga kultur-
minner
Ballbinge i Kaiskuru etablert
Ballbinge i Korsfjord etablert (samarbeid med skolen i
Korsfjord)
Komsa Skilekanlegg, del 3 ferdigstilt
«Norm for lekeplasser», utarbeidet og fått vedtatt

Utfordringer:

Innarbeiding av miljøfyrtårn som styrings og sertifiserings-
system på miljøområdet i kommunens virksomheter er
utfordrende for avdelingen. Skolene som har vært invitert
til arbeid har ikke hatt kapasitet, og vi har dermed ikke
kunnet gjennomføre planlagt videreføring. Innarbeiding av
avfallsortering i kommunale bygg kan trolig hjelpe på 
denne sitasjonen. 

Utarbeidet plan for flom og erosjonssikring langs Altaelva
viser at det er et stort behov for vedlikehold og opp-
gradering av vassdragstiltak. Forutsigbarhet for vedlike-
hold av flom og erosjonssikringsanleggene er en forut-
setning for framtidsrettet arealbruk langs elva, og 
planlegges innarbeidet i kommuneplanens arealdel.

Miljøuka inneholder en rekke arrangementer gjennomført
av miljøavdelingen og oppvekstsektoren. For å vitalisere
miljøuka er det en utfordring å engasjere alle kommunens
sektorer i deltakelse med egne arrangementer.

Utsikt fra Borras.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Vi har driftet ihht budsjett med knapp margin pga av
vakanser i seksjonen, men vi har store utfordringer mht
mange friluftsområder, offentlige lekeplasser og etter
hvert mange parkanlegg som vi ikke har budsjett til, men
som vi er pliktig til å reparere og drifte. Seksjonen har
også store områder som skal beplantes om sommeren. 

Konkrete fakta:

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Miljøfyrtårn: Ta i bruk miljøfyrtårn

Gjennomføre Miljøuka

Utarbeide «plan for offentlige uterom»

Evaluering av «ung jobb»

Rekruttere arbeidsledere til «ung jobb»

Motorferdsel. Skilting og merking

Måloppnåelse i 2008

Ingen nye sertifisert

Variert program med mange arrangementer og god deltakelse.

Arbeidet startet opp, fortsetter i 2009

Gjennomført

Gjennomført

ca 40% gjennomført

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -72,00 101,68 -71,00 -3 127 -3 078

7 Refusjoner -1 821 97,58 -1 866 0,00 -75,00

8 Overføringer -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I Sum inntekter -1 923 99,28 -1 937 -3 127 -3 153

0 Lønn 3 160 98,02 3 224 0,00 0,00

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 938 135,71 1 428 0,00 0,00

3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 94,00 33,63 280,00 0,00 0,00

4 Overføringer 565,00 62,39 905,00 0,00 0,00

5 Finansutgifter 304,00 107,09 284,00 0,00 0,00

U Sum utgifter 6 061 99,02 6 121 0,00 0,00

600 Miljø, Park, Idrett 4 138 98,90 4 184 -3 127 -3 153

Tall i 1000 kr

2005 2006 2007 2008

Motorferdsel i utmark, 
ant disp.søknader 221 242 277 159
Miljøfyrtårn 4 4 5 0
Nærmiljøtilskudd 9 9 12 5
Fallvilt 4 10 11 4
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12.5 AVDELING OPPMÅLING

Merknad: 
Britt Andersen tilhører sektorstab men har i 2008 arbeidet
full tid for avd. plan og bygg og oppmåling.

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Oppmålingsavdelingen utfører lovpålagte kommunale 
tjenester etter Delingsloven og Plan og bygningsloven. 

Oppgavene etter Delingsloven er: 
Deling av eiendom med kartforretning over eiendom og
grenser, grensejustering, tildeling av adresser, føring av
eiendomskartet og register for Grunneiendom Adresser
Bygg (GAB).

I 2008 har avdelingen hatt prosjekt med registrering av
byggdata for eiendomstaksering.

Det tas gebyr for tjenester etter Delingsloven.

