
 

Rapport fra gruppearbeidet i Alta, tekniske tjenester 

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2019-2022 

Styringsgruppen for omstillingsprosjektet har i sum gitt arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 88 mill. kr. i løpet av 4 år (2019-2022).  

I løpet av 2018 har 5 arbeidsgrupper gitt sine anbefalinger. Kommunestyret vedtok i desember 

2018 i forbindelse med budsjettbehandlingen å fordele innsparingen slik vist i de 2 siste 

kolonnene: 

 

1.2 Mandatet til arbeidsgruppene 

Arbeidsgruppene innen tekniske tjenester 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 arbeidsgruppene (administrasjon, 

samfunnsutvikling og tekniske tjenester) i oppdrag å finne effektive tiltak som gir en samlet 

kostnadsreduksjon på 6-8 mill. kr. i løpet av 4 år (2019-2022). 

  

Tjenester

Innsparings-

potensial i forhold til 

Kostragr. 13

Prosentvis 

fordeling

Innsparing 88 

mill. kr

Arbeidsgruppenes 

anbefalinger

  Vedtatt 

Bud. 2019

Vedtatt 

Bud. 2022

 Kultur og kirke 8                                 

    -    Sosial 18 6 %              5 - 8  6               2,0               2,0 

 Barnevern 19 7 %               6 - 9   11,3               4,5               4,5 

 Barnehage 15 5 %                   

 Grunnskole og barnehage 76 26 %                24 - 32               46,5               7,2             11,6 

 Helse 30 11 %                 9 – 12  9,9               2,5               2,5 

 Pleie og omsorg 120 45 %                35 - 39 62,6             14,0             60,4 

Administrasjon, 

samfunnsutvikling og 

tekniske tjenester

6 - 8

 Totalt 286 88 136,3 30,2             81,0 

Tekniske tjenester 

Omstillingsprosjekt Alta 

2019-2022 
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Tidsplan  
Møte nr. Dato Tema 

1 26.mars Presentasjon av analyser, 1 arbeidsgruppemøte 

2 11. april Arbeidsgruppemøte 2 

3 9. mai Arbeidsgruppemøte 3 

4 29.mai Presentasjon av rapport og tiltak 

 

2 Deltakere i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppe tekniske tjenester 

► Leder av arbeidsgruppen Bengt Fjellheim 

► Rigmor Endresen 

► Magne Opgård 

► Roy Knutsen 

► Kathrine Skau 

► Anna Utkilen 

► Therese Muotkajærvi/Lill Karin  

► Heidi Nilsen Røst 

► Tina Hoaas 

► Per Egil Bjørnstad - plasstillitsvalgt 

 

► Hege Askestad – rådgiver Agenda Kaupang 
► Astrid Nesland - rådgiver Agenda Kaupang 

3 Prosessen i gruppen 
Gruppen har vært ledet av kommunalleder for drift og utbygging. Deltakernes oppgave har vært å 

bidra til best mulig utredning av tiltakene. 

Gjennom arbeidet i gruppen har det fremkommet flere forslag som krever videre utredning eller 

som skal løftes opp i organisasjonen til vurdering. 

På et generelt grunnlag er gruppen innforstått med at atferdsendring hos oss selv og hvordan vi 

kan jobbe mer effektivt i egen regi, men også på tvers, er viktig å fokusere på fremover. I den 

sammenheng vil det å benytte personal- og ledermøter til å diskutere atferdsendring hos oss selv, 

samt tematisere hvordan vi kan jobbe mer effektivt i egen regi og på tvers i organisasjon, noe 

som vil gi gode og langsiktige tiltak i hele organisasjonen. 

4 Tiltak som tas videre i organisasjonen:  
 Navneendring: Endre navn på tjenesteområdet fra Drift og utbygging til Teknisk.  

I utgangspunktet ikke en del av mandatet, men er tatt med for å sette fokus på ansvar og 

arbeidsoppgaver innenfor tjenesteområdet. Drift og utbygging er en for smal betegnelse 

av de oppgaver vi er satt til å løse. Derfor foreslår vi en endring fra 1.1.2020 til Teknisk. 

Ansvar: Kommunalleder DU  
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 Digitalisering: Vi har mange verktøy som vi ikke benytter i stor nok grad. Alta kommune 

har gode rutiner for opplæring, både internt på tjenesteområdet og eksternt med kurs 

gjennom personalavdelingen. Utfordringen er programvarer som fungerer utmerket på 

tjenesteområdet (Smartdok og Min vakt), men som vi ikke klarer å integrere mot 

eksempelvis økonomisystemet i kommunen. Det vi ser er at vi mangler kompetanse i 

grensesnittet mellom programvarer som fungere godt på tjenesteområdet, og 

programvarer på et overordnet nivå i kommunen. Dette er en problemstilling som må 

løftes til rådmannens ledergruppe for få en avklaring hvem som har ansvaret – 

tjenesteområdet, støtte/stab eller IKT.  

Ansvar: Kommunalleder DU  

 

 Leie av arealer- inngåelse av kontrakter: Praksis medfører at et tjenesteområde kan 

inngå avtaler som får økonomiske konsekvenser for andre områder.  Det handler om 

delegasjonsreglement og økonomistyring. Totalkostnaden for å leie arealer må forankres 

i rådmannens ledergruppe og tilknyttes et budsjett før avtaler signeres. Ved hver kontrakt 

påløper det kostnader man må ha dekning for.  Det kan være smart å kartlegge 

muligheter for ledige arealer i egne bygg før man leier på det åpne markedet. Det må 

også være samsvar mellom inntekter og utgifter ved utleie av arealer i formålsbyggene 

(skoler og barnehager). Dette for å synliggjøre om det er økonomisk bærekraftig å leie ut 

arealer, eller om det koster mer enn vi har økonomi til. Ikke minst må man ha økonomisk 

oversikt for å kunne justere seg i riktig retning slik at man unngår unødvendige 

merkostnader. I 2018 var det et avvik på ca. 2 mill. kr. mellom eksisterende budsjett og 

faktisk kostnad for leide arealer. Det er mye penger å spare ved å regulere muligheten til 

å inngå leiekontrakter. I den sammenheng er det behov for å utarbeide reglement for 

utleie og fordeling av inntekter ved utleie.   

