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Rådmannens innledning 
 
Samfunnsutviklingen i Alta kommune har over mange år vært 
positiv, og vi har opplevd vekst på de fleste områdene. 

Både når det gjelder folketallsutviklingen og antall fødsler skiller 
Alta seg positivt ut i regionen. I 2021 økte folketallet i Alta med 
1,6 prosent, noe som er det dobbelte av landsveksten. I tillegg var 
fødselstallet på 284 fødte, opp fra 221 i 2019. 

Folketallsutviklingen er samtidig ikke så stor som tidligere, og 
antall fødsler er redusert. Utviklingen i 2022 har ikke vært like 
positiv som for 2021, både når det gjelder folketallsvekst og antall 
fødsler. Det er folketallet per 1. juli 2022 som legges til grunn for 
beregning av innbyggertilskuddet for 2023. Første halvår 2022 
hadde Alta kommune minus 16 innbyggere. Sammenlignet med 
de aller fleste andre kommuner i regionen, så har Alta ei positiv 
utvikling. Ikke minst gjelder det utviklingen innen kommunens 
næringsliv, samtidig som vi opplever en stor investeringsvilje. 

Som de fleste har fått med seg så opplever verden, og spesielt 
Europa, at krigen i Ukraina i stor grad også påvirker utviklingen i Norge. Vi har fått skyhøye energipriser, 
råvarepriser, matvarepriser, flyktningestrøm og stort press i økonomien. Norsk økonomi går foreløpig 
godt, men det er manko på arbeidskraft og andre innsatsfaktorer over hele linja. Presset på økonomien 
(økt inflasjon) har ført til at Norges bank har satt opp renten, samtidig som det er varslet flere 
renteøkninger resten av året. 

Samlet betyr dette at offentlig sektor ikke kan forvente realøkninger i driftsbudsjettene de kommende 
årene, samtidig som det blir dyrere å investere på grunn av renteoppgangen og økte råvarepriser. 

Den store utfordringen for Alta kommune nå er å få kontroll på økonomien, slik at vi beholder 
handlefriheten inn i fremtiden. Regnskapet for 2021 og regnskapsrapporten for første halvår 2022 viser 
med all tydelighet at driftsnivået er for høyt, og ikke innenfor kommunenes økonomiske handlingsrom. 
Netto driftsresultat har over tid vært for svakt, samtidig som våre driftsreserver er helt marginale. Ved 
utgangen av 2021 var reservepotten på rundt 30 millioner. 

Budsjettarbeidet for 2023 og økonomiplanperioden har hatt fokus på hvordan Alta kommune skal få 
kontroll på økonomien. Dette må gjøres gjennom konkrete nedtrekk, reduserte enhetskostnader og 
betydelige omprioriteringer. 

Rådmannen har over tid fokusert på at også Alta kommune står midt oppi en stor endring av 
demografien. Vi blir betydelig flere eldre og færre unge. Det betyr at utgiftsbehovet innenfor de enkelte 
aldersgruppene har endret seg betydelig. Så langt har denne demografiske endringen ikke endret 
kommunens prioriteringer/eller gjenspeiles i gjeldende økonomiplan. Vi har over tid prioritert som om 
demografien ikke er i stor endring. Dette er en av flere årsaker til at økonomien er presset. 

Regnskapet for 2021 viste at helse og sosial brukte 42 prosent av totalrammen til kommunen. Dette var 
3 prosent (75 millioner) over budsjettert ramme. I henhold til gjeldende økonomiplan skal helse og 
sosial bruke 39 prosent av totalrammen i 2025. Dette er en tilnærmet umulig forutsetning vurdert opp 
mot demografien, samtidig som det er mange ressurskrevende unge brukere som kommunen må gi 
tjenester til de kommende årene. Over tid har enhetskostnadene innen spesielt pleie og omsorg vært 
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for høye i forhold til sammenlignbare kommuner. Det blir derfor avgjørende at kommunen oppnår de 
budsjetterte økonomiske effektene av Alta omsorgssenter. I tillegg vil det bli jobbet kontinuerlig med å 
få ned enhetskostnadene i 2023. Forutsetningen for at tjenesteområdet skal kunne holde seg innenfor 
budsjetterte rammer i fremtiden vil være å få ned enhetskostnadene, samt at tjenesteområdet må 
tilføres en større andel av kommunens totalramme. 