Oppgaver etter Plan og bygningsloven er:
Forvaltning av kommunens kartbaser – nykartlegging,
ajourhold og formidling av kart. Samt kommunens opp-
gaver i Norge Digitalt (Formidling av digitale kart) og kart-
samarbeid for Vegdirektoratet, EL-verkene, Kommuner,
Staten, Televerket – (GEO VEKST)

Kommunens oppgaver med formidling av eiendoms-
informasjon til eiendomsmeglere, takstmenn, bank/
forsikring. Oppgaven utføres elektronisk etter avtale med
Norsk eiendomsinformasjon via INFOLAND. 

Det tas gebyr for formidling av kart og eiendomsinformasjon.
Avdelingen står for drift og forvaltning av kommunens
system for geografisk informasjon (GIS) og for kommunens
karttjenester på Internett via systemet GIS-Line.

Utfordringer i enheten

Ny lov – Matrikkelloven – gjennomføre endringer i
arbeidsrutiner, gebyrregulativ og registrering av eien-
dom som følge ny lov.

Avdelingsleder
Olav S. Olsen

Prosjekt – GAB 
bygningsregistrering/ 

eiendomstaksering
Vadim Nazarenko

1. sekretær/
saksbehandler 

eiendomsinformasjon
Britt Andersen

Fagenhet Geodata
Fagansvarlig

2. stillingshjemler
Svein Gunnar Barbo

Fagenhet Oppmåling 
Fagansvar utøves 

av avd. leder
4 1/2 stillingshjemler

Organisasjonskart

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Omstilling til ny organisering i DU

Delingslovssaker - tilfredsstillende forvaltning

Overgang til Matrikkel – nytt eiendomsregister

Adresser i hele kommunen

Kartlegging GEOVEKST - Følge opp kartprosjekt i hht avtaler 

Overgang til nytt kartdatum EUREF 

Fagsystemer og geodata baser – utføre tilfredsstillende drift, 
oppdatering og formidling 

Prosjekt – oppdatering av bygningsdata for eiendomstaksering

Måloppnåelse i 2008

Utført tilfredsstillende.

Stor pågang og anstrengt kapasitet. Økte restanser på grunn av vakante
stillinger og sykemeldinger. Kjøpt saksbehandlerkapasitet etter rammeavtale
for å avhjelpe situasjonen. Ingen formelle klager. Økte gebyrinntekter. 

Kontrollarbeidet utført. Innføring utsatt til mars 2009 på grunn av 
problemer i statens kartverk.

Utført i østre Alta ut til Lerresfjord. Adressering Langfjorden til 
Hjemmeluft pågår og påregnes ferdig våren 2009.

Ingen nye prosjekter igangsatt i 2008. Fulgt opp tidligere igangsatte 
prosjekter i hht avtaler. 

Forberedelser utført. Utsatt til mars 2009 på grunn av kapasitets-
problemer i Statens kartverk.

Driftsoppgaver og formidling utført tilfredsstillende. Opplæringstiltak og
rutineforbedringer utsatt til 2009 på grunn av vakant stilling. 

Utført: gjennomgang av bygningsarkivet kontrollert mot kart og flybilder,
synfaring og oppdatering. ca 8.000 grunneiere tilskrevet med opp-
lysninger om registrerte data. Vel 2000 tilbakemeldinger med endringer.
Avsluttes medio februar 2009.
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Økonomisk resultat – avviksforklaring
Overforbruk på kjøp av varer og tjenester skyldes kjøpte
tjenester til lovpålagte eiendomsoppmåling for å dekke
opp for sykemeldinger og vakanser. Kjøp av tjenester har
økt gebyrinntektene og dekket kostnadene. Ny kart-
legging som etter avtale skulle leveres i 2007 ble forsinket.
Kostnaden for 2007 og 2008 kom i sin helhet i 2008. Her
var det underforbruk i 2007. Etter oppfordring fra råd-
mannen/sektorleder har det ikke vært kjøpt inn IKT utstyr.
Her ligger en underdekning i 2008 som genererer 
betydelige kostnader i 2009.

