
Rapport fra arbeidsgruppe grunnskole og barnehage  

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2018-2021 
På anbefaling fra Agenda Kaupang har styringsgruppen gitt arbeidsgruppene i oppdrag å finne 
effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 80 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  
 
Alta kommunes egne analyser, samt nåsituasjonsanalysen fra Agenda Kaupang viser at 
kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er 
stort.  
 
Noe av årsaken er et ekspansivt investeringsbudsjett. Reduksjon av investeringene bør derfor 
vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 
effektivisere driften.  
 
Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av investeringene i omsorgssenteret og ny 
storskole. Det er også en forutsetning at budsjettert eiendomsskatt (2018-2021) ikke reduseres. 
 

1.2 Fordeling av sparemålet på 80 mill. kroner med full effekt fra 2021 
Kostnadskuttene fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. At fokuset ligger på tjenester i 
tabellen under betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan 
være muligheter for å effektivisere i mange som ikke er nevnt her. Effektiviseringskravet bør 
derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 
 
Tabellen under viser fordelingen av kuttene på 80 millioner kroner med full årlig effekt fra 2021.  
 

Tjenester 

Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 

13 % Innsparing 80 mill. kr 
Kultur og kirke 7,8 

 
                  

Sosial 17,7 6 %                 5-8  
Barnevern 18,9 7 %                 6-9  
Barnehage 15,3 5 %                  
Grunnskole 75,7 26 %                
Grunnskole og barnehage                24-32 
Helse 30,4 11 %                9-12 
Pleie og omsorg 119,9 45 %              35-39  
Administrasjon -4,1 

  Totalt 285,7   80 

 

Oppvekst og kultur – 

Grunnskole og barnehage  

Omstillingsprosjektet Alta 

kommune endret for livskraftig 

drift i 2018 
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1.3 Mandatet til arbeidsgruppene 
Arbeidsgruppen skole og barnehage skal utarbeide tiltak for å redusere kommunens netto 
driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres og hvordan man 
eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for planlagte investeringer. 
 
På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppen i oppdrag å finne 
effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 24-32 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  

2 Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 16.mai Felles oppstart av gruppearbeidet. Mål med 

arbeidet, plan for gjennomføring. Starte arbeidet 

med tiltaksutvikling. 

2 23.mai Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak 

3 13.juni Videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene, 

ferdigstille tiltakslisten 

4 15. august  Gjennomgang av endelig rapport  

 

3 Deltakere i arbeidsgruppen Skole- og barnehage  
► Rikke Raknes - Kommunalleder og leder av arbeidsgruppa  

► Tove Kristensen - Nestleder i oppvekst og kultur og skolefaglig ansvarlig  

► Jan Ivar Knutsen - Rektor Elvebakken barneskole 

► Unni Tollefsrud - Rektor Gakori barneskole  

► Nina Sørensen - Barnehagefaglig ansvarlig 

► Inger Helene Brandser - Styrer Saga barnehage  

► Yvonne Heitmann - Styrer Kronstad barnehage  

► Lena Johansen - Leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  

► Arne Dahler - Økonomirådgiver 

► Gøril Godvik - Økonomirådgiver i oppvekst og kultur 

► Martine Guttormsen - Personalrådgiver  

► Tom Henry Elvedal-Johansen - Utdanningsforbundet  

► Christel Jonas – Fagforbundet 

4 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har vært ledet av kommunalleder i Oppvekst og kultur. Deltakernes oppgave har vært å 
bidra til best mulig utredning av tiltakene.  
 
Det er i prosessen fremmet en rekke tiltak. Noen av disse er hentet fra forslaget til 
kommunedelplan Oppvekst 2018 – 2030 som ligger ute og som skal til behandling i løpet av 
høsten 2018. Andre er hentet fra tidligere utredninger på tjenesteområdet, og noen er nye.   
 
Skolestruktur som sådan er ikke tatt med i arbeidet, dette etter ønske fra Rådmannen og anbefalt 
av konsulenten fra Agenda Kaupang. Parallelt med omstillingsprosjektet pågår det en utredning 
av lokasjon for en eventuell ny sentrumsskole. Det ligger også flere tidligere vedtak om å ta ned 
barnehageavdelinger som ikke er effektuert, og som vil komme til politisk behandling som egne 
saker tidlig høst 2018. Arbeidsgruppa har likevel tatt med noen strukturendringer. Gruppa er 
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enstemmig om at det er gjennom strukturendringer de store grepene kan og bør gjøres for å sikre 
en god og livskraftig drift av tjenesteområdet i årene som kommer.    
 
Prosessen har vært preget av tidspress. Arbeidsgruppa har hatt under en måned på seg til å 
gjennomgå analysen og utarbeide tiltaksliste. Mange av forslagene er omfattende og behøver 
nærmere utredning. For å sikre at arbeidsgruppa har eierforhold til den endelige rapporten, ble 
det invitert til et ekstra møte med denne som tema på ettersommeren.  
 
Brukermedvirkning har vært fraværende i prosessen, noe som er på tvers av alle anbefalinger.  
Dette må få et særskilt fokus i det videre arbeidet mot vedtak og særlig når det kommer til 
iverksetting.  
 
Fokuset i gruppa har vært på å komme frem til tiltak som er mulige og realiserbare. Det har vært 
mange og gode diskusjoner i arbeidsgruppa, og graden av enighet har naturlig nok variert. På fire 
av tiltakene er det lagt inn en anmerkning om at arbeidsgruppa utfra faglige vurderinger ikke 
anbefaler tiltaket selv om det er realiserbart. Dette gjelder tiltak knyttet til bemanning i skole og 
barnehage, tiltak gruppa er redd for at på lengre sikt vil øke kostnadene heller enn å spare. Disse 
tiltakene går også i motsatt retning av satsingen nasjonalt og lokalt på tidlig innsats og 
forebyggende arbeid. I tillegg er det en anmerkning fra Voksenopplæringen vedrørende forslaget 
om å se på tilbud om spesialundervisning. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge, der de med 
anmerkning er satt til sist.      
 

5 Kort presentasjon av tjenesteområder som hører inn 
under arbeidsgruppens ansvarsområde 
► Barnehage: Alta kommune har totalt 27 barnehager; 13 kommunale og 14 private. I 

overkant av 1200 barn i Alta går i barnehage, det utgjør omtrent 90 %.   
o Altta Siida (samisk, privat, 4. avd.)  
o Aronnes barnehage (kommunal, 5 avd.)   
o Bossekop barnehage (privat, 2 avd.)  
o Breidablikk barnehage (kommunal, 5 avd.)   
o Breverud barnehage (privat, 2 baser/3. avd.) 
o Furua barnehage (privat, 4 avd.) 
o Furuly barnehage (privat, 4 avd.) 
o Gakori barnehage (kommunal, 2 avd.)   
o Holmen barnehage (privat, 2 avd.) 
o Holten barnehage (privat, 2 avd.) 
o IMI barnehage (privat, 4 avd.) 
o Kaiskuru barnehage (del av Kaiskuru nærmiljøsenter – kommunal, 5 avd.)   
o Komsatoppen barnehage (privat, 3 avd.) 
o Kronstad barnehage (kommunal, 3 avd.)   
o Leirbotn barnehage (del av Leirbotn oppvekstsenter – kommunal, 1 avd.)   
o Midtbakken barnehage (kommunal, 2 avd.)   
o Nyland barnehage (studentbarnehage – privat, 3 avd.) 
o Oterfaret barnehage (kommunal, 4 avd.)   
o Rafsbotn barnehage (kommunal, 2 avd.)   
o Rishaugen barnehage (privat, 3 avd.) 
o Saga barnehage (kommunal, 5 avd.)   
o Sentrum barnehage (kommunal, 5 avd.)   
o Snevit barnehage (privat, 2 avd.) 
o Talvik barnehage (del av Talvik oppvekstsenter – kommunal, 2 avd.)   
o Tornerose barnehage (privat, 4 avd.) 
o Tverrelvdalen barnehage (kommunal, 3 avd.)   
o Åsen barnehage (privat, 3 avd.) 