Oppvekst og kultur brukte 39 prosent av totalrammen til kommunen i 2021. Dette var 1 prosent over 
budsjettert ramme. I henhold til gjeldende økonomiplan skal Oppvekst og kultur bruke 40 prosent av 
totalrammen i 2025. I forhold til dagens strukturer er dette en realistisk ramme, men for høy dersom 
den demografiske utviklingen legges til grunn. Det vil bli svært vanskelig å redusere driftsnivået innenfor 
dette tjenesteområdet uten å effektivisere skolestrukturen. Vi må i fremtiden ha større og færre skoler 
både av økonomiske- og pedagogiske årsaker. Uansett hva kommunestyret lander på når det gjelder 
skolestruktur, så vil ikke dette gi noen økonomiske effekter de nærmeste 3 til 4 årene. De økonomiske 
effektene vil komme på litt lengere sikt. 

Det økonomiske opplegget for 2023 (regjeringen Støre sitt forslag til statsbudsjett) er meget stramt. Det 
har lenge vært signalisert at det må strammes inn på pengebruken for å få kontroll på inflasjonen, og 
derigjennom hindre en for kraftig renteoppgang. Veksten i frie inntekter vil i praksis ikke dekke opp for 
den forventende lønns og prisveksten som vi tar med oss inn i 2023. I tillegg er det stor usikkerhet 
hvordan omleggingen av beskatningen av havbruksnæringen vil slå ut. Ved siste auksjonsrunde var det 
minimal interesse fra oppdrettsselskapene for å kjøpe kvoter/økt volum. Dette medfører med stor 
sannsynlighet at det budsjetterte bidraget fra havbruksfondet ikke vil komme hverken i 2022 eller 2023. 
Fra 2024 går alle inntektene fra havbruksnæringen (bortsett fra produksjonsavgiften) inn i 
inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. 

Rådmannen har utvidet investeringsbudsjettperioden fra 4 til 8 år. Dette for å synliggjøre 
investeringsbehov i årene som kommer. På grunn av kommunens økonomiske stilling og 
renteoppgangen må noen prosjekt skyves ut til slutten av 8 års perioden. De kommende 4 årene har 
rådmannen prioritert investeringer i skolebygg. Mens prosjekt som nytt rådhus, ny flerbrukskai og nye 
sykehjemsplasser kommer i den siste 4 årsperioden. Investeringer i skolebygg vil påføre oss betydelige 
kapitalutgifter, noe som medfører at det er vanskelig å fremme et driftsbudsjett i økonomiplanperioden 
i henhold til de økonomiske handlingsreglene. 

Netto driftsresultat i den kommende økonomiplanperioden er på et kritisk lavt nivå, det gjelder særlig i 
årsbudsjettet for 2023. For at kommunen fortsatt skal kunne være i stand til å møte uforutsette 
kostnader også i fremtiden, må vi ha fokus på å bedre de økonomiske resultatene i årene som kommer.   

I og med at det budsjetteres med et minimalt netto driftsresultat i økonomiplanperioden, vil det heller 
ikke bli noe vesentlig påfyll på disposisjonsfondet. 

Når det gjelder netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har utviklingen vært mer positiv. I 
2020 utgjorde størrelsen på netto lånegjeld 110,6 prosent av brutto driftsinntekter. I 2023 vil vi ligge rett 
i overkant av 86 prosent for samme nøkkeltall. Forholdet mellom størrelsen på gjeld og driftsinntekter 
vil øke litt utover i økonomiplanperioden, men likevel holde seg forholdsvis stabil.  