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

6 Salgsinntekter -2 034 122,85 -1 656 0,00 0,00

7 Refusjoner -379,00 93,70 -405,00 0,00 0,00

I Sum inntekter -2 414 117,12 -2 061 0,00 0,00

0 Lønn 3 736 99,44 3 757 0,00 0,00

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 1 799 120,50 1 493 0,00 0,00

4 Overføringer 312,00 102,45 305,00 0,00 199,00

5 Finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U Sum utgifter 5 848 105,27 5 555 0,00 199,00

600 68 Oppmåling 3 434 98,27 3 494 0,00 199,00

Tall i 1000 kr

Delingsloven 2006 2007 2008

Nye Delingssaker 173 188 169
Delingssaker – ikke avsluttet pr. 31.12 (status B) 152
Nye målebrev 247 248 245
Nye eiendommer 179 354 269
Nye adresser 168 262 450
Antall eiendommer 12.287 12.549 12.861
Totalt antall adresser  
– veinavn/husnummer 6.382 6.785 7.652
Gebyr delingssaker – (1000 kr) 1.187 1.219 1.271

Ny matrikkel – nytt eiendomsregister integrert med 
kart krever tilrettelegging og konvertering av dagens
eiendomsregister (GAB). 
Økte saksbehandlingsrestanser som er oppstått i 2008
på grunn av og vakante stillinger og sykemeldinger.
Opplæring av nyansatte må prioriteres.

Oppdatert eiendomsregister som grunnlag for 
kommunale årsgebyrer og eiendomsskatt.
Gi adresse med veinavn og husnummer til alle bygg i
hele kommunen
Overgang til nytt kartreferansesystem – fra norsk (NGO)
til europisk nett (EUREF). 

KOSTRA– sammenligning. 
Gebyr og saksbehandlingstid – kart og oppmåling

Tall fra 2007 (2008 ikke tilgjengelig pr. dato) Alta kommune Gj. snitt kom Gj. snitt

10`- 20`innb landet

Gebyr deling boligtomt 8.720 11.068 9.693

Saksbehandlingstid dager 95 98 91
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Primæroppgaven til avdelingen er arealplanlegging i 
kommunens egen regi, behandle arealplaner som fremmes
av private, byggesaksbehandling og behandling av
delingssaker etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Dette innebærer at avdelingen har det daglige ansvaret
for at utbygginger skjer samsvar med godkjente planer og
etter forutsigbare rammer. 

Avdelingen har en omfattende korrespondanse med byens
konsulentselskaper og yter også omfattende service over-
for kommunens innbyggere. Oppgavene som utføres er
hovedsakelig lovpålagte og med fastsatte frister for 
utførelse.

Utfordringer

Etter at vår tidligere avdelingsleder sluttet ved utgangen
av 2007 har stillingen stått ubesatt i store deler av 2008.
Det viste seg å være svært vanskelig å få besatt denne 
stillingen. Som følge av dette ble leder for oppmålinga
konstituert som avdelingsleder for plan- og bygg. Fra 
samme tidspunkt ble det foretatt interne endringer som
innebar at det ble tilsatt fagansvarlig på byggesak og på
plansiden. På plansiden ble fagansvarlig konstituert. Etter
at fagansvarlig på plan gikk over i ny stilling ved ASU, ble
fagansvaret på plan delt mellom Reidar Olsen og Trond-
Inge Heitmann.

Omorganisering i kommunen har medført at avdelingen
har mistet 2 av sine mest erfarne planleggere. Avdelingen
har også hatt rekrutteringsmessige utfordringer. 

Tre av avdelingens ansatte har i løpet av året gått ut i
svangerskapspermisjon (1 på byggesak og 2 på plansiden).
Disse er erstattet av vikarer. Vakanse og opplæring av nye
har medført noe begrenset produksjon i 2008. Selv om
det er nedgangstider har planavdelingen mottatt et stort
antall private planer til behandling. For å kunne ta hånd
om disse, har avdelingen meddelt at det vil være behov
for flere stillingshjemler på plansiden. Dette er noe vi
håper vil ordne seg i løpet av 2009.