 
► Skole: Alta kommune har per 15.08.18 2560 skoleelever fordelt på 15 grunnskoler. I 

tillegg er det en privat kristen grunnskole og en privat Montessoriskole i kommunen med 
ca. 130 elever tilsammen, og en voksenopplæring med 230 elever. 

o AKG/Alta Kristne grunnskole (privat, 97 elever)  
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o Aronnes skole (1. – 4. trinn, 81 elever)  
o AVOS/Alta voksenopplæringssenter (230 elever)  
o AUSK/Alta ungdomsskole (8. – 10. trinn, samiskklasse og skolebase for hele 

ungdomstrinnet, alternativt opplæringstilbud Nøkkelstien, 412 elever)  
o Bossekop barneskole (1. – 7. trinn, 267 elever)  
o Elvebakken barneskole (1. – 7. trinn, 265 elever) 
o Gakori barneskole (1. – 7. trinn, 298 elever)  
o Haldde Montessoriskole (privat, 29 elever)  
o Kaiskuru nærmiljøsenter (1. – 4 trinn, 118 elever)  
o Komsa barneskole (1. – 7. trinn, samiskklasse, velkomstklasse og skolebase for 

hele barnetrinnet, 213 elever)  
o Kvalfjord skole (1. – 10.trinn, 6 elever ) 
o Leirbotn oppvekstsenter (1. – 7. trinn, 15 elever)  
o Rafsbotn skole (1. – 10. trinn, 83 elever)  
o Saga barneskole (1. – 7. trinn, 226 elever)  
o SUSK/Sandfallet ungdomsskole (8. – 10. trinn, velkomstklasse for hele 

ungdomstrinnet, alternativt opplæringstilbud Altagård, 247 elever)   
o Talvik oppvekstsenter (1. - 10. trinn, 63 elever)  
o Tverrelvdalen skole (1. - 10. trinn, 155 elever) 
o Øvre Alta barneskole (1. – 7. trinn, 111 elever)   

6 Hovedutfordringene for sektoren i perioden 2018-2021 
Utfordringene er synliggjort i Agenda Kaupangs analyse av tjenesteområdet, og gjennom arbeidet 
med kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030.  

6.1 Utfordringer innen barnehage og skole: 
I forslag til Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 trekkes følgende syv områder frem som 
hovedutfordringer i dag og årene fremover:  
 

► Vi har en barnehagestruktur som ikke fungerer optimalt med tanke på barnetall og 
bosetting   

► Vi har mange skoler i forhold til elevtall  
► Vi ligger under landsgjennomsnittet på resultater i skole, både faglig og sosialt  
► Vi har mange unge som sliter med sin psykiske helse  
► Vi samarbeider ikke godt nok på tvers av avdelinger og virksomheter  
► Vi mangler en overordna strategi når det gjelder IKT i barnehage og skole  
► Vi mangler en overordna strategi som sikrer kvalitet og status i vårt samiske tilbud  

 
Agenda Kaupang trekker frem i sin analyse at hovedforklaringen på de høye utgiftene innenfor 
barnehage og skole er små skoler, lav produktivitet i kommunale barnehager, høy bemanning i 
SFO og høy standard på voksenopplæringen. 

6.2 Hovedområder, delmål og strategier: 
I forslag til Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 trekkes følgende fire hovedområder, delmål 
og tilhørende strategier fram:   
 

► Helhetlige tjenester og samarbeid: Barn og unge i Alta skal møte et helhetlig og sømløst 
tjenesteapparat som gir tidlig og riktig hjelp, til rett tid.  

o Fokus på tidlig innsats 
o Tverrfaglig samarbeid  
o Gode overganger  
o Lavterskel kultur- og fritidstilbud 

 

► Oppvekststruktur: Barn og unge i Alta skal gis et likeverdig og kvalitativt godt tilbud, og 
det må sikres en forsvarlig struktur i forhold til barnetall og bosettingsmønster som står 
seg i fremtiden og som tar inn over seg de muligheter og utfordringer fremtidens 
barnehager og skoler vil bringe.  
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o Bærekraftig og fremtidsrettet oppvekststruktur - riktig dimensjonert antall og 
størrelse på Altas barnehager og skoler 

o Aktivitet i oppvekstanlegg utover barnehage- og skoletid 
o Alternativt opplæringstilbud 
o Gjennomgående samisktilbud i barnehage og skole 
o Digitalisering 

 

► Leke- og læringsmiljø: Barnehagene og skolene i Alta skal preges av et godt leke- og 
læringsmiljø med nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering.  

o Lekemiljø 
o Læringsmiljø 
o Faglige resultater 

 
► Kvalitet og kompetanse: Alta kommune skal ha kvalifiserte ansatte i alle ledd. Vi skal ha 

en tverrfaglig sammensatt stab i barnehager og skoler, og økt rekruttering av 
samisktalende ansatte. 

o Omdømme  
o Rekruttering 
o Planmessig kompetanseheving 
o Bemanning 

 

7 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
Tabellen under viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak med de viktigste 
konsekvensene og beregning av økonomisk effekt i perioden. Nærmere begrunnelse og 
beskrivelse av tiltakene finnes i beskrivelsen under tabellen. 
 
Arbeidsgruppens møter er brukt til gjennomgang av Agenda Kaupangs analyse av 
tjenesteområdet, og diskusjoner rundt hvilke tiltak som kan og bør tas med. De ulike tiltakene ble 
fordelt mellom arbeidsgruppas medlemmer, som mellom møtene sjekket ut og beregnet nærmere 
både økonomisk innsparing og faglige konsekvenser. Rapporten fra arbeidet er skrevet av 
kommunalleder.  
  
Noen tiltak er ikke videre utredet i denne fasen, da disse vil ha mindre økonomisk gevinst på kort 
sikt. Andre tiltak trenger ytterligere analyse og drøfting.  
 
Etter arbeidsgruppas vurdering er det aktuelt med flere tiltak enn her er medtatt knyttet til 
skolestruktur. Det er ikke gjort da det ikke var en del av arbeidsgruppas mandat og fordi effekten 
av tiltakene ikke vil komme i den neste planperioden 2019-2022. Det tar mer enn fire år å 
planlegge/bygge nye skoler. 
 
 

Nr Tiltak Konsekvenser Effekt 

19 

Effekt 

20 

Effekt 

21 

Effekt 

22 

1 Flytte Avdeling for 
bosetting og 
integrering til 
voksenopplæringen 

Er allerede politisk vedtatt, trer i 
kraft fra 1.1.2019. Spare 
husleie.  