Alta kommune har over mange år vært en fremoverlent kommune. Dette har resultert i store 
utbygginger og satsinger for å tilrettelegge for næringsliv og bolyst. Gjennom blant annet prosjekter 
knyttet til entreprenørskap, satsing på nye industriområder og fokus på vekstimpulser har kommunen 
bidratt og tilrettelagt slik at næringslivet selv kan skape nye arbeidsplasser. Dette har resultert i at 70 
prosent av alle sysselsatte i Alta jobber i privat næringsliv. Dette gir bolyst, befolkningsvekst og høy 
boligproduksjon. Alta kommune planlegger for videre vekst blant annet gjennom videre utbygging av 
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Skillemoen industriområde (trinn 2), Stengelsen Nord, Skoddevarre boligområde m.m. Det er i tillegg en 
historisk høy investeringsvilje i Altasamfunnet, som fører til stor aktivitet og økt sysselsetting. Det er i 
tillegg på gang to store bedriftsetableringer i Alta, som vil bli mer konkret i løpet av 2023. Denne positive 
samfunnsutviklingen dokumenteres hvert år blant annet gjennom NHO sitt kommunebarometer. 

Den største utfordringen for øyeblikket er kampen om arbeidskraften. Det er mangel på arbeidskraft så 
å si innenfor alle virksomhetsområder. Dette merker også Alta kommune som organisasjon. Det å skaffe 
seg tilstrekkelig med kompetanse og arbeidskraft er blitt en større og større utfordring. Dette fører igjen 
til press på lønningene og utstrakt bruk av vikarbyrå. 

I 2023 vil det bli jobbet for fullt med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens 
arealdel ble vedtatt høsten 2021. Samfunnsplanen skal være et styringsverktøy på overordnet nivå, og si 
noe om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker de kommende årene. I forhold til gjeldende samfunnsplan 
så er det et mål om at den nye skal være mer konkret og spisset, det vil si at vi må prioritere på en 
annen måte enn tidligere. 

I tillegg vil arbeidet med ny kommunedelplan for Helse og omsorg pågå noenlunde parallelt. 

Selv om vårt økonomiske handlingsrom er innskrenket skal Alta kommune fortsatt gi tjenester av god 
kvalitet til innbyggerne. Det foregår mye kvalitetsarbeid ut i tjenesteområdene både innenfor 
digitalisering og tjenesteutvikling. Her viser rådmannen til budsjettdokumentet og til tjenesteområdenes 
kommentarer. 

Nytt av i år er at det er tatt inn konkrete tiltak under hvert mål/strategi fra kommuneplanens 
samfunnsdel. 

  

Alta 30. oktober 2022 

Bjørn-Atle Hansen 
rådmann 
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Kommunestyrets budsjettvedtak 
 
Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, 
økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 
2023. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.  

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan med handlingsdel 2023-2026 

 Det fremlagte forslag til budsjett for 2023 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med 
samlet netto ramme til tjenesteområdene på kroner 1 716 017 000  
(En milliard syv hundre og seksten millioner sytten tusen)  

 Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2023: 

Ramme Navn Budsjett 2023 

108 Politisk virksomhet 10 080 000 

109 Reserver -3 409 000 

110 Fellestjenesten 96 119 000 

116 Samfunnsutvikling 20 456 000 

210 Oppvekst og kultur 727 050 000 

300 Helse og sosial 659 295 000 

440 Næringsfonds 0 

600 Tekniske tjenester 213 797 000 

610 Selvkostområdet -23 409 000 

730 Revisjonen 3 717 000 

740 Havnevesen 1 631 000 

750 Kirkelig fellesråd 10 690 000 

Totalt netto til tjenesteområdene 1 716 017 000 

800 Skatter og rammetilskudd -1 751 509 000 

900 Renter og avdrag 164 701 000 

940 Fonds 2 071 000 

960 Avskrivninger -131 280 000   
-1 716 017 000 

 

 Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett.  

 Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved 
budsjettregulering. 

 Inntektene fra salg av konsesjonskraft tilføres kraftfondet 

 Investeringsutgiftene i perioden 2023-2026 beløper seg til totalt kroner 1 118 318 000  
(En milliard ett hundre og atten millioner tre hundre og atten tusen).  
Pluss 320 millioner i utlån av startlån. 