Ansvar: Kommunalleder DU 

5 Tiltak som må utredes videre 
 Konkurranseutsetting av vaktmester/vedlikehold: Det er et potensiale for 

konkurranseutsetting innenfor drift og vedlikehold - vi har selv snakket om å 

konkurranseutsette internkontroll, el og brann kontroller, service på heis og andre 

tilsvarende områder, som kan frigi ressurs til ordinært drift og vedlikeholdsarbeid. Vi 

selger allerede i dag tjenester; Vi har inntekter for drift og vedlikehold på en del av 

arealene som Stiftelsen forvalter for oss, (0,8 mill.kr.) for Alta opptreningssenter  

(kr 250 000,-) og for Klinikk Alta (kr. 1,2 mill.) Til sammen utgjør det kr. 1,7 mill.pr år. 

Inntektene finansierer byggdriftere, verktøy og materialer i virksomheten vår. Dette kan vi 

gjøre mer av.  Vurderingen er at dette må utredes nærmere, og at det ikke har vært 

tilstrekkelig med tid til å gjøre de nødvendige utredninger og ha nødvendig prosess for å 

kunne estimere hva dette vil medføre for kommunen samlet sett. Vurderingen er at 

tiltaket må utredes videre. I prinsippet kan alt konkurranseutsettes. Det først som må 

gjøres er å kartlegge hvor mye det koster å gjennomføre drift og vedlikehold selv. Dette 

er data som innkjøp er avhengig av å vite før vi kan gå inn å se på eventuelle 

besparelser. I tillegg må det også kartlegges om vi faktisk tjener penger på å selge 

tjenester - hvor mye ressurser bruker vi på det? Utredningen vil kreve at vi må ha 

kompetanse og kapasitet til å ivareta inngåelse av avtaler og oppfølging av tjenestene vi 

konkurranseutsetter. 

Ansvar: Virksomhetsleder Kommunale bygg 

 

 Konkurranseutsetting av renholdstjenesten: Pr i dag har vi konkurranseutsatt alt av 

renholdsutstyr og -midler, og har en 3 års avtale med Staples. Det er også forhandlet 

frem gode priser på tørkepapir og toalettpapir. Kartlegging av behov for 

renholdsmaskiner og lyse ut en rammeavtale for det. Det er mulig å dele opp 
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tjenesteleveransen og f eks be om tilbud på innvendig og utvendig vindusvask, 

mattevask, smitterengjøring eller hovedrengjøring av bygg, for å spare økonomi. Renhold 

er i startgropa for å ta i bruk Famac som driftsverktøy og forventer god effekt av det.  

År 2013-2014 ble renhold konkurranseutsatt på to av våre bygg - Saga skole og Alta 

rådhus; 

Kontraktssum    985 000,- 

Tilleggskostnader kom på  300 880,-  

Totalkostnad for kontakt med ISS 1 285 880,-     

Resultatet var at vi selv gjorde renholdet av disse byggene billigere. Vi gikk derfor tilbake 

til renhold i egen regi da kontraktsperioden var over.  Tilleggskostnaden kom som følge 

av bestilling av ekstra arbeid på grunn av flyttinger og ekstraordinære møter – noe som 

skjer i kommunale bygg. Uansett så bør vi sammenlikne oss og gjøre en undersøkelse på 

renhold om vi kan yte dette rimeligere ved å konkurranseutsette tjenesten helt/delt f.eks. 

det nye Omsorgsbygget. Konkurranseutsetting vil kreve at vi må ha kompetanse og 

kapasitet til å ivareta inngåelse av avtaler og oppfølging av kontrakter og tjenestene vi 

konkurranseutsetter. 

Ansvar: Virksomhetsleder Renhold 

 

 Robotisering innenfor renhold: Bruk av robotstøvsuger kan redusere behovet for 

ordinær rengjøring. Ullensaker har startet med robotstøvsuger i gymsaler. Det må hentes 

inn tilbud på robotstøvsugere.  Vi ville gått ned fra renhold av gymsaler til 1g.pr.uke på 

store skoler til 1 g.pr. 14 dager på små skole. Utgjør ca. 20 % vi vil spare ca. 100 000 kr 

pr år. Krever en investeringskostnad før innsparing på driftsbudsjettet. Må utredes 

sammen med konkurranseutsettingen av renhold. 

Ansvar: Virksomhetsleder Renhold 

 

 Sensorstyring innenfor Renhold: Ved å installere sensorstyring på papir- og 

såpedispensere i nye bygg vil vi bruke mindre tid til å sjekke/følge opp. Visst vi innfører 

dette ved alle små skoler vil dette kanskje utgjøre 1 stilling. Besparelsen vil bli ca. 500 

000 kr. pr. år. Krever en investeringskostnad før innsparing på driftsbudsjettet. Må 

utredes sammen med konkurranseutsettingen av renhold. 

Ansvar: Virksomhetsleder Renhold 

   

 Anskaffelser- inngåelse og oppfølging av avtaler: Alta kommune har et stort 

innsparingspotensial på å styrke innkjøpsavdelingen for dermed å bli i stand til følgende: 

God planlegging med valg av riktig anskaffelsesprosedyrer, konkurranseutsetting der en 

har ressurser til å bistå alle virksomheter, bedre tid til forhandling/ innovasjon, lage gode 

avtaler samt følge opp avtaler. I dag har innkjøpsavdelingen sprengt kapasitet, og avtaler 

løper ofte ut uten at der er klar en overlappende avtale. Dette taper vi store penger på. 

Det er skrevet en rapport på innsparingspotensialet på de gode anskaffelsene, hvor det 

begynner på ca. 4 %. Følg link for å se hvor mye kommunesektor har økt på innkjøp de 

siste 10 år https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/innkjop#4328. 