     1,0       1,0       1,0       1,0  

2 
Legge ned Gakori 
barnehage 

Er politisk vedtatt å ta ned 3 
avd. kan legge ned Gakori med 
2 avdelinger. Med forbehold for 
ledig kapasitet.       3,2       6,4       6,4       6,4  

3 Legge ned 
midlertidige og 
utvidede avdelinger i 
kommunale 

Er politisk vedtatt å ta ned 3 
avd. Kan legge ned midlertidige 
og utvidede avdelinger ved 
kommunale barnehager. Med      2,6       5,4       5,4       5,4  
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barnehager forbehold om ledig kapasitet. 

4 Bedre kontroll av 
antall barn i private 
barnehager 

Avklare regelverk og beregning 
for tildeling av tilskudd til private 
barnehager      4,0       4,0       4,0       4,0  

5 

Samlokalisere 
alternative 
opplæringstilbud i 
grunnskolen 

Legge ned de alternative 
tilbudene for elever med 
atferdsproblemer/psykisk helse 
ved Nøkkelstien og Altagård, og 
samle alt tilbud og kompetanse 
til denne elevgruppen for hele 
grunnskolen i Alta på Aronnes 
skole. Flytte dagens elever ved 
Aronnes skole til andre skoler i 
nærheten med ledig kapasitet.       3,0       6,0       6,0       6,0  

6 Flytte ungdomstrinn 
ved Tverrelvdalen til 
SUSK/AUSK 

Gjelder 39 elever. Sparer 4,8 
årsverk.  

     1,4       2,9       2,9       2,9  

7 Etablere 
oppvekstsenter i 
Tverrelvdalen  

Flytte barnehagen til skolen. 
Gjelder 38 barn, 3 avdelinger. 

- 0,5 1,0 1,0 

8 Flytte 
ungdomstrinnet ved 
Rafsbotn skole til 
SUSK/AUSK 

Gjelder 31 elever. Sparer 3 
årsverk.  

     0,9       1,8       1,8       1,8  

9 Etablere 
oppvekstsenter i 
Rafsbotn 

Flytte barnehagen til skolen. 
Gjelder 24 plasser, to 
avdelinger.       -    -       0,6       1,2  

10 Flytte Leirbotn skole 
til Rafsbotn 

Gjelder 12 elever. Sparer 3 
årsverk.       0,9       1,8       1,8       1,8  

11 Flytte ungdomstrinn 
ved Talvik til 
SUSK/AUSK 

Gjelder 20 elever. Sparer 4,8 
årsverk. 

0,6 1,2 1,2 1,2 

12 Legge ned 
velkomstklassene 
ved Komsa og 
Sandfallet 

La nyankomne elever begynne 
rett på egen nærskole. Tilbudet 
omfatter 5 årsverk. Kan spare 
minst 2 årsverk.       0,6       1,2       1,2       1,2  

13 
Voksenopplæringen - 
redusere tilbudet om 
spesialundervisning 

Redusert tilbud om opplæring 
gjennom spesialundervisning til 
elever som er ferdige med 
videregående skole. Spare 4 
årsverk. Trengs et forprosjekt.          -         1,0       2,0       2,0  

14 Ta bort lokalt vedtak 
om ekstra 
pedagognorm i 
barnehagene 

Fjerne kommunalt vedtak, ny 
nasjonal norm legges til grunn i 
alle barnehager 

     0,4       1,0       1,0       1,0  

15 Øke antall barn per 
ansatt i SFO 

Endre bemanningsfaktor – antall 
barn per årsverk   

     1,5       3,2       3,2       3,2  

16 Øke antall elever per 
lærer 

Endre bemanningsfaktor – antall 
elever per lærer   

     3,2       6,4       6,4       6,4  

Tot   23,3 43,8 45,9 46,5 

 

I tillegg er kommende sak om ny sentrumsskole og eventuell organisering av denne av stor 

betydning for tjenesteområdet, og vil innvirke på flere av tiltakene som her foreslås.  

Et mulig innsparingstiltak er å ikke bygge ny sentrumsskole. En ny skole i sentrum vil medføre 
økte kapitalkostnader på 25 mill. per år, noe som er avsatt i økonomiplanen. I tillegg vil det være 
noe innsparing på pedagogisk drift ved en ny skole, dette er ikke beregnet. Sak vedrørende mulig 
lokasjon av ny skole i sentrum skal behandles i Kommunestyret i september 2018.    
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Det må her understrekes, at dersom det ikke bygges ny sentrumsskole må det uansett gjøres 
investeringer. De to skolene i sentrum er i en slik bygningsmessig stand at oppussing og 
renovering må gjennomføres for at vi skal kunne drive forsvarlig.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det bygges en ny sentrumsskole og at Komsa og Bossekop skole 
legges ned.   

 

7.1 Tiltak 1 - Flytte Avdeling for bosetting og integrering til 

voksenopplæringen 
Det foreslås å flytte Avdeling for bosetting og integrering til ledige lokaler hos voksenopplæringa, 
organisert inn under denne.   
 
Tiltaket er politisk vedtatt og trer i kraft 01.01.2019. Innsparingen er på 1 mill. per år i sparte 
husleiekostnader. På sikt kan denne organiseringa også føre til økt innsparing ved at man ser 
drifta under ett.  
 

7.2 Tiltak 2 - Legge ned Gakori barnehage 
Det foreslås å legge ned Gakori barnehage.  
 
Vi trenger å redusere kapasiteten i de kommunale barnehagene for å redusere antall nullåringer i 
private barnehager og for å ta ned antall tomme plasser.  
 
Det ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2017 at 3 avdelinger skulle tas ned i Altas barnehager 
pga. for høy ledig kapasitet. Vedtaket er ikke effektuert, men gevinsten er tatt ut i budsjett 2018. 
Forslag om å legge ned Gakori barnehage har vært til politiske behandling flere ganger, og det 
legges frem ny sak om dette tidlig høst 2018. Oppvekstadministrasjonen har jobbet med en 
analyse av fødselstall og befolkningsframskrivinger, som vil bli lagt frem sammen med saken om 
nedleggelse.  
 
Gakori barnehage er en 2-avdelingsbarnehage med 24 plasser, per juli er det for kommende år 
fordelt på 12 små og 11 store plasser.  
 
En nedleggelse av Gakori barnehage får konsekvenser først og fremst for de barn som går i 
barnehagen og som må bytte til annen barnehage. Det vil også få konsekvenser for de ansatte 
som må bytte arbeidsplass. Det er nok barnehageplasser i Alta til å kunne tilby plasser ved andre 
barnehager for barna, og ledige stillinger for de ansatte.  
 
Det ser per juli ut som om det vil være rundt 45 ledige barnehageplasser det kommende 
barnehageåret. En risiko ved nedleggelse av barnehageplasser er å hele tiden sikre at vi har 
tilbud til de med lovfestet rett. I tillegg har Alta kommune hatt et ønske om å gi barnehageplass til 
de som ønsker det, det krever at man til en hver tid går med noe ledig kapasitet.  
 