 Investeringer i varige driftsmidler for 2023 fastsettes til kroner 224 632 000  
(To hundre og tjuefire millioner seks hundre og trettito tusen). 

 Alta kommunes skattøre for 2023 skal være lovens maksimumssatser. 

 Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske 
vedlegg til driftsbudsjettet. 



 

7 

Eiendomsskatt  

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 
2023: 

Faste eiendommer i hele kommunen. 

 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰. 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats 
som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 ‰. 

 Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 127/2016 i kommunestyret 
den 14. desember 2016, videreføres. 

 Skatten skrives ut i en, fire eller tolv terminer, jf. eiendomsskattelovens § 25 første ledd. 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar 
som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» 

 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt 
eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 

 Avgiftsøkning/endring vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing i 2023 fastsettes 
slik ifølge selvkostberegningene: 

o Vann   +   8 % 
o Avløp    + 15 % 
o Slam   + 15 % 
o Renovasjon  + 12 % 
o Feiing   +   3 % 

 Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser. 

 Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 4,9 %. 

 Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: 
o 11 % pensjonspåslag - 
o Små barn 0-2 år:           Kr 265 857  pr. heltidsplass 

Store barn 3-6 år:         Kr 141 329  pr. heltidsplass 
o 10 % pensjonspåslag - 

Små barn 0-2 år:           Kr 263 430  pr. heltidsplass 
Store barn 3-6 år:          Kr 139 981  pr. heltidsplass 

 Prisen på parkering videreføres i 2023 med 25 kroner per time inkl. mva. 

 Pris for korttidsparkering (P7) settes til 100 kroner per dag inkl. mva. 

 Pris for langtidsparkering (P12) settes til 12 000 kroner per år inkl. mva. 

 Enkelte gebyr innen plan- og byggesaker øker mer enn 4,9 %. Dette som følge av særskilt tiltak 
om økning av totale gebyrinntekter for tekniske tjenester med 500 000 kroner. Nærmere 
detaljer om hvilke satser dette påvirker fremgår i eget gebyrregulativ. 

 Prisene for bruk av Nordlysbadet økes med 4,9 %. 

 For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 4,9 % dersom det ikke er fattet 
annet vedtak. 

 Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 4,9 %, dersom det ikke er fattet 
annet vedtak.  
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Budsjettfullmakt 

 Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 
Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som avtales i 2022, innarbeides 
i opprinnelig budsjett 2023. 

 Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert 
tjenesteområde. 

Låneopptak og fullmakt 

 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån i 2023 med kroner 80 000 000 
(Åtti millioner). 

 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av ordinære lån i 2023 med kroner 
152 516 000 (Ett hundre og femtito millioner fem hundre og seksten tusen kroner). 

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

Forutsetninger 

 Deflator 3,7 %, pluss vekst i deflator 2022 1,2 % til sammen 4,9 % målt mot opprinnelig budsjett 
2022. 

 Lønnsvekst 4,2 % 

 Prisvekst 2,8 % 

 Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende 
SSB sin befolkningsframskrivning.  

 Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. 

 Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2023 priser. 

 Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med satsene fra KLP og Statens pensjonskasse. 

 Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring 
av pensjonskostnader. 

 Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser. 

 Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. 

 Nye lån er forutsatt tatt opp slik at det gir fire måneders rente- og avdragsbelastning. 

 Årlig avsetning til parkeringsfondet opphører. 
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Kommunestyrets verbalvedtak 

 

Innledning 

Alta kommune er en av få kommuner i nord med befolkningsvekst. Befolkningsendring fra 3. kvartal i 
fjor til 3. kvartal i år viser en økning med 87 personer til 21158 innbyggere. Det er viktig at vi fortsatt har 
folketallsøkning. Dette kommer ikke av seg selv, vi må derfor aktivt synliggjøre vår kommune på en god 
måte for å klare å rekruttere og beholde. Målsettinga er at unge velger å bosette seg her. Det 
forutsetter at vi har trygge og attraktive arbeidsplasser, god barnehagedekning, gode skoler og gode 
oppvekstmiljø.  Antall årlige fødsler i kommunen svinger en del men er likevel forholdsvis stabilt. For 
2022 ser det ut som om antallet vil ligge på rundt 250 fødsler.  