Et grovt anslag tilsier at man bør øke kapasiteten. Samtidig må man se på 

kommunesamarbeid for å styrke innkjøpskompetansen og kapasiteten. Dersom vi tar for 

oss innkjøp på drift (kr. 500 mill. kr) pr. år utgjør 4 % 20 mill. Dette er uten investering. 

Forutsetningen er imidlertid økte ressurser.                                                                                                                            

Det burde minimum være tre årsverk på innkjøpsavdelingen i Alta kommune. Alta 

kommune anskaffer på drift for omlag 500 millioner pr. år. Dersom vi legger til grunn 

minimumsbesparelser, 3 %, vil vi på sikt kunne ha et potensial med 15 mill. Strategisk 

omlegging av innkjøpsavdelingen og opplæring av tilstrekkelige ressurser tar tid, og vi vil 

ikke kunne utnytte full besparelse innen en fireårsperiode. Ansettelse av årsverk i 2020 

må være av strategisk karakter, en person som evner å gjennomføre analyser beskrevet i 
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vedlegg, samt erfaring med nytenkning og omlegging av rutiner. Dette er nyansettelser 

og strategisk arbeid som krever forankring fra ledelsen og ned.  

Ansvar Fellestjenesten v/økonomi og budsjett avdelingen. 

 

 

 

 Samle prosjektledere DU i en stab (utbygging og kommunalteknikk):                                                                                               

Det er behov for å samle stillinger (utbygging/investering)og få til et større fagmiljø. Det 

kan medføre at vi kan selge tjenester til andre.  Vi har per i dag en Utbyggingsstab som 

ligger direkte under kommunaleder. Den består av seks prosjektledere som har ansvar 

for renovering, ombygging og nybygging av kommunale bygg. I tillegg har vi tre 

prosjektledere, på virksomheten Kommunalteknikk, som jobber med anleggsprosjekter 

innenfor selvkostområdet – vann og avløp. Det har tidligere vært vurdert å etablere et 

fagmiljø, eller en stab med prosjektledere, som jobbet med investeringer både innenfor 

bygg- og anleggsprosjekter. Det stoppet opp fordi man ikke ønsket å splitte opp 

fagmiljøet, og det gode samarbeidet, mellom ansatte som jobbet med drift og 

investeringer på Kommunalteknikk. Kommunaleder ønsker at det skal gjøres en ny 

vurdering i løpet av 2019 om hvilke fordeler og ulemper det vil være å samle alle 

prosjektledere i en stab direkte under kommunalleder. En økonomiskeffekt vil ikke kunne 

synliggjøres før vi har prøvd ut organiseringen i praksis. Det er ikke unaturlig å tenke seg 

at vi om noen få år vil kunne selge prosjektlederkompetanse innenfor bygg og anlegg til 

andre kommuner. En utredning i 2019 vil gi oss innsikt om det er fornuftig å samle alle 

prosjektlederne i en stab, enten under kommunalleder eller Rådmannen.  

Ansvar Kommunalleder DU i samarbeid virksomhetsleder kommunale bygg og 

virksomhetsleder Kommunalteknikk. 

                                     

6 Kort presentasjon av tjenesteområdet og 
virksomheter som hører inn under arbeidsgruppens 
ansvarsområde 

 

Virksomhet Kommunalteknikk har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen 

vei, vann- og avløpsanlegg. Kommunalteknikk administrerer VAR-gebyrene og 

slamtømmeordningen. Virksomheten har også ansvaret for trafikksikkerhet og kommunens 

parkeringsordning. Det jobbes mye med planlegging og utbygging av ny infrastruktur for vann og 

avløp samt utbygging av kommunale boligfelt og industriområder. 

Virksomhet Miljø, Park og Idrett har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor motorferdsel i 

utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing. Vi skal profilere miljøspørsmål både 

i den kommunale forvaltning og i Altasamfunnet for øvrig.  

Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens friluftsområder, lekeplasser, 

parker, grøntområder og idrettsanlegg. Virksomheten utfører også drift og vedlikehold av 

lekeplasser ved skoler og barnehager i tillegg til drift av grøntområder ved alle kommunale bygg. 

Det er stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes i god stand.  

Virksomhet Kommunale Bygg sine oppgaver består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

av kommunens bygningsmasse. Her under skal virksomheten ivareta Alta kommunes interesser 

og funksjoner som byggherre i kommunale byggeprosjekter, og er kommunens faginstans innen 

forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging (FDVU).  

Alta kommune er vertskommune for og en del av NKF og KS sitt pilotprosjekt for EPC i Finnmark. 

En EPC-tjeneste (Energy Performance Contracting), også kalt Energisparekontrakt er en 
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langtidskontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av 

besparelser fra energikostnadene.   

Med god energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg, ble resultatet et betydelig 

redusert energiforbruk. SD-anlegg (Sentral Drift-anlegg eller sentral driftsovervåkningsanlegg) er 

en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av bygg. 

Det er åpnet et nytt bygg i 2019 – Skansen aktivitetssenter, pluss at renovering av Østfløya som 

tas i bruk høsten 2019. Flere store byggeprosjekter pågår fortsatt, som Alta omsorgssenter, ny 

sentrumsskole i Bossekop, ny treningshall ved Elvebakken skole og ny Cruise-kai.  

Ellers pågår det en del renoveringsprosjekter, som Kronstad barnehage, sikring av barnehager 

og ventilasjonsanlegg. 

Virksomhet Brann og Redning bidrar til å trygge Alta kommunes innbyggere gjennom å være 

kommunens brannberedskap, samt tilsyns- og feierkompetanse. Beredskap er vår egen 

innsatsstyrke ved brann, og ved andre akutte ulykker der det er bestemt at vi skal delta, med 

grunnlag i vår risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Forbyggende arbeid har som oppgave å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i 

kommunen, samt gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter. 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.  