Det arbeides også med å omgjøre en kommunal 2 avdelings barnehage til en ren samisk 
barnehage fra barnehageåret 2019/20. Hvis så blir gjennomført, fjernes den midlertidige 
avdelingen ved Altta Siida som ble opprettet i påvente av slik etablering. I praksis tas det da ned 
1 avdeling. Det vites heller ikke om innsøking til en slik kommunal ren samisk barnehage vil være 
nok til å fylle alle plasser fra første driftsår, og vi må planlegge for å ha noen ledige plasser der de 
første årene inntil tilbudet er etablert. En eventuell nedleggelse med derfor ses i sammenheng 
med total kapasitet og i sammenheng med andre omstillingstiltak knyttet til barnehageområdet.  
 
Gakori har et årlig budsjett på drøye 3 mill. innsparingen vil være det dobbelte*. Barnehagen kan 
legges ned fra barnehageåret 2019/20.  

 

*Innsparingen får dobbel effekt fordi billigere drift av de kommunale barnehagene, gjør at tilskuddet til de 
private blir tilsvarende lavere. Dette gjelder alle tiltak vedrørende barnehage. 
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7.3 Tiltak 3 - Legge ned midlertidige avdelinger i kommunale barnehager 
Det foreslås å legge ned midlertidige avdelinger i kommunale barnehager i Alta kommune. 
 
Vi trenger å redusere kapasiteten i de kommunale barnehagene for å redusere antall nullåringer i 
private barnehager og for å ta ned antall tomme plasser.  
 
Det ble i forbindelse med budsjett 2018 vedtatt å legge ned en avdeling ved Aronnes barnehage 
pga. for høy ledig kapasitet. Vedtaket er ikke effektuert, men gevinsten er tatt ut i budsjett 2018. 
 
I perioden 2007 og frem til august 2015 ble det etablert flere midlertidige avdelinger for å dekke 
opp behovet for plasser: Aronnes, Breidablikk, Kaiskuru og Tverrelvdalen. Videre ble det samme 
år gjort utvidelser i avdelinger ved Saga, Breidablikk og Oterfaret.  
 
Helt konkret foreslås det å ta ned etter behov, med følgende prioritering: midlertidig avdeling ved 
Aronnes barnehage, utvidede avdelinger, midlertidig avdeling ved Kaiskuru barnehage, 
midlertidig avdeling ved Tverrelvdalen barnehage og midlertidig avdeling ved Breidablikk 
barnehage.  
 
Konsekvensene av tiltaket er at vi får fylt opp de eksisterende ordinære kommunale og private 
barnehagene. Vi får lagt ned noen avdelinger som ikke er optimale rent byggmessig, eksempelvis 
i Tverrelvdalen som leier grendehusets festlokale og i Kaiskuru hvor den utvidede avdelingen er i 
et område rett ut mot en parkeringsplass og uten gjerde. Samtidig vet vi at en del foreldre er 
svært fornøyd med noen av disse avdelingene, spesielt uteavdelingene ved Kaiskuru og 
Breidablikk, og Tverrelvdalen der denne ekstra avdelingen tilførte nærmiljøet bedre kapasitet. 
Videre får en nedleggelse konsekvenser for de barn som går i barnehagen og som må bytte til 
annen barnehage. Det vil også få konsekvenser for de ansatte som må bytte arbeidsplass. Det er 
nok barnehageplasser i Alta til å kunne tilby plasser ved andre barnehager for barna, og ledige 
stillinger for de ansatte.  
 
Tiltaket må ses i sammenheng med de analyser av fødselstall og befolkningsframskrivinger det 
refereres til i tiltaket over, og avhenger av ledig kapasitet. Begge tiltak kan ikke effektueres. 
 
Tiltaket kan gi totalt en årlig innsparing på 5,4 mill.* Det kan iverksettes fra og med barnehageåret 
2019/20.   
 

7.4 Tiltak 4 - Bedre kontroll av antall barn i private barnehager 
Det foreslås en endring i tilskuddsordningen til de private barnehagene.  
 
Arbeidet er allerede igangsatt, og det vil bli lagt frem sak om dette i løpet høsten 2018, så sant de 
rette avklaringer fra Utdanningsdirektoratet og departementet kommer.  
 
I dag utbetales tilskuddet til de private barnehagene utfra telling og innrapportering den 15. 
desember hvert år. Det er ulike tolkninger av hvordan slik telling skal gjennomføres med tanke på 
hvilke barn som skal telles med. Det trengs derfor en gjennomgang og en avklaring om hvordan 
det skal gjøre videre. Blant annet kan det telles flere ganger per år, tilskuddet kan utbetales flere 
ganger, eventuelt etterskuddsvis – her er flere muligheter. Saken involverer både Fylkesmannen i 
Finnmark, Utdanningsdirektoratet og Departementet. De tolker dette regelverket ulikt, og vi 
trenger avklaringer derfra før vi kan lande dette. Videre må også representanter fra de private 
barnehagene involveres som planlagt i det videre arbeidet mot en anbefaling. 
 
Det anslås en årlig innsparing på 4 mill. Tiltaket iverksettes delvis allerede fra inneværende år, 
med full effekt fra 2019.   
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7.5 Tiltak 5 - Samlokalisere alternative opplæringstilbud i grunnskolen 

Det foreslås å etablere en ny læringsarena ved Aronnes skole for elever i hele grunnskolen med 
behov for alternativ opplæring.  

 

Tiltaket innebærer at dagens alternative opplæringstilbud til ungdomsskoleelever ved Altagård og 
Nøkkelstien legges ned og tilbudet om alternativ opplæring utvides til å gjelde hele grunnskolen, 
ikke bare 8. – 10. trinn slik det er i dag. Den nye læringsarenaen skal også være et 
kompetansesenter for alternativ opplæring, som i tillegg til å drives som en egen skole også skal 
bistå resten av Altas skoler. Tiltaket bør driftes som egen virksomhet, med egen rektor og et 
tverrfaglig sammensatt personale. Dagens elever ved Aronnes skole flyttes til andre 
omkringliggende skoler med ledig kapasitet.  

 

Dagens alternative opplæringstilbud gis dels i leide lokaler i Hammaribygget der vi har leieavtale 
frem til nyttår 2018, og dels i leide lokaler på Altagård. Sistnevnte lokaler er i svært dårlig 
forfatning. Tilbud om alternativ opplæring utenfor egen nærskole mangler i sin helhet for 
barnetrinnet. Lokalitetene ved Aronnes skole er slik at det er mulig å imøtekomme den enkelte sitt 
behov for skjerming, tilrettelegging knyttet til opplæring ut fra sakkyndighet, vedtak og individuell 
opplæringsplan. Det er ledig kapasitet ved flere skoler rundt Aronnes som dagens elevmasse kan 
flyttes til. 

 

Det positive med en samlokalisering er at det gir et større fagmiljø med tverrfaglig kompetanse på 
opplæring og tilrettelegging for elever som ikke har nytte av det ordinære opplæringstilbudet. For 
å spre kunnskap og skape varige endringer for elever med utfordringer, er det er viktig å etablere 
tilbudet som et kompetansesenter, og rekruttere pedagoger og fagfolk som har den nødvendige 
faglige kompetansen og motivasjon til å jobbe med elever med ulik type problematikk. 
Enkeltelever får mulighet for «skreddersøm» i forhold til sine behov. Lærerplanen skal være 
styrende for opplæringen. Aktivitetene skal være mestringsgivende og fundamentert i denne. 
Elevgruppa som gjennom skolegangen har manglet mestringsfølelse, slitt med motivasjonen og 
som man innenfor de ordinære rammene ikke har klart å gi tilstrekkelige tilpasninger til, skal få en 
«ny» skolehverdag. Her skal arbeidet være lystbetont, praktisk og meningsfullt, noe som skal 
bidra til at de fullfører grunnskolen. Særskilt fokus på samhandling, relasjon og mestring i et 
læringsmiljø som er tilrettelagt for en praktisk og variert opplæring, ø øker muligheten til å bli sett, 
bekreftet og klare å få til en positiv skoleopplevelse som igjen muliggjør det å gå ut av 10. trinn 
med karakterer i alle fag. Lokasjonen på Aronnes har nærhet til både barneskoler og de to 
sentrumsnære ungdomskolene, og gir gode muligheter til samarbeid i forhold til aktiviteter og 
opplæring.  