Gode politiske veivalg er viktige og en betydningsfull faktor for å skape bolyst. Vi må tilrettelegge for et 
næringsliv som vil satse på nye arbeidsplasser/investeringsvilje. 

I administrasjonens arbeid med budsjett har politiske vedtak og innspill i stor grad blitt hensyntatt og 
posisjonen har med bakgrunn i dette vektlagt å synliggjøre vår politiske retning i vår verbal del av årets 
budsjettforslag.  

  

Kommuneøkonomi 

Kommuneøkonomien er anstrengt, særlig på de to største sektorene helse og skole. Men en 
kommuneøkonomi kan ikke sees på isolert uten å ta med ytre påvirkninger. Enn så lenge har vi ikke de 
samme tilstandene som de opplever sør i landet med skyhøye strømpriser, men vi kan ikke forvente at vi 
skal slippe unna i tida fremover. Uvanlig høye matvarepriser samtidig som renta stiger merkes av den 
enkelte forbruker.   

Havbruksfondets størrelse er usikkert. Produksjonsavgifta er kjent, men ikke auksjonene. Det avhenger 
av hvordan innretningen til beskatning faller ut. Dette er på høring nå. 

Krigen i Ukraina har preget hele verdenssamfunnet og også vår kommune. Det gjenspeiler seg blant 
annet på ekstra lang leveringstid på mange varer og tjenester. 

Vi har tatt imot 200 flyktninger i 2022. Det er stort antall og som krever ekstra innsats fra hele 
lokalsamfunnet. Det er viktig å bosette, tilby barnehageplasser samt gode skoletilbud. En god 
integrering er viktig for både den enkelte og for kommunen.  

Arbeidsledigheten er lav og det er vanskelig å få arbeidskraft på de fleste områdene.  

Alta kommune har for høyt driftsnivå og årlig netto driftsresultat har vært under handlingsregelen de 
siste årene. Likevel har vi tatt ned lånebelastning for å kunne investere i fremtiden.  

Det jobbes kontinuerlig med omstilling og økonomiutvalget har vedtatt viktige punkter og en utredning 
av effektmål som skal bidra til varige økonomiske endringer for sunn drift. Økonomiutvalget skal 
fremlegges status i arbeidet med effektmålene innen midten av februar-23. 

Det er mange investeringer som står foran oss i økonomiplanperioden 2023 – 2026.  
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Alta styrker sin posisjon som regionsenter i nord 

NHO har rangert Alta som en er av kommunene med best utvikling i Norge. Årets sterke 38. plass i 
kommune NM viser at Alta er en attraktiv kommune å bo, arbeide og drive næringsaktivitet i. 
Næringspolitisk er det viktig å fortsette jobben med å være en god tilrettelegger og samarbeidspartner 
for innbyggere og næringsliv. 

Skillemo næringsområde med tillegg av Altahøyden sør er av landsdelens største utbyggingsområder. I 
første felt på Skillemo er en rekke aktører i gang med bygging og flere vil starte opp. Etterspørselen både 
fra etablert næringsliv og nye som ønsker å etablere seg i kommunen vår viser at neste 
utbyggingsområde, Skillemo 2 må planlegges ferdig og utvikles for å møte næringslivets fremtidige 
behov og ønsker. Langnes industriområde planlegges brukt til landbasert oppdrett, aktøren har fått 
utvidet opsjonstiden og skal være i drift i 2023. En realisering av prosjektet fremskynder behovet for 
et nytt sjørettet industriområde i Alta, som et tillegg til ordinære industriområder som Skillemo og 
Stengelsen nord. 

  

Vår boligpolitikk 

For å ha en god solidarisk boligpolitikk er det viktig at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig. 
Vi mener boliger skal brukes til å bo i og ikke spekuleres i.  

Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i boligmarkedet. Vi skal sikre en 
trygg boligetablering for grupper med ulike behov enten det gjelder unge enslige, nylig tilflyttede, 
barnefamilier eller eldre.  