Virksomhet Oppmåling og Byggesak jobber med å få digitalisert flere av våre tjenester. Vi har 

automatisert meglertjenesten og har tatt i bruk e-torg og elektronisk nabovarsling (AltInn). Vi har 

påbegynt arbeid med å få ryddet og klargjort bygge- og eiendomsarkivet for digitalisering og vil i 

løpet av 2019 inngå kontrakt med firma for skanning av arkivet. Fremover vil vi jobbe med å ta i 

bruk elektronisk byggesaksbehandling. 

I løpet 2018 har vi gjennomført ny kartlegging av sentral Alta samt nærområdene. Ortofoto og 

ajourføring av FKB-B og FKB-C data. Disse kartene vil være tilgjengelige i løpet av 2019. Det er 

spesifisert FKB-standarder (FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D) som skal dekke behovet for felles 

kartdatabase i ulike områdetyper. Innhold og stedfestingsnøyaktighet til FKB varierer i de ulike 

standardene, med størst detaljering og stedfestingsnøyaktighet i A-standarden og minst i D 

standarden. 

Enkelte av datasettene i FKB er koblet med og/eller avledet fra andre datasett. 

Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt.” 

FKB- 

På Geodata siden har vi investert i FME-server, dvs. at vi bl.a. kan kjøres jevnlige analyser med 

ferske data hvor disse kan tilgjengelig gjøres på en enkel og effektiv måte. FEM er i 

utgangspunktet en portal for å hente data fra. 

På oppmålingssiden har vi foruten de ordinære landmålingsoppgavene også arbeidet med 

regionsammenslåing mellom Troms og Finnmark hvor vi foretar retting i avvikslister før 

sammenslåingen. Vi har også fått lagt inn adresser på alle bygg (gjelder stort sett hytter/hyttefelt) 

samt rettet opp i adresser som pga. nye planer/veier skal omadresseres. 

Regnskap for 2018 viser at vi drifter i samsvar med budsjett, dvs. at våre inntekter også er i 

samsvar med budsjett. 

Virksomhet Renhold har ansvaret for renhold av alle areal som tilhører Alta kommune. Med en 

ressurs på 45,5 årsverk er ansvarsområdet på ca. 2500 kvm pr årsverk. Renhold av kommunale 

bygg foregår etter NS-INSTA 800, en nordisk standard som angir et system for å fastsette og 
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bedømme renholdskvalitet. Renholdstjenesten har tilpasset arbeidet med egne ambulerende 

team som dekker flere kommunale bygg. I 2017 innførte vi også Famac som avvikssystem, noe 

som har blitt godt mottatt av våre brukere.  

7 Hovedutfordringene for tjenesteområdet i perioden 

2019-2021 

Ut fra Kommuneplanens Samfunnsdel har Rådmannen prioritert mål og strategier for 2019. For å 

oppfylle disse har Drift- og utbygging identifisert følgende sentrale utfordringer; 

God kompetanse og et godt arbeidsmiljø: 

Arbeidsgiverpolitikken legger til rette for at ansatte kan utvikle seg, både gjennom 

utdanning/etterutdanning og kurs, på en sånn måte at den totale kompetansen i organisasjonen 

blir ivaretatt og utviklet. Det jobbes kontinuerlig med å beholde et godt arbeidsmiljø. Det krever 

konstant oppmerksomhet, vurderinger og aktivitet. Arbeidsmiljø er resultatet av en rekke faktorer 

som påvirker hverandre. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av gode relasjoner mellom alle ansatte. 

Det oppnås gjennom kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging. Både formelle og 

uformelle arenaer kan være med å påvirke utviklingen av arbeidsmiljøet på tjenesteområdet. 

Eksempel på det er ledersamlinger, «vi- vil» og andre sosiale sammenkomster. 

Arbeide for gode IKT systemer og økt digitalisering: 

Arbeidet med Geodata handler først og fremst om digitalisering og «skytjenester». Utviklingen har 

en dragning mot abonnementstjenester hvor data hentes delvis hos Alta kommune og delvis hos 

andre tilbydere. Da driftes IKT løsningene av de som tilbyr abonnementstjenestene istedenfor 

hos Alta kommune. Det er en fordel både når det gjelder stabilitet/oppe-tid på systemer og tilgang 

på «ferskere» data, da spesielt DOK data som er viktige data i daglig saksbehandling. I tillegg vil 

man på sikt kunne ta betalt for produkt som omsettes i automatiserte løsninger og dermed kunne 

finansiere noe av utgiftene på den måten. Blant annet gjennom noe som heter Norkart e–torg 

som er under utvikling. Interne IKT system Geodata berøres av består av applikasjonsservere, 

databaseservere og installasjoner på pc’ er. Vi har de siste par årene oppgradert servere og 

vedlikeholder GISLINE med siste versjoner så snart de slippes. IKT systemene Geodata berøres 

av vedlikeholdes dermed jevnlig og i tråd med anbefalinger fra programleverandører. Litt fram i tid 

bør vi også vurdere å la Norkart, eller andre aktører, drifte systemene i sin helhet, det er en 

tjeneste de nå tilbyr. Pr. i dag er har vi god støtte hos IKT og drifter godt selv, men det er absolutt 

et alternativ for framtiden. De beste argumentene for det er: 1) Stabilitet i daglig drift (overvåkning 

og vaktløsninger som sørger for høy oppetid) 2) Oppdatering av server og pc er en del av 

tjenesten. 3) Bemanning i kommunen. 