 

Barnetrinnet har i dag ikke noe alternativ opplæring og flere elever får ikke tilfredsstillende 
opplæring da en mangler kompetanse og læringsarenaer som gir handlingsrom for å 
imøtekomme elevenes behov. Erfaringene er at det fører til vegringsatferd, lite utbytte av 
opplæringen og etablerte negative skoleopplevelsee som vedvarer og følger eleven gjennom 
skoleforløpet. 

 

Det er i seg selv negativt å måtte erkjenne at Altaskolene i dag ikke klarer å ramme inn alle elever 
i ordinær skole. Tilpasset opplæring ut fra den enkeltes forutsetninger og behov er et bærende 
prinsipp i den norske skolen. Primærforebygging og tidlig innsats vil være å ta disse elevene og 
deres behov på høyeste alvor og starte arbeidet med å etablere et verdig, attraktivt og varig 
alternativt opplæringstilbud som både kommunen, elever og de ansatte kan være stolte av.   

 

Innsparingen er per år på 6 mill. Det er innsparing både med tanke på husleie for dagens 
alternative opplæringstilbud og stillinger ved Aronnes skole. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 
2019/20. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader. Tiltaket vil i tillegg kunne frigi 
ressurser som i dag brukes på enkeltelever med omfattende behov ute på den enkelte skole.  

 

Materialet må tallsikres, både med tanke på elevtall, fødselstall og befolkningsframskrivinger 
samt behov for alternativ opplæring i Altas skoler. Ved å flytte elever fra Aronnes til andre skoler 
må forskrift om skolemønster endres.  
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7.6 Tiltak 6 - Flytte ungdomstrinn ved Tverrelvdalen til sentrum 
Det foreslås å legge ned ungdomstrinnet ved Tverrelvdalen, og flytte elevene til Sandfallet eller 
Alta ungdomsskole slik at vi fyller opp ledige plasser der og samler ungdomstrinnet i sentrum.  
 
Gjelder 39 elever skoleåret 2018/19.   
 
Tiltaket har mange mulige positive konsekvenser. Fagmiljøene blir større, og man får samlet 
kompetansen. Det å samle ungdommene på ett sted kan oppleves bedre for de som ikke har 
funnet seg til rette på en liten skole med få jevnaldrende. Ungdom som ikke har det bra kan få 
flere å bli kjent med. Videre vil ungdommer fra en mindre skole ha godt av å få flere lærere å 
forholde seg til, noe som kan gi store og positive utslag i læringen. Elever som har innehatt en 
uheldig rolle i en liten klasse, kan få starte på nytt i en klasse med flere elever. Det er også mulig 
å spare en del penger på skyss til tilbud som bibliotek, svømming osv. Overtallige lærere som 
kan plasseres andre steder kan være med på å redusere lærermangelen vi vet kommer innen få 
år. Flere elever ved skolen vil kunne gi økte ressurser til administrasjon, og kan gi muligheter for 
å ansette andre yrkesgrupper i skolen så som miljøterapeut, psykiatrisk sykepleier el.l.   
    
Tiltaket har også mulige negative konsekvenser. Det at ungdom fra en liten skole får mange 
lærere å forholde seg til, kan også oppleves vanskelig for elever som trenger kontinuitet og 
forutsigbarhet. Det kan også være negativt å samle alle ungdommer på ett sted, særlig for de 
som ikke er vant til å omgås så mange på en gang. Det kan føles stort og utrygt. At det blir flere 
elever per klasse kan føre til at lærer har mindre tid til den enkelte elev. Tiltaket kan også føre til 
økte skysskostnader. 
 
Innsparingen er per år på 2,9 mill. og gjelder 4,8 årsverk. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 
2019/20. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader.  
 
Dette er utredet med tall for neste års elever. Det trengs ytterligere analyser av elevtall 
kommende år med utgangspunkt i fødselstall og befolkningsframskrivinger. Ved å flytte 
ungdomstrinnet fra i Tverrelvdalen til sentrum må forskrift om skolemønster endres. 

 

7.7 Tiltak 7 - Etablere oppvekstsenter i Tverrelvdalen  
Det foreslås å flytte barnehagen i Tverrelvdalen, opp til skolen og etablere et oppvekstsenter der 
under en felles ledelse.  
 
Tiltaket henger sammen med tiltak nummer 6 som vil frigjøre plass ved skolen.  
 
Barnehagen er i dag dels i leide lokaler og dels i eide lokaler. Det er 38 barn i barnehagen 
kommende barnehageår.  
 
Å etablere et oppvekstsenter i Tverrelvdalen er positivt fordi man da vil få et helhetlig 
opplæringsløp. Man unngår en potensielt vanskelig overgang fra barnehage til barneskole fordi 
barna er kjent med både området, lokalene og de ansatte fra før. Videre får man samlet 
kompetansen, og det gir gode muligheter for samarbeid på tvers. Kommunene slipper å leie 
lokaler til barnehagen og vi får utnyttet ledige rom i skolen. Ved å samle barnehage og skole 
under felles ledelse, er det også stort potensiale for innsparing på driftssiden ved å se de to 
virksomhetene under ett.     
 
En flytting av barnehagen kan få negative konsekvenser for de barn som går der og som må 
bytte. Ansatte fra barnehagen vil langt på vei kunne følge med over om de ønsker det, noe som 
kan bidra til å nøytralisere dette. Det kan også være at barn, foreldre og ansatte som må flytte 
kan oppleve det som utrygt å få en større virksomhet med flere ansatte, barn og unge å forholde 
seg til. Det er nettopp undertegnet ny leieavtale med Tverrelvdalen grendelag, som varer til 
01.07.2020. 
 
Innsparingen er per år på 1 mill*. Av dette utgjør drøye 200 000 husleie, øvrig innsparing gjøres 
over drift ved samordning mot skole og SFO. Det vil måtte gjøres noen bygningsmessige 
endringer i de nye lokalene på skolen, dette er ikke kostnadsberegnet. I tillegg vil det være noe 
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innsparing på bygningsmessig drift og vedlikehold som ikke er beregnet. Tiltaket kan iverksettes 
fra kommende barnehageår, men på grunn barnehagens leieavtale vil ikke full innsparing være 
mulig før fra barnehageåret 2020/21, så sant vi ikke finner andre leietakere.  
 

7.8 Tiltak 8 - Flytte ungdomstrinnet ved Rafsbotn skole til sentrum  
Det foreslås å legge ned ungdomstrinnet ved Rafsbotn, og flytte elevene til Sandfallet eller Alta 
ungdomsskole slik at vi fyller opp ledige plasser der og samler ungdomstrinnet i sentrum.  
 