En av styrkene, og årsakene, til Altas vekst har vært muligheten til å få egen enebolig på kommunal 
selvkosttomt. Vårt mål er å dekke etterspørselen etter kommunale eneboligtomter til enhver tid. En 
sentral politisk føring til «rullering av boligbyggeprogrammet» som ble vedtatt 12.10-22 er å få en 
tidligere realisering av regulerte boligfelt og tomter. Flere som står oppført frem mot 2040 bør kunne 
tilbys til utbygging i 2023-24.  

 Det skal innen 1. kvartal 2023 fremmes en sak på fortetning i Gakori, Midtbakken og Kaiskuru 
med kommunale boligtomter.  

 Budsjettvedtak fra 2022 om planlegging av kommunalt boligfelt i Rafsbotn opprettholdes. Første 
utkast leveres i løpet av første halvår 2023.  

 Deler av inntektene av salget av Kåfjord sykehjem skal brukes til å medfinansiere 
infrastrukturkostnader som vann og avløp for kommunalt boligfelt på Kreta sør, Kåfjord.  

 Lille-Komsa er under utbygging. Dette er det først prosjektet der vi som kommune har stilt krav 
om tilrettelegging av «leie for eie» samt tilvisningsrett. I prosjektet er 15 enheter «leie for eie». 

 Det utredes mulighet for å etablere et kommunalt selskap «leie for eie» 

 Boligkontoret er godt etablert og det gjøres en god jobb innenfor området. Den viktige jobben 
er for oss at det skal være lettere å komme seg inn på boligmarkedet for flere enn det er i dag. 
Mange faller utenfor på grunn av de store kravene til egenkapital ved kjøp av noe eget. 
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Sykefravær 

 Det skal fortsatt være fokus på sykefravær og målsettinga er å få sykefraværet under 7%.  

 Lederne jobber godt med å jobbe med arbeidsmiljø og fokus på sykefravær. «10-faktor 
medarbeiderundersøkelse» er et verktøy som vektlegger indre motivasjon, mestring og 
kompetanse. Dette må brukes og satses på også i 2023.  

 Alta kommune skal videreutvikle sin heltidskultur slik at flest mulig både ønsker og velger hele 
stillinger.  

 Alta kommune skal videreutvikle sin kompetanse i langsiktig turnusplanlegging slik at brukere 
får en best mulig tjeneste og ansatte får en forutsigbar arbeidstilværelse 

 

Utdanning/rekruttering 

Vakker natur og godt helsetilbud aleine holder ikke for å få ungdommer til å bli boende eller flytte hit. Vi 
må kunne tilby livskvalitet og attraktiviteter også for de mellom 18 og 35 år.  

Utdanning og kompetansebygging er viktige bærebjelker for Alta-samfunnet. Alta har en stor og 
moderne videregående skole, vi er en universitetsby og vi har Alta Folkehøgskole.  

 Høsten 2022 startet Alta kommune i samarbeid med Alta videregående skole et kveldskurs for å 
kvalifisere flere til å tilfredsstille opptakskravene for å ta høyere utdanning, spesielt innenfor 
lærerutdanning samt sykepleierutdanning. Dette samarbeidet fortsetter også i 2023.  

 For oss er det viktig å få våre ungdommer til å velge yrkesfag på videregående skole. Det må 
lages en kampanje på sosiale medier før søknadsfristen 2023 går ut i vår  
(1. mars ordinær søknadsfrist, 1. februar for de med spesielle behov).  

 Det må jobbes for relevante studietilbud som regionen trenger. 

Blant annet er det behov for at flere i Finnmark velger politiyrket. I dag er nordligste studiested for 
politiutdanning Bodø, et studieløp for politiutdanning bør legges til UIT Alta som har fagmiljø med både 
sosiokulturell kompetanse knyttet til landsdelen og fokus på det samiske. 

 Et annet eksempel er at sykepleierutdanningen som i dag gis som desentralisert tilbud styrkes 
med et ordinært utdanningsløp med opptak hver høst.   