Universell utforming: 

Ved utbygginger, utbedringer og oppgraderinger av sentrumsarealene i Alta by skal det 

tilrettelegges for universell utforming. I byggesaksbehandlingen følger vi opp at byggverk for 

publikum, og bygninger med arbeidsplasser, tilfredsstiller krav til universell utforming. Mange av 

våre utearealer er etablert i en tid med mindre fokus på universell utforming. Eksempel på det er 

uteområder i Alta sentrum. Det vil derfor være fokus på rette opp disse områdene i forbindelse 

med vedlikehold og oppgradering. Løyper, stier, lysanlegg og friluftsområder på Sandfallet 

planlegges oppgradert og er under ferdigstillelse inneværende år. 
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Tilrettelegging for frivilligarbeid: 

Kommunens tilretteleggingsrolle for festivaler og arrangementer er ressurskrevende og griper inn 

i daglig drift. Arrangører har ofte forventninger som går utover det som vi kan tilby. Vi forsøker å 

opprettholde et godt nivå på nevnte tjeneste. Kommunale bygg brukes hver eneste dag til annen 

virksomhet enn sitt opprinnelige formål. Etter ordinær skoletid er f.eks. skolearealene i aktivt bruk 

i mange timer til trening for barn og unge, møter og kurs både for lag og foreninger. Det medfører 

både før og etterarbeid fordi det må ryddes, rengjøres og klargjøres med hensyn til lås, lys, 

varme og ventilasjon, og det betyr økt energiforbruk. Det foregår også heldøgns-utleie under 

Altaturneringa i fotball, i håndball og på ski, Offroad Finnmark og tilsvarende. Ved å synliggjøre 

merkostnadene ved denne type arealbruk, vil man samtidig dokumentere Alta kommunes 

betydelige bidrag i forbindelse med slike store arrangementer. Det vil igjen bidra til å styrke Alta 

Kommunes omdømme. Miljø, park og idrett har et omfattende, godt og gjensidig samarbeid med 

lag og foreninger for gjennomføring av større idrettsarrangementer, miljøuka, etablering av 

friluftsområder, merking av stier, og etablering og drift av lekeplasser. Kaiskuru skianlegg og 

øvrige løyper i kommunen driftes i nært samarbeid med idrettslag. Flere idrettslag er delaktig i 

finansiering av våre tråkkemaskiner. De fleste av våre skuterløyper merkes og føres tilsyn med av 

lag og foreninger. Ved opparbeiding av nye tilbud, som for eksempel badeanlegget ved 

Gakorivann, er dugnadsinnsats og samarbeid med bygdelag, idrettslag og frivillige avgjørende for 

gjennomføring med små ressurser. Vi opplever stor velvilje og ønske fra frivillige, lag og 

foreninger om å bidra til etablering og drift av tilbud som befolkningen setter pris på. 

Friluftsliv, lavterskel tilbud: 

Miljø, park og idrett tilrettelegger for friluftsliv, trim og trening i 

opparbeidede områder, løyper og merkede stier der folk bor.  Virksomheten arbeider for økt 

deltakelse og bruk av tilbudene. De nyeste er treningsparken i Alta sentrum (Chillyou 

aktivitetspark) og badeanlegget ved Gakorivann. 

Trafikksikre boligområder: 

Kommunen vil gjennom planlegging og utbygging av boligområder sørge for gode trafikksikre 

løsninger som fremmer bomiljøet. God dialog mellom planleggere, utbyggere og kommunen skal 

gi forståelse og motivasjon for og fremme gode løsninger som gi bolyst. God planlegging skal 

fortsatt gi kommunen få trafikkskadde. Snarveier og tiltak som får flere til å gå eller sykle fremfor 

å bruke bil skal ha fokus i planleggingen. Gjennom å legge til rette for mer fysisk aktivitet er dette 

med på å bygge opp under målet om sunnere og friskere innbyggere. 

Energisparing: 

Tjenesteområdet har fokus på energisparing og har derfor tatt i bruk SD-anlegg for elektronisk 

styring av lys, lås og ventilasjon i byggene.  Gjennom en egen avtale med Ishavskraft er vi 

tilkoblet energioppfølgingssystemet E-save, som gir oss fortløpende status på energiforbruk. 

Kartleggingen av energiforbruk i offentlige bygg fra 2016, initiert av NKF og KS-Finnmark, har 

resultert i et nasjonalt pilotprosjekt der sju Finnmarkskommuner har gått sammen om en felles 

energisparekontrakt (EPC).  Alta kommune deltar med prosjektledelse, det er engasjert EPC-

rådgiver og arbeidet er i ferd med å igangsettes. Målet er å bidra til etablering av energisystemer 

som er bærekraftige for framtiden. Miljø, park og idrett har utarbeidet kommunedelplan for Energi, 

klima og miljø 2018- 2021. Planen er vedtatt i kommunestyret i mai 2018. Oppfølging av planen 

med implementering i organisasjonen og Altasamfunnet er avgjørende for å oppnå resultater av 

planarbeidet 
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Miljø, forurensing og forsøpling: 

Tjenesteområdet opplever fortsatt stor saksmengde på forurensningsområdet, og prioriterer 

derfor saker med potensiale for forurensning. I samarbeid med Alta Skiferbrudd arbeider vi 

fortsatt med å få eiere av avfall i skiferfjellet til på rydde opp. Mengden av avfall er stor. Vi 

arbeider også her med utgangspunkt i at forurenser betaler. I Alta vrakes det ca. 3 biler hver dag. 

Stor avstand til mottaksanlegg bidrar til at mange bilvrak blir plassert til sjenanse for nærmiljøet. 

Avløpsrensing er viktig for en opplevelse av rene og trivelige omgivelser i nærheten av 

resipientområdene. Mye er her gjort, men her er fortsatt enkelte anlegg som må bygges ut. Nytt 

avløpsanlegg i Tverrelvdalen blir ferdig i 2018/2019 og avløpet føres ned til renseanlegget i 

Bukta. To lokale renseanlegg med avløp til Tverrelva blir da nedlagt. To avløp i Skaialuft er sanert 

og ført til renseanlegg. Kommende år bygges nytt renseanlegg med dypvannsutslipp i Rafsbotn. 