Gjelder 31 elever skoleåret 2018/19.   
 
Tiltaket har mange mulige positive konsekvenser. Fagmiljøene blir større, og man får samlet 
kompetansen. Det å samle ungdommene på ett sted kan oppleves bedre for de som ikke har 
funnet seg til rette på en liten skole med få jevnaldrende. Ungdom som ikke har det bra kan få 
flere å bli kjent med. Videre vil ungdommer fra en mindre skole ha godt av å få flere lærere å 
forholde seg til, noe som kan gi store og positive utslag i læringen. Elever som har innehatt en 
uheldig rolle i en liten klasse, kan få starte på nytt i en klasse med flere elever. Det er også mulig 
å spare en del penger på skyss til tilbud som bibliotek, svømming osv. Overtallige lærere som 
kan plasseres andre steder kan være med på å redusere lærermangelen vi vet kommer innen få 
år. Flere elever ved skolen vil kunne gi økte ressurser til administrasjon, og kan gi muligheter for 
å ansette andre yrkesgrupper i skolen så som miljøterapeut, psykiatrisk sykepleier el.l.   
    
Tiltaket har også mulige negative konsekvenser. Det at ungdom fra en liten skole får mange 
lærere å forholde seg til, kan også oppleves vanskelig for elever som trenger kontinuitet og 
forutsigbarhet. Det kan også være negativt å samle alle ungdommer på ett sted, særlig for de 
som ikke er vant til å omgås så mange på en gang. Det kan føles stort og utrygt. At det blir flere 
elever per klasse kan føre til at lærer har mindre tid til den enkelte elev. Tiltaket kan også føre til 
økte skysskostnader.  
 
Innsparingen er per år på 1,8 mill. og gjelder 3 årsverk. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 
2019/20. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader.  
 
Dette er utredet med tall for neste års elever. Det trengs ytterligere analyser av elevtall 
kommende år med utgangspunkt i fødselstall og befolkningsframskrivinger. Ved å flytte 
ungdomstrinnet fra i Rafsbotn til sentrum må forskrift om skolemønster endres.  

 

7.9 Tiltak 9 - Etablere oppvekstsenter i Rafsbotn 
Det foreslås å flytte barnehagen i Rafsbotn som i dag er i leide lokaler i RIL-huset, opp til skolen 
og etablere et oppvekstsenter der under en felles ledelse.  
 
Tiltaket henger sammen med tiltak nummer 8 som vil frigjøre plass ved skolen. Barnehagen kan 
flyttes inn der SFO er i dag. SFO flyttes inn i skolens lokaler.   
 
Det er 17 barn i barnehagen kommende barnehageår.  
 
Å etablere et oppvekstsenter i Rafsbotn er positivt fordi man da vil få et helhetlig opplæringsløp. 
Man unngår en potensielt vanskelig overgang fra barnehage til barneskole fordi barna er kjent 
med både området, lokalene og de ansatte fra før. Videre får man samlet kompetansen, og det 
gir gode muligheter for samarbeid på tvers. Kommunene slipper å leie lokaler til barnehagen og vi 
får utnyttet ledige rom i skolen. Ved å samle barnehage og skole under felles ledelse, er det også 
stort potensiale for innsparing på driftssiden ved å se de to virksomhetene under ett.     
 
En flytting av barnehagen kan få negative konsekvenser for de barn som går der og som må 
bytte. Ansatte fra barnehagen vil langt på vei kunne følge med over om de ønsker det, noe som 
kan bidra til å nøytralisere dette. Det kan også være at barn, foreldre og ansatte som må flytte 
kan oppleve det som utrygt å få en større virksomhet med flere ansatte, barn og unge å forholde 
seg til. Det er nettopp undertegnet ny leieavtale med Rafsbotn idrettslag, som varer til 
01.07.2022. 
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Innsparingen er per år på 1,2 mill*. Det vil måtte gjøres noen bygningsmessige endringer i de nye 
lokalene på skolen, dette er ikke kostnadsberegnet. I tillegg vil det være noe innsparing på 
bygningsmessig drift og vedlikehold som ikke er beregnet. Tiltaket kan iverksettes fra kommende 
barnehageår, men på grunn barnehagens leieavtale vil ikke full innsparing være mulig før fra  
barnehageåret 2022/23, så sant vi ikke finner andre leietakere.  
 

7.10 Tiltak 10 - Flytte Leirbotn skole til Rafsbotn 
Det foreslås å legge ned hele skoletilbudet ved Leirbotn oppvekstsenter, og flytte elevene til 
Rafsbotn skole.  
 
Leirbotn og Rafsbotn er allerede under felles ledelse fra skoleåret 2018/19.  
 
Gjelder 12 elever og 3 lærere dette skoleåret.  
 
Tiltaket har mange mulige positive konsekvenser. Fagmiljøene blir større, og man får samlet 
kompetansen. Elevene får flere lærere og medelever å forholde seg til, noe som kan gi økt 
læringsutbytte. Det å samle elevene på en skole kan oppleves positivt, spesielt for de som ikke 
har funnet seg til rette på en liten skole med få jevnaldrende. Elever som ikke har det bra kan få 
flere å bli kjent med. Elever som har innehatt en uheldig rolle i en liten klasse, kan få starte på 
nytt i en klasse med flere elever. Ledelsen og lærere ved de to skolene er noe kjent fra før. Ved 
en nedleggelse vil deler av lokalene i Leirbotn kunne leies ut. Barnehagen i Leirbotn vil få større 
plass, både inne og ute. Lokalene i Leirbotn er slitne med stort behov for oppussing og 
oppgradering, som man da slipper å ta.  
    
Tiltaket har også mulige negative konsekvenser. Flere elever i klassene kan føre til at lærer har 
mindre tid til hver enkelt. Elever som får flere lærere og medelever å forholde seg til, kan oppleve 
dette som utrygt og negativt da de er vant til å omgås få. Det gjelder særlig elever som trenger 
kontinuitet og forutsigbarhet. Det blir en ekstra overgang for barna over til barneskolen. Og 
barnehagen i Leirbotn vil miste kollegaer og få et mindre fagmiljø og være mer sårbar for fravær. 
Tiltaket medfører lengre skolevei for elevene, og kan føre til høyere skysskostnader. Det vil også 
være negativt for bygda å miste sin nærskole.  
 
Innsparingen er per år på 1,8 mill. og gjelder 3 årsverk. I tillegg vil det være noe innsparing på 
bygningsmessig drift og vedlikehold som ikke er beregnet. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 
2019/20. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader. Det blir ikke flere elever med 
skoleskyss, men lengre skoleskyss.  
 
Dette er utredet med tall for neste års elever. Det trengs ytterligere analyser av elevtall 
kommende år med utgangspunkt i fødselstall og befolkningsframskrivinger. Ved å flytte 
Leirbotnelevene til Rafsbotn må forskrift om skolemønster endres.  
 

7.11 Tiltak 11 - Flytte ungdomstrinnet ved Talvik skole til sentrum   
Det foreslås å legge ned ungdomstrinnet ved Talvik, og flytte elevene til Sandfallet eller Alta 
ungdomsskole slik at vi fyller opp ledige plasser der og samler ungdomstrinnet i sentrum.  
 
Gjelder 20 elever skoleåret 2018/19.   
 
