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Formannskapets behandling: 
Behandling: 
Følgende forslag fremmet: 
Omforent forslag fremmet: 
Tillegg til pkt 3 i budsjettinnstillingen fra Rådmannen: 
Kommunestyret delegerer til Formannskapet å godkjenne detaljene i disse endringene. 
Forslaget vedtatt enstemmig. 

 
Felles forslag fra Kyst, V, H og FrP: 

Følgende endringer gjøres i budsjett 2012. 
 

1)  a) Kommunestyret vedtar å forlenge lånetiden mht kommunens lån med flytende rente     
som pr. 31.12.2011 er beregnet til å være 975,1 millioner kroner, slik at det frigjøres 8   
millioner kroner. Administrasjonen får fullmakt til å tilrettelegge forlengelsen av et eller 
flere lån for å få frigjort disse midlene.   

 
b) Næring drift og miljø tilføres 8 millioner ekstra til asfaltering/vedlikehold av 
kommunale veier i 2012.  

   
2) Kommunestyret vedtar at drift av alle skolene opprettholdes. Hovedutvalg for oppvekst 

og kultur må foreta nødvendige omprioriteringer innenfor egen ramme på 1,8 millioner 
og Næring, drift og miljø 0,8 millioner for å sikre videre drift. 

 
3) Kommunestyret vedtar at Ekornsvingen sykehjem ikke nedlegges før alternative 

plasser til beboerne er på plass. Hovedutvalg for helse og sosial må foreta nødvendige 
omprioriteringer innenfor egen ramme. 

 
Punkt 1, 2 og 3 fremmes som tilleggsak til rådmannens punkt 1 og 2 i innstillingen og 
pkt 5 i rådmannens forslag endres i henhold til tilleggsforslaget.  
 

Nytt pkt 21) Kommunestyret ber administrasjonen og hovedutvalgene ha stort fokus på å 
      effektivisere egen drift, og fremme forslag til strukturelle grep som legger opp til  
      bedre utnytting av kommunens samlede ressurser.    
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4) Kommunestyret vil ikke at tidsrommet for betaling av parkering utvides fra klokken 
1700-2000. 

 
Punkt 4 settes opp mot rådmannens punkt 12 i innstillingen. 
 

Nytt pkt 22) Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om hvilke tjenester en kan 
konkurranseutsette innenfor IKT-området i Alta kommune. Kommunestyret ønsker at 
kommunens IKT-avdeling konsentrerer aktiviteten om definert kjernevirksomhet. IKT 
funksjonene i Alta kommune samles under felles ledelse. 
 
Nytt pkt 23) I forbindelse med oppfølging av plan for lindrende omsorg, herunder 
kreftsykepleier, søkes det ansatt kreftsykepleier fra 1.8.2012. Inndekning årlig kr. 600 000 tas 
innenfor egne budsjettrammer og vil bli synliggjort i forbindelse med budsjettregulering juni 
2012. Det vil i tillegg bli forsøkt å skaffe ekstern finansiering. 

 
Nytt pkt 24) Det er behov for styrking av rus og psykiatri arbeidet i kommunen. Det 
igangsettes derfor i 2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten/tilbudet. 
Kostnader i forbindelse med prosjektet tas innenfor egne budsjettrammer.  
 
Pkt 4 i forslaget vedtatt enstemmig. 

Forslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 

 

Innstillingens andre punkter vedtatt enstemmig. 

 
 
 
Formannskapets vedtak: 
 

1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2012 basert på 
økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 
1.002.018.000,- 

 
2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene ihht endringene vedtatt i 

innstillingsmøte: 

 
 

Ramme(T) 2012 
109 - RESERVER 17 334 
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 73 681 
114 - LÆRLINGER 2 570 
210 - BARN OG UNGE 425 889 
300 - HELSE- OG SOSIAL 329 098 
440 - NÆRINGSFONDS 705 
510 - KULTUR 24 716 
600 - DRIFT- OG UTBYGGING 128 708 
610 - SELVKOSTOMRÅDET -3 977 
730 - REVISJONEN 2 548 
740 - HAVNEVESEN 1 663 
750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 083 
Netto drift 1 010 018 
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For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn.  Ved å vedta disse 
rammer vedtar kommunestyret samtidig de konkrete oppfølgingstiltak etter K sak 
46/11 foreløpige rammer 2012 som er beskrevet i rådmannens saksframlegg og 
sektorkommentarene til den enkelte sektor, herunder inndragning av 11 administrative 
stillinger, strukturendringer i Barn og unge sektor og Helse og omsorgssektor, samt 
innstramminger innen renhold og på Øyra. 