Beredskap og krisehåndtering:  

Det er viktig å få en god sikkerhet og beredskap for vannforsyningen til Alta by samt de store 

nærområdene Rafsbotn og Talvik. Reservekilde med tilhørende infrastruktur fremheves som 

spesielt viktig for Alta by. For brannvesenet er det en utfordring og kunne gjennomføre øvelser på 

en tilfredsstillende og kompetansehevende måte, da vi ikke har tilgang på et eget øvelsesfelt. Det 

er krav om at personell jevnlig skal øves for oppgaver de kan forventes å bli stilt ovenfor i brann 

og ulykkestilfeller. Kravet til røykdykkere er at de skal ha ett varmdykk i året i godkjente 

røykdykkercontainere. Brannvesenet benytter i dag øvelsesfeltet til Avinor, som drives på 

dispensasjon fra Fylkesmannen. Det er stor usikkerhet hvor lenge driften av anlegget vil kunne 

pågå. Når dispensasjonen opphører vil ikke brannvesenet ha tilgang på øvelsesfelt i Alta, og 

nærmeste godkjente øvelsesfelt vil være i Porsanger kommune. 
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8 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
Tabellen 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. 

Nr Sektor/ 

virksomhe

t 

Tiltak Konsekvenser Eff

ekt 

19 

Effek

t 20 

Effekt 

21 

Effek

t 22 

1 Renhold  Reduksjon av 

årsverk renhold. 

Ingen ny 

ansettelser – 

naturlig avgang  

Medfører redusert 

kapasitet.  

0 0,5 0,7 0,7 

2 Renhold Redusert frekvens 

av renhold 

Medfører at det blir 

sjeldnere utført 

renhold på adm. 

bygg. I den 

sammenheng må vi 

ta i bruk sensor-

teknologi, og 

robotisering. 

0 0,3 0,3 0,3 

3 Byggesak Bilpark Teknisk Ikke omfattende 

konsekvenser  

0 0,1 0,1 0,1 

4 Renhold  Bilpark Renhold Bilene benyttes lite. 

Ikke omfattende 

konsekvenser 

0 0,1 0,1 0,1 

5 Byggesak Digitalisering Krever nye 

arbeidsmåter og 

arbeidsprosesser- og 

kompetanse.  

0 0,6 0,6 0,6 

6 Kom. bygg Strøm Ingen 0 0,6 0,6 0,6 

7 Felles-

tjenesten 

Telefon Ingen 0 0,4 0,4 0,4 

8 Kom. bygg Investeringer  0 0,2 0,4 0,4 

9 Kom. bygg Energiforbedrings-

tiltak i eksisterende 

bygg. (EPC-

prosjekt) 

Det er behov for å 

gjøre investeringer 

på vel 7,5 mill. kr 

0 0,2 0,6 0,6 

10 Kom. bygg Besparelse av 

driftsutgifter ved 

avhending/salg av 

bygg  

Ved salg av bygg 

som ikke benyttes vil 

vi spare driftsutgifter 

0 0,4 0,4 0,4 



11 

12 Geodata Salg av tjenester. 

Forvaltning av 

planregistret for 

nabokommuner. 

Tas innenfor den 

daglig drift på 

Geodata 

0 0,2 0,2 0,2 

13 Kom. bygg Prosjektledelse En utredning i 2019 

vil gi oss innsikt om 

det er fornuftig å 

samle alle 

prosjektlederne i en 

stab, enten under 

kommunalleder eller 

Rådmannen. Hvis vi 

får dette til tenker vi 

at fra 2020 kan selge 

tjenester for 0,1 mill. 

kr pr. år. Vurderingen 

er utført sammen 

med ASU. 

0 0,1 0,1 0,1 

14 Parkering Parkering Harmonisering av 

parkeringsgebyr i 

sentrum. 

Konsekvensen er at 

det blir 2 kr dyrere for 

hver time 

overflateparkering.   

0 1,0 1,0 1,0 

        

 SUM   0 4,7 5,5 5,5 

 

Kommentarer til tiltakene 

8.1 Tiltak 3 – Reduksjon av årsverk renhold 

► Ved naturlig avgang eller når personer slutter vil det bli vurdert om vi kan bespare 

stillingen eller om vi må lyse den ut. Dette må sees i sammenheng med tiltak som går på 

redusert renholds frekvens i formålsbygg, innføring av sensorteknologi mv. Ser ut til at vi 

kanskje kan spare 1 stilling i 2020 (INSTAD-kontrollør) og 0,5 stilling fra juli 2021 

(økonomi). Og når vi er ferdig å innføre Famac tror i vil spare mellom 3 og 4 stillinger ved 

å ha rett fokus og frekvens på renholdet i hele kommunen, men dette må vi gjøre over tid. 

Alta kommune investerer i nye og store bygg tilsvarende 25 % økning av arealet i 2020 

(Nytt omsorgssenter).Her vil det bli behov for minimum 13 nye renholds stillinger og 4 

byggdriftere.  

 

8.2 Tiltak 4 – Redusert frekvens av renhold 

► Redusert frekvens på renhold i formålsbygg. Som er internt prøveprosjekt (pilot) vil vi 

prøve å redusere renholds frekvens på klasserom på en av skolene, til 1 g pr uke for å 

kartlegge effekten av det. Ved å redusere renholdet av klasserom ved for eksempel 

AUSK til en gang pr. uke vil vi bespare 0,5 stilling som utgjør ca. 270 000 kr pr år. 
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Må også sees i sammenheng med økt bruk av robotisering av renholdsoppgaver.  

8.3 Tiltak 5 – Bilpark teknisk 

► Redusere bilpark innenfor tjenesteområdet drift og utbygging med 1 bil. Konsekvensen er 

at vi tar ut en av de to adm. leasing bilene på Rådhuset. Det medfører at bruk av adm. 

bilene må planlegges bedre.   

8.4 Tiltak 6 – Bilpark renhold 

► Pr i dag bruker renhold 3 biler. Vurderingen er at det kun er behov for 1 bil dersom man 

planlegger renholds aktiviteter, samt har ett ambulant team.  Leasingavtalen ved to av 

våre biler går ut i 2019. Ved kun å beholde en bil vil vi på renhold spare kr. 120 000 pr år. 