Tiltaket har mange mulige positive konsekvenser. Fagmiljøene blir større, og man får samlet 
kompetansen. Det å samle ungdommene på ett sted kan oppleves bedre for de som ikke har 
funnet seg til rette på en liten skole med få jevnaldrende. Ungdom som ikke har det bra kan få 
flere å bli kjent med. Videre vil ungdommer fra en mindre skole ha godt av å få flere lærere å 
forholde seg til, noe som kan gi store og positive utslag i læringen. Elever som har innehatt en 
uheldig rolle i en liten klasse, kan få starte på nytt i en klasse med flere elever. Det er også mulig 
å spare en del penger på skyss til tilbud som bibliotek, svømming osv. Overtallige lærere som 
kan plasseres andre steder kan være med på å redusere lærermangelen vi vet kommer innen få 
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år. Flere elever ved skolen vil kunne gi økte ressurser til administrasjon, og kan gi muligheter for 
å ansette andre yrkesgrupper i skolen så som miljøterapeut, psykiatrisk sykepleier el.l.   
    
Tiltaket har også mulige negative konsekvenser. Det at ungdom fra en liten skole får mange 
lærere å forholde seg til, kan også oppleves vanskelig for elever som trenger kontinuitet og 
forutsigbarhet. Det kan også være negativt å samle alle ungdommer på ett sted, særlig for de 
som ikke er vant til å omgås så mange på en gang. Det kan føles stort og utrygt. At det blir flere 
elever per klasse kan føre til at lærer har mindre tid til den enkelte elev. Tiltaket kan også føre til 
økte skysskostnader.  
 
Innsparingen er per år på 1,2 mill. og gjelder 2 årsverk. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 
2019/20. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader.  
 
Dette er utredet med tall for neste års elever. Det trengs ytterligere analyser av elevtall 
kommende år med utgangspunkt i fødselstall og befolkningsframskrivinger. Ved å flytte 
ungdomstrinnet fra Talvik til sentrum må forskrift om skolemønster endres.  
 

7.12 Tiltak 12 - Legge ned velkomstklassene ved Komsa og Sandfallet 
Det foreslås å legge ned tilbudet om velkomstklasse for nyankomne.  
 
Tilbudet om Velkomstklasse gis i dag for barnetrinnet ved Komsa og for ungdomstrinnet ved 
Sandfallet. Det foreslås med dette at nyankomne heller gis plass på egen nærskole med en gang. 
De vil få tilbud om særskilt norskopplæring og har på lik linje med alle andre elever krav på 
tilpassa undervisning utfra sine behov.  
 
Når nyankomne minoritetsspråklige elever kommer til Alta starter vi med segregering isteden for 
integrering. Elevene blir satt i klasser der de ikke møter norske barn og heller ikke det norske 
språk i den grad de ville møtt det i en ordinær klasse. Dette tenker vi slår uheldig ut både i forhold 
til sosial og språklig utvikling. Erfaringene tilsier at elevene som tidlig kommer ut i ordinære 
klasser lærer norsk raskere og bedre enn elever som er lenge i velkomstklassen. Elevene er i 
velkomstklassene i 1 år, noen få i 2 år. Selv med 1 år i velkomstklassen så har mange av elevene 
store tilretteleggingsbehov når de starter i ordinær klasse. I dag melder både lærere og 
skoleledere om dette tilretteleggingsbehovet, som har helt naturlige årsaker. Det er viktig at alle 
som jobber i skolen er innforstått med at vi ikke kan forvente at disse elevene skal prestere på lik 
linje som norske elever, og for mange av dem vil det ta flere år før de kan jobbe mot de samme 
målene som sine jevnaldrende. Gjennom velkomstklasse utsettes tilretteleggingsarbeidet til 
lærerne i et år, det kan og bør starte med en gang. Det gagner minoritetsspråklige elever å starte 
i ordinære klasser der de hører norskspråket bli brukt naturlig i lek og kommunikasjon med andre 
elever, istedenfor å lære «skolenorsk» av lærer i velkomstklassen. 
 
Andre positive konsekvenser er at det blir en mer helhetlig opplæring med færre overganger 
mellom velkomstkasse og nærskole. Eleven blir raskere integrert i det norske samfunnet, og 
lærer norsk bedre gjennom større språkbad i hverdagen, gjennom læring, lek og kommunikasjon 
på norsk. Det vil også bli enklere for både elever og foresatte å kun forholde seg til en skole og 
ett sett med lærere gjennom barne- eller ungdomstrinnet. Det vil også bli innsparing på 
skysskostnader, og i tillegg blir det frigitt rom på Komsa og Sandfallet skole som kan brukes i 
ordinær undervisning.      
 
Fagmiljøet rundt 2. språkspedagogikk vil med dette bli svekket da det vil bli mindre samarbeid 
mellom lærere som underviser denne elevgruppen. Det kan føre til at vi trenger flere lærere med 
slik pedagogikk, at flere lærere må på etter- og videreutdanninger med de kostnader det 
innebærer. Videre vil det føre til flere oppgaver for oppvekstadministrasjonen som det må 
kompenseres for.     
 
Tilbudet omfatter i dag 5 årsverk, og vi kan spare minst 2 stillinger. Gjenstående stillinger må 
brukes til å styrke norskundervisningen i ordinær skole, samt til å koordinere dette fra 
oppvekstkontoret. Innsparingen vil være på 1,2 mill. per år. Mulig oppstart skoleåret 2019/20. 
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7.13 Tiltak 13 – Voksenopplæringen, redusere tilbudet om 

spesialundervisning  
Det foreslås å kutte i tilbudet om spesialundervisning som voksenopplæringa (AVOS) gir i dag.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at vi har svært høye utgifter til voksenopplæring, med fordobling siste 
fire år. Dette skyldes særlig et økt behov for grunnskoleopplæring overfor innvandrere med ingen 
eller mangelfull grunnskoleopplæring fra hjemlandet. De høye utgiftene kan også skyldes en 
liberal tolkning av lovverket om hvem som skal få og hvilket tilbud som skal gis hvor og hvor 
lenge. Det må her nevnes at denne ressursinnsatsen har vært den samme de siste 12 år. Fra og 
med skoleåret 2008/2009 til og med tildelingen for skoleåret 2018/2019 er det gitt tilbud til 90 
elever totalt. 10 % av denne elevgruppen har hatt tilbud hele perioden.  
 
Det må sikres at vi oppfyller de lovmessige rettighetene dersom forslaget skal iverksettes. 
Sakkyndig vurdering er grunnlaget for vedtakene og ressursbruken som er i dag. Konsekvensen 
av tiltaket vil være et dårligere tilbud til denne gruppen elever. Gruppen voksne som mottar 
spesialundervisning er en svært sammensatt gruppe med ulike individuelle behov. Den voksnes 
rett til spesialundervisning er en individuell rettighet som ikke kan avvises. Det dreier seg om 
opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, og om alternativ og 
supplerende kommunikasjon. Avslag på søknader vil medføre mange ankesaker som vi gå til 
Fylkesmannen for vurdering av rettighetene. 
 