12.6 PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGEN 

Avdelingsleder
Olav S. Olsen

Plan/deling
Fagansvarlig 50%

Trond-Inge Heitmann

Byggesak
Fagansvarlig

Arnold Hammari

Plan
Fagansvarlig 50%

Reidar Olsen

Organisasjonskart

Mål og måloppnåelse

Mål for 2008  

Omorganisering (overordnet planlegging opprettes som ny enhet
under avdeling for samfunnsutvikling, 1.3.2008)

Rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen 
for Alta by

Behandling av private reguleringsplaner, mindre vesentlige reg.
endringer og dispensasjoner.

Egen produksjon av reguleringsplaner

Byggesaker

Tilsyn på byggeplass

Delingssaker

Seksjoneringssaker

Utarbeidelse av vedtekter

Områdebeskrivelse, skifertak 

Måloppnåelse i 2008

Gjennomført tilfredsstillende - ASU

Overført ASU, igangsatt høsten 2008.

Behandling utføres fortløpende, 41 nye saker er behandlet.

Pga. manglende kapasitet har det vært minimal egenproduksjon 
(vakanse og opplæring av nye vikarer). Lite tilfredsstillende.

Stor aktivitet, saksbehandling utført tilfredsstillende innenfor lovpålagte
frister. 

Pga. prioritering av lovpålagte oppgaver har det dessverre vært utført få
tilsyn på byggeplass. Bør gis større prioritet i 2009.

Stor aktivitet, saksbehandling utført tilfredsstillende innenfor lovpålagte
frister.

Antall saker øker fra år til år. Saksbehandling utført tilfredsstillende.

Vedtekter for Jotka ferdigstilt høsten 2008. 
Rullering av skiltvedtekter utført. 

Ikke utført
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Økonomisk resultat – avviksforklaring.
Vi fikk et underforbruk på ca 1 mill for 2008. Det skyldes i
hovedsak at det er kommet inn merinntekter på ca 0,7
mill ved slutten av året som det ikke var budsjettert med.
Vi har også hatt vakante stillinger, men her har vi vært
nødt til å kjøpe en del tjenester. Aktiviteten ellers ble også
bremset noe opp ved slutten av året.

Økonomisk resultat

Regnskap Forbruk Korr bud Oppr Bud Regnskap 

Konto Konto(T) 2008 i % 2008 2008 2007 

66 Salgsinntekter -3 261 127,30 -2 562 0,00 0,00

7 Refusjoner -452,00 85,91 -526,00 0,00 0,00

I Sum inntekter -3 713 120,25 -3 088 0,00 0,00

0 Lønn 5 070 96,44 5 257 0,00 0,00

1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 478,00 92,47 517,00 0,00 0,00

4 Overføringer 219,00 50,55 433,00 0,00 0,00

5 Finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U Sum utgifter 5 767 92,91 6 207 0,00 0,00

600 67 Byggesak 2 054 65,84 3 119 0,00 0,00

Tall i 1000 kr

Nye saker registrert 2008

Planrelaterte saker 79
Byggesaker 429
Delingssøknader 143
Seksjoneringssøknader 10

KOSTRA – sammenligning
Gebyr og saksbehandlingstid – plan og byggesak 

Tall fra 2007  Alta kommune Gj. snitt kom Gj. snitt

10`- 20`innb landet

Gebyr reguleringsplan 16.910 30.054 18.848

Gebyr byggesak (søknad enebolig) 5170 9.582 6.095

Saksbehandlingstid reguleringsplaner - dager 200 248 235

Saksbehandlingstid byggesak - dager 45 37 35

Stilling Ant. pers. Ant. hjemler

Byggesak 4 (faste) 5 (1 vakant)
Plansiden 4 (faste/vikarer) 5 (1/2 vakant)

Bemanning:

Nye saker registrert i 2008
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Forsidefoto: M. Bull Mathisen – Fagtrykk Idé as