8.5 Tiltak 12 - Digitalisering 

► Effektene kommer ikke med en gang. Tjenesteområdet har i 2018 vært igjennom et 

prosjektsamarbeid med Norkart – Digitalisering av teknisk sektor. Prosjektet har ledet 

frem til flere konkrete tiltak som er beskrevet i virksomhetsplan 2019. De fleste tiltak fører 

til spart tid og økt kvalitet på tjenesten. Vi unngår også kostnader ved å jobbe smartere. 

Det å ta ut økonomiske effekt er ikke enkelt uten å kutte på bemanningen. Et godt 

eksempel på at digitaliseringsprosesser har medført kostnadsbesparelse, er 

oppmålingsavdeling som gjennom nytt verktøy, GPS måleutstyr, har redusert 

bemanningen fra åtte til kun tre ansatte i løpet av de siste åtte årene. Kommunestyret 

vedtok i desember 2018 at det skulle bevilges 2 mill. kr i budsjett 2019 for å digitalisere 

byggesaksbehandlingen i AK. Målsettingen var at byggesak skulle bli fulldigitalisert. Det 

arbeidet er vi i gang med, og i løpet 2019 vil byggesak- og oppmålingsarkivet være 

digitalisert. Det er et godt utgangspunkt for å nå målsetning, men det må nok påregnes at 

det går enda noen år til før vi har fulldigitalisert byggesaksbehandlingen.  

Potensialet ved å ta i bruk digitale verktøy, tilpassing av arbeidsprosesser og oppgaver vil 

dette kunne fristille ett årsverk på byggesak ved naturlig avgang fra 2020.  

8.6 Tiltak 15 - Strøm 

► Kommunen er i gang med å utarbeide et konkurransegrunnlag for anskaffelse av strøm 

(62 mill. kWh). Konkurransen er ikke utlyst enda, men innkjøpsavdelingen jobber med 

kravspesifikasjonen som blir på vegne av flere kommuner i regionen. Ett øre ned pr kwh. i 

forhold til dagens avtale vil gi en gevinst på ca 0,6 mill. kr. Man kan også tilpasse drift 

etter årstider og man kan stenge deler av året. 

8.7 Tiltak 17 - Telefon 

► Kan kommunen redusere utgifter til abonnement ved å reforhandle avtaler oftere? 

Eventuelt skifte leverandør? Eventuelt skifte abonnement iht. endret forbruk. Normalt 

forhandler man hvert tredje år. Kommunen kan tjene på å forhandle avtaler oftere og i 

den sammenheng kan vi også vurdere å bytte av leverandør. Telefoni og data er en 

anskaffelse som er prioritert fra innkjøpsavdelingen, og utlysningen vil finne sted før 

sommeren. Det er umulig å si noe om innsparingspotensialet. Tilbakemelding fra 

leverandører er at Alta kommune har en utdatert og gammeldags avtale. Ny avtale som 

blir utlyst skal være dynamisk, da statiske avtaler er uhensiktsmessig for denne type 

anskaffelser. Alta kommune betalte 1,78 mill. kr. til Telenor i 2018. kr. 465 000 i ikke faste 

utgifter, mest sannsynlig er dette data.  

8.8 Tiltak 18 - Investeringer 

► Å gjøre gode investeringer og sikre driftsoptimalisering er et kontinuerlig arbeid og det 

jobbes blant annet med økt standardisering på flere områder. Blant annet er det nå 
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utarbeidet standard kravspesifikasjoner for flere kategorier bygg. Det vil medføre redusert 

tid og kostnad dersom man tar i bruk elektroniske maler som oppdateres fortløpende.  

I tillegg bør man sikre samarbeid på tvers av fagområder. Anslagsvis vil gevinsten være  

Kr. 50 - 100 000,- pr. prosjekt, og med gjennomsnittlig fem nye prosjekter i året vil 

besparelsen være mellom kr. 0,2 og 0,4 mill. Nært samarbeid med drifta underveis i 

prosjektene vil også sikre driftsoptimalisering ved at man tar høyde for 

livsykluskostnadene (LCC) i byggene.  

8.9 Tiltak 19 - Energiforbedringstiltak i eksisterende bygg. (EPC-prosjekt) 

► Det er potensiale for energisparing ved å installere EOS (elektronisk oppfølgingssystem) i 

alle eksisterende bygg. Det samme er tilfelle hvis man etablerer SD-anlegg (Sentral 

driftsstyring) eksisterende bygg, for oppfølging av varme, ventilasjon og lås. Dette finnes i 

noen av byggene, og man ser at elektronisk oppfølging og kontroll reduserer 

energiforbruket. I tillegg kan man etablere varmepumper i eksisterende bygg, - spesielt i 

helsebyggene, der det er døgnkontinuerlig drift. Det vil i første omgang medføre en 

investering, men merkostnadene vil være finansiert innen maksimalt et par år. Det 

påregnes en gevinst på 50 – 75 %. Alle nye bygg har energibesparende løsninger.  

  

Estimater på noen bygg vi ikke har SD-anlegg;  

Ekornsvingen sykehjem har ikke SD anlegg og er ett rent El-oppvarmet bygg. Gode 

muligheter for 15-20 % innsparing på energi pr år ved å montere SD anlegg og Eos 

system inkl. i SD anlegget. Årlig besparelse et sted mellom 30 og 40 000,- 

 

Elvebakken skol har noe SD anlegg, men man ønsker utvidelse av dette til å gjelde hele 

bygget. En investering på ca. kr. 200 000,- vil i alle fall gi 10 % innsparingspotensialet pr 

år, anslagsvis kr. 40 000,-. 

 

Elvebakken sykehjem har fullt ut SD-anlegg. Men dette bygget har stort potensiale med 

tanke på å installere varmepumpe/brønn.  Med en investering på ca. kr. 3 000 000,- har 

man varmepumpe og ombygging av anlegget. Det gir et innsparingspotensial 30 % - 50 

% på energiforbruk pr år - anslagsvis mellom kr. 170 000,- og 280 000,-  

 

Altagård har ikke SD anlegg og det er gammel vannbåren oppvarming med el-kjele. En 

innvestering på kr. 4 000 000,- så får man varmepumpe, SD anlegg og 

ombygging/fornying av varmesystemet. Der er stort potensiale for innsparing med 30-50 

% pr år.                                                                                                                

 

Med en investering på 7,5 mill. kr vil man få en estimert besparelse på disse fire byggene 

på ca. kr. 400 000,- pr år. 