En annen konsekvens er at fagmiljøet ved AVOS, som er bygget opp over mange år, blir borte. 
AVOS har nylig flyttet inn i nye moderne lokaler som er planlagt og tilpasset for å gi 
spesialundervisning til voksne (rom, tekniske hjelpemidler m.m). Dette ble gjennomført med sikte 
å utvikle et godt faglig tilbud overfor ulike grupper voksne som har behov for spesialundervisning. 
Opplæring og veiledning i bruk av tekniske kommunikasjonshjelpemidler er en vesentlig del av 
undervisningstilbudet. Det er nært samarbeid mellom AVOS, Hjelpemiddelsentralen, NAV og 
leverandører i forhold til tekniske hjelpemidler overfor en stor gruppe voksne med spesielle behov 
for støtte til kommunikasjon. Det vil kunne få negative konsekvenser for voksne som har 
kommunale tiltak i bofellesskap/egen bolig der kommunikasjonsferdigheter ikke får nødvendig 
oppfølging. I tillegg til nedsatt livskvalitet vil manglende kommunikasjonsferdigheter kunne føre til 
adferdsavvik der konsekvensen kan bli økt ressursbruk i bolig. På den andre siden kan tiltaket 
føre til at det etableres pedagogiske tilbud i den enkelte bolig/bofellesskap. Det vil kunne være 
positivt at opplæringstilbud gis i egen bolig, av de som jobber der til daglig slik at det blir en 
helhetlig og kontinuerlig opplæring og bruk. Det må avklares hva slags veilednings- og kurstilbud 
personale og foresatte i boliger skal ha dersom tilbudet fra AVOS blir borte, og hvilke 
konsekvenser dette kan få for tjenesteområdet Helse og sosial.  
 
Det trengs ytterligere analyser og drøftinger av tiltaket. Det forslås derfor et forprosjekt skoleåret 
2019/2020, hvor de tiltak man da bestemmer kan iverksettes fra skoleåret 2020/21. Hvilke 
konsekvenser dette vil få for tjenesteområdet Helse og Sosial må også utredes. Det anslås her 
en mulig innsparing på 2 mill. per år, ca. 4 årsverk.   
 

Anmerkning: utfra faglige begrunnelser anbefaler ikke AVOS at tiltaket blir gjennomført.  

 

7.14 Tiltak 14 - Ta bort lokalt vedtak om ekstra pedagog i barnehagene   

Det foreslås å fjerne det politiske vedtaket om to pedagoger per avdeling i kommunale 
barnehager. 

 

Alta kommune vedtok ekstra pedagognorm i 2016 og økte til to pedagoger per avdeling i de 
kommunale barnehagene. Det er nå vedtatt en ny pedagognorm, som trådde i kraft 1. august 
2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én 
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I Alta ble det vedtatt at barnehager med ekstra pedagog 
også fikk ekstra timer for å dekke opp pedagogenes plantid og slik sikre voksentettheten ute i 
avdelingen. Dette ved å tilsette en assistent i 8 timer per uke, 20 % mer enn hva det nye 
lovverket sier. På grunn av vanskeligheter med rekruttering, er tiltaket kun gjennomført i noen få 
avdelinger.  
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Det andre området Alta kommune har satset på er bedre voksentetthet ved å sette inn assistent i 
pedagogenes plantid. Begrunnelsen for dette er at man ser at det kun er et fåtalls timer man er 
tre ansatte per avdeling i en barnehage.  

 

Konsekvenser av tiltaket vil være redusert voksentetthet ute i avdelingene. Alta kommune har 
vært tidlig ute i sin satsing på tidlig innsats i barnehage og har hatt fokus på å fange opp barn så 
tidig som mulig. Denne satsinga vil bli redusert dersom dette iverksettes.   

 

Tiltaket kan iverksettes med full effekt fra barnehageåret 2019/2020. I tillegg vil det kunne 
iverksettes i enkeltavdelinger fortløpende der aktuelle ansatte slutter. Årlig innsparing vil kunne 
være på 1 mill. * 

  

Anmerkning: utfra faglige begrunnelser anbefaler ikke arbeidsgruppa at tiltaket blir gjennomført.  

 

7.15 Tiltak 15 - Øke antall barn per ansatt i SFO 
Det foreslås å endre bemanningsfaktor fra 13 til 17 barn per årsverk i SFO.  
 
I dag er det vedtatt en bemanningsfaktor på 15, men blant annet på grunn av flere små SFO-er er 
gjennomsnittet i kommunen på 13.  
 
Konsekvenser av tiltaket er mindre personale til å følge opp elevgruppene, dette vil merkes 
spesielt godt i de store SFO-ene. En slik endring kan komme i konflikt med behov for sikkerhet og 
ønske om kvalitet i tilbudet. Det kan også medføre problemer med å dekke hele åpningstiden på 
9 timer med personale i mindre SFO-er. Alta har også flere SFO som er mindre enn dette, som 
forslaget ikke vil få konsekvenser for.  
 
Styrking rundt elever med særskilte behov må holdes utenfor grunnbemanning og tildeles 
enkeltbarn. Det må beregnes reell konsekvens per SFO siden gjennomsnittstall i tiltaket sier lite 
om hvordan dette slår ut på de ulike SFO-ene. Det må lages ny beregningsmodell med flatere 
struktur enn dagens som har hopp på 70 % stilling for hvert 15. barn. 
 
Innsparingen er per år på 3,2 mill. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 2019/20.  
  

Anmerkning: utfra faglige begrunnelser anbefaler ikke arbeidsgruppa at tiltaket blir gjennomført.  

   

7.16 Tiltak 16 - Øke antall elever per lærer 

Det foreslås å endre bemanningsfaktoren i skolene gjennom ressurstildelingen.  
 
Tiltaket innebærer mindre tildelinger per elev til ordinær undervisning, det vil si økt 
gruppestørrelse i Alta-skolen.   
 
Konsekvenser av tiltaket er mindre tid til oppfølging av hver elev samtidig som det forventes god 
relasjonsbygging, tilpasset undervisning, vurdering for læring og bedre resultater. Færre ansatte 
betyr færre muligheter til gruppedeling og mer undervisning i full klasse. Dette kan igjen øke 
etterspørselen etter spesialundervisning. Det må sikres at de store og mellomstore skolene har 
nok ressurser til å fylle lovpålagt lærernorm fra 01.08.2018. Normen gjelder per skole og per trinn 
1.- 4. (16 elever) og 5. - 10. (21 elever), og skjerpes til henholdsvis 15 og 20 elever fra 01.08.19. 
Det må beregnes per skole per hovedtrinn for å se reelle konsekvenser. Sammenlignende 
gjennomsnittstall fra Kostra må erstattes med GSI-tall på grunn av innføring av forskriftsfestet 
nasjonal lærernorm.  
 
Ressursene til spesialundervisning er tatt ned de siste år. I tillegg burde ungdomsskolene styrkes 
ekstra for å kunne ta i mot elever fra småskolene rundt, som foreslått i tiltak 6, 8 og 11, på en god 
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måte. Det er også et særlig fokus nasjonalt og lokalt på tidlig innsats og viktigheten av god og 
riktig læring fra skolestart av, noe som kan blir redusert som en konsekvens av dette.  
 
Konkret foreslås det å redusere lærerressursene til ordinær undervisning tilsvarende 10 årsverk. 
Dette tilsvarer en årlig innsparing på 6,4 mill. Tiltaket kan iverksettes fra skoleåret 2019/20.  
 

Anmerkning: utfra faglige begrunnelser anbefaler ikke arbeidsgruppa at tiltaket blir gjennomført.  

 