 Alta Kommune har behov for flere lærere innenfor samisk språk. Rekruttering her må være i et 
samarbeid med Sametinget.  

 

 Oppvekst, kultur og integrering 

Det igangsatte tverrpolitiske omstillingsarbeidet innen skole som ser på strukturelle endringer for 
fremtidens Altaskole er nå inne i sin sluttfase.  

Det er vanskelig å rekruttere nye barnehagelærere og grunnskolelærere på grunn av at få tar slik 
utdanning, dette arbeidet skal ha stor prioritering.   

 Det bør tilstrebes å lyse ut hele faste stillinger. 
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 Dette skoleåret ble alle ungdomstrinnene MOT-skoler der mye av elevfokuset/opplæringen er 
knyttet til å gi livsmestring og det å lage robuste ungdommer. Det har vært skolering av MOT-
coacher og deres ledere på alle ungdomstrinn. Dette er en viktig satsing som vi ønsker skal 
fortsette videre.  

 Vi kjøper i dag barnehage- og elevplasser i Kvænangen kommune. Før neste opptak (til 
barnehageår/skoleår 23/24) ønsker vi en utredning på tilbakeføring av ungene til tilbud i egen 
kommune. 

 Innvandrerråd etableres i første halvår 2023.  

 I egen kommune får vi økt rammetilskudd fra staten for å dekke opp for bortfall av 
foreldrebetaling, men det gjelder ikke for plasser vi bruker i andre kommuner. 

 Prosjektet med leksefri skole er forsinket blant annet på grunn av uavklart følgeforskning ved 
UiT. Leksefri skole ved en frivillig skole vil bli igangsatt skoleåret 23/24.  

 Vi bestiller en sak som utreder fordeler og ulemper med å endre dagens SFO til aktivitetsskole, 
der også samarbeid med frivillige organisasjoner, kultur og idrettslag vurderes. 

 Vi vil følge opp kommunestyrevedtak om å løfte Altaskolen på nasjonale prøver. Vi ber om en 
sak til hovedutvalget om kostnader i forhold til i konkretiseringsmateriell i matematikk, til 
skolebibliotek for å få oppdatert litteratur som inspirerer elevene til å lese mer samt lesebøker i 
engelsk.  

 Vi ønsker å fortsette Alta kommunes satsing på «utekontakten». Denne enheten skal være en 
oppsøkende ungdomstjeneste som bedriver systematisk tilstedeværelse på steder i kommunen 
der ungdom mellom 13 og 23 år befinner seg utenom skoletid.  

 Vi fortsetter vår satsing på «Vinterbyen Alta» med blant annet skøytebane og julegate i Alta 
sentrum. 

 Aurora kino har fått en ny og moderne kinosal, denne må benyttes til også andre arrangementer 
hvor det vil være naturlig. Denne står mye tom og blir ikke benyttet optimalt. Selvsagt må dette 
skje i samråd med kinoen slik at det ikke går utover deres tilbud. 

 Det må sees på mulighet for å brøyte for gående inn til Jordanberget i Vassbotndalen slik at 
veien kan brukes til fysisk aktivitet for alle aldre og med eventuelle fysiske begrensninger.  

 Alta Rideklubb fortsetter arbeidet med å utvikle en ridehall i byen. Alta kommune må i løpet av 
2023 tilrettelegge med infrastrukturen rundt dette prosjektet.  

 
Helse og sosial  

Klinikk Alta har også under pandemien fått vist at de på en meget god måte kan tilby mer tjenester om 
de tilføres mer personell og utstyr. Dermed kan det behandles flere nærmere der de bor.  

  Et viktig område innen den videre utviklingen av helsetilbudet i Alta er at den indremedisinske 
avdelingen i Alta styrkes med stillinger og utstyr og at den blir en akutt indremedisinsk avdeling.  

 Vi har store kostnader på utskrivningsklare pasienter. Det må og kan benyttes dobbeltrom til 
disse for å få ned kostnadene.  