 

8.10 Tiltak 20 - Besparelse av driftsutgifter ved avhending/salg av bygg 

► Det er fortsatt driftskostnader knyttet til nedlagte skoler, blant annet ved at Alta kommune 

betaler forsikring, og i noen tilfeller også andre driftskostnader som påløper. Det være 

seg oppfølging av kontrakter med årlig befaring, pålagte kontroller og ettersyn. Det er 

ønskelig at man selger bygg som kommunen ikke trenger selv. 

Regnskap 2018 viser at det er betydelige kostnader knyttet til bygg som ikke brukes av 

Alta kommune mer, men som enten står tom eller som lånes ut. Det gjelder blant annet 

Transfarelv skole (kr. 13 700,-) Langfjordbotn Velferd; (kr. 47 500,-) Korsfjord 

oppvekstsenter; (kr. 81 300,-) Langfjordbotn oppvekstsenter; (kr. 222 000,-) I tillegg 

kommer tidsbruken til kontroller for driftspersonalet. Totalt på disse fire byggene en 

kostnad på ca. kr. 400 000,-. 
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8.11 Tiltak 25 – Salg av tjenester 

► Tjenesteområdet har det siste året mottatt flere forespørsler om å levere tjenester til 

nabokommuner. Det er spesielt innenfor byggesak og brann behovet er størst. Per i dag 

har vi ikke en organisering, eller konkrete planer på hvordan vi skal imøtekomme 

etterspørselen. Det er derfor viktig at utfordring legges frem for Rådmannens ledergruppe 

for å diskutere hvilken strategi kommunen bør ha på området. Det gjelder seg både 

omfang og pris på tjenesten. Inntektspotensialet er stort så lenge vi ikke må ansette flere 

folk, men klarer oss med dagens bemanning. Et tjenestesamarbeid vi konkret jobber 

med, er plansamarbeid i Vest-Finnmark. Alta kommune vil påta seg ansvaret som 

vertskommune for de andre kommunene i Vest-Finnmark (Hasvik, Kautokeino, Måsøy, 

Nordkapp Porsanger) mht. drift og forvaltning av planregister/plandatabase. Her ligger et 

inntektspotensial på min. 0,2 mill. kr. fra 2020. Konsekvenser (positive og negative) for 

brukere, ansatte og kommunen. Fordelen med å inngå et tjeneste-/plansamarbeid i Vest-

Finnmark er at det vil styrke Geodata miljøet i kommunen. Vurderingen er utført sammen 

med ASU. 

8.12 Tiltak 26 – Prosjektledelse 

► Det er behov for å samle stillinger (utbygging/investering)og få til et større fagmiljø. Det 

kan medføre at vi kan selge tjenester til andre.  Vi har per i dag en Utbyggingsstab som 

ligger direkte under kommunaleder. Den består av seks prosjektledere som har ansvar 

for renovering, ombygging og nybygging av kommunale bygg. I tillegg har vi tre 

prosjektledere, på virksomheten Kommunalteknikk, som jobber med anleggsprosjekter 

innenfor selvkostområdet – vann og avløp. Det har tidligere vært vurdert å etablere et 

fagmiljø, eller en stab med prosjektledere, som jobbet med investeringer både innenfor 

bygg- og anleggsprosjekter. Det stoppet opp fordi man ikke ønsket å splitte opp 

fagmiljøet, og det gode samarbeidet, mellom ansatte som jobbet med drift og 

investeringer på Kommunalteknikk. Kommunaleder ønsker at det skal gjøres en ny 

vurdering i løpet av 2019 om hvilke fordeler og ulemper det vil være å samle alle 

prosjektledere i en stab direkte under kommunalleder. En økonomiskeffekt vil ikke kunne 

synliggjøres før vi har prøvd ut organiseringen i praksis. Det er ikke unaturlig å tenke seg 

at vi om noen få år vil kunne selge prosjektlederkompetanse innenfor bygg og anlegg til 

andre kommuner. En utredning i 2019 vil gi oss innsikt om det er fornuftig å samle alle 

prosjektlederne i en stab, enten under kommunalleder eller Rådmannen. Hvis vi får dette 

til tenker vi at fra 2020 kan selge tjenester for 0,1 mill. kr pr. år. Vurderingen er utført 

sammen med ASU. 

8.13 Tiltak 27 – Parkering 

► Parkeringsordningen fungerer godt, og er en viktig inntektskilde for Alta kommune. Alle 

inntekter benyttes til trafikksikkerhets- eller miljøtiltak i kommune. I 2018 var 

parkeringsinntekten på avgifter på 9,7 mill. kr. Alta kommunen er 1/3 eier i Komsa 

parkering sitt parkeringshus, og drifter bygget på vegne av sameiet. Parkeringsavgiften i 

parkeringshuset er 22 kr/time, mens det på kommunalparkering er 20 kr/time. Dersom vi 

øker avgiften på kommunen sine parkeringsplasser fra 20 til 22 kr/time vil vi kunne øke 

inntekten med ca. 1 mill. kr. Nevnte økning vil føre til en harmonisering av 

parkeringsavgiften mellom kommunen og Komsaparkering, noe som ikke vil være 

urimelig. Per i dag har vi en betydelig lavere parkeringsavgift enn andre sammenlignbare 

kommuner - Hammerfest 35-45 kr/time og Tromsø 30 kr/time. Tiltaket krever politisk 

forankring. Konsekvensen er at det blir 2 kr dyrere for hver time overflateparkering. Det er 

viktig økningen ikke går til parkeringsfondet, men øremerkes videre drift. 