 
Kommunestyret vedtar å forlenge lånetiden mht kommunens lån med flytende rente     
som pr. 31.12.2011 er beregnet til å være 975,1 millioner kroner, slik at det frigjøres 8   
millioner kroner. Administrasjonen får fullmakt til å tilrettelegge forlengelsen av et 
eller flere lån for å få frigjort disse midlene.   
 
Næring drift og miljø tilføres 8 millioner ekstra til asfaltering/vedlikehold av 
kommunale veier i 2012.  

   
Kommunestyret vedtar at drift av alle skolene opprettholdes. Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur må foreta nødvendige omprioriteringer innenfor egen ramme på 1,8 millioner 
og Næring, drift og miljø 0,8 millioner for å sikre videre drift. 

 
Kommunestyret vedtar at Ekornsvingen sykehjem ikke nedlegges før alternative plasser 
til beboerne er på plass. Hovedutvalg for helse og sosial må foreta nødvendige 
omprioriteringer innenfor egen ramme. 
 

3. Endring av rammeinndelinger: 
Etter regnskapsavslutningen 2011 opprettes ny sektor for politiske organer og ny sektor 
for samfunnsutvikling.  Eksisterende sektor 114 Lærlinger opphører, og 
ansvarsområdet legges til eksisterende sektor 110.  
Kommunestyret delegerer til Formannskapet å godkjenne detaljene i disse endringene. 
 

 
4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til 

statsbudsjett.  Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling 
innarbeides ved budsjettregulering. 

 
5. Det avsettes netto 83,580 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,892 mill til 

fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 
 

6. Det avsettes 5,080 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert 
momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 

 
7. Investeringsrammen for 2012 fastsettes til 149,361 mill.kr.  herav formidlingslån/ 

startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,530 mill, og selvkostinvesteringer 
38,440 millioner. 

 
8. Alta kommunes skattøre for 2012 skal være lovens maksimumssatser. 
 
9. Eiendomsskattesatsen videreføres med 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, 

og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v.   
 



Postadresse: Besøksadresse: 
Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455306 
9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455011 

10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse 
endringer: 
 
Årsavgift vann   2 % 
Tilknytningsavgift vann   0 % 
Årsavgift avløp    2 % 
Tilknytningsavgift avløp   0 % 
Renovasjon     6,5 % 
Årsavgift slam     15 % 
Feieavgift     0 % 
Leie vannmåler    2 % 

 
11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 

 
12. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva.  

 
 
13. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 

 
14. Timesatsen for fotterapi ved Vertshuset økes fra 380 kroner til 500 kroner. 

 
15. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,25 % dersom det ikke 

er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2011. 
 

16. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret for 
2012 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 

 
17. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de 

tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 
 

18. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i 
kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6.  
Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2012. 

 
19. Låneopptak. 

Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2012 på i alt 149,361 mill.kr. 
delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 31,007 mill.kr.  I tillegg 
kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til 
selvkostinvesteringer med 38,440 millioner. 

 
20. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med 

rådmannens merknader. 
 

21. Kommunestyret ber administrasjonen og hovedutvalgene ha stort fokus på å 
      effektivisere egen drift, og fremme forslag til strukturelle grep som legger opp til  
      bedre utnytting av kommunens samlede ressurser.    

 
22. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om hvilke tjenester en kan   

konkurranseutsette innenfor IKT-området i Alta kommune. Kommunestyret ønsker at 
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kommunens IKT-avdeling konsentrerer aktiviteten om definert kjernevirksomhet. IKT 
funksjonene i Alta kommune samles under felles ledelse. 

 
     23.  I forbindelse med oppfølging av plan for lindrende omsorg, herunder kreftsykepleier, 

søkes det ansatt kreftsykepleier fra 1.8.2012. Inndekning årlig kr. 600 000 tas innenfor 
egne budsjettrammer og vil bli synliggjort i forbindelse med budsjettregulering juni 
2012. Det vil i tillegg bli forsøkt å skaffe ekstern finansiering. 

 
    24.  Det er behov for styrking av rus og psykiatri arbeidet i kommunen. Det igangsettes 

derfor i 2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten/tilbudet. 
Kostnader i forbindelse med prosjektet tas innenfor egne budsjettrammer.  

 
 
 
 
 