 Flyktningetjenesten bidrar og opprettholder kjøkkendrift og annen drift og tjenester på 
vertshuset eldresenter slik det er i dag 

 Åpningstider på middagsserveringen på Alta Omsorgssenter må utvides til 1700. Det må 
fremmes en sak på dette første kvartal 2023 på kostnader knyttet til dette. 

 Vi er godt i rute med trygghetsalarmer. De som trenger trygghetsalarmer skal motta dette. 

 Vi opprettholder aktivitetstilbudet til demenspasienter. Samhandling med frivilligheten og egne 
kommunale aktiviteter er en viktig faktor i denne sammenhengen. Eksempler på dette kan være 
idrettslag, Huset og Kulturskolen 
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 Aktivitetstilbudet på Toppen dagsenter til hjemmeboende eldre utvikles videre. Tilbudet er til 
ikke demente som bor hjemme. 

 Livsløpet er for mange allerede satt den dagen barn blir født. Koordinerende enhet gjør en viktig 
jobb, denne må kommuniseres ut slik at pårørende vet hvor de skal henvende seg med 
utfordringer som måtte oppstå. En dør inn er fremdeles viktig for oss. 

 Første kvartal 2023 må det fremmes en sak om hvilke driftsform Alta krisesenter skal ha. 

 Kveldsmat for eldre bør videreføres i en eller annen form, det søkes om midler gjennom 
tilskuddsportalen. 

 Det arrangeres frivilligbørs minimum to ganger pr år.  

Tekniske tjenester og miljø 

Det er viktig for posisjonen i Alta Kommune å bekjempe sosial dumping. Derfor må kommunen ved 
kontraktsinngåelser sørge for at alle leverandører innehar tariffavtaler med sine ansatte som regulerer 
arbeidstid samt godtgjøring for overtid og ubekvem arbeidstid og at dette blir etterfulgt. 

 Vi ønsker å ta vare på våre kommunale bygg. Dette vil vi gjøre ved å sette av flere ressurser til 
vedlikehold av disse slik at de over tid ikke forringes men opprettholdes som gode og tidsriktige 
bygg. Dette har over tid blitt forsømt og gjennom gradvis økning av ressurser til dette klarer vi å 
unngå dette. 

 Etter mange år med nedskjæringer innenfor sektoren ser man at dette har gått ut over både 
bygg og mannskap. Posisjonen ønsker i økonomiplan-perioden som å prioritere å få på plass 
flere bygg-driftere tilsvarende det som er kuttet. Dette for å styrke det 
planlagte/verdibevarende vedlikeholdet på våre bygg. Posisjonen ønsker et sterkere fokus på å 
kunne tilby lærlingeplasser innenfor dette feltet.  

 Det er stor variasjon på beskaffenheten på kommunale veier i Alta. I 2023 kommer det et stort 
løft i forhold til dette. Men det vil fortsatt være kommunale veier som ikke innehar den 
standarden vi ønsker. Derfor vil vi ha fortsatt fokus på dette feltet også i årene som kommer. 

 Alta Kommune har store utfordringer på det kommunale vann-nettet. Her må det gjøres store 
investeringer i årene som kommer med utskiftning av gamle ledninger som lekker. Vi har altfor 
stort svinn på denne dyrebare ressursen. 

 Anskaffelse av ny spylevogn på selvkostområdet må starte snarest og senest medio 2023. På 
grunn av lang leveringstid på slikt utstyr er det avgjørende at arbeidet med dette starter i denne 
perioden. Dette for å kunne holde avløpsnettet operativt til enhver tid. Investeringen er lagt inn 
i 2025 når det er forventet levering av dette utstyret. 

 For å sikre god brannberedskap i distriktene er det helt nødvendig å investere i verneutstyr til 
mannskapene og oppgradering av branndepotene. Dette legges inn i økonomiplanen i 2024. 

 Posisjonen ønsker utarbeidet en sak til hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø 1 kvartal på 
muligheten for ny inn/utkjøring til BUL-hallen og oppgradering av parkeringsareal på kommunal 
eiendom. 

 For at Alta Kommune fortsatt skal kunne betegnes som en trafikksikker kommune må det brukes 
midler på forskjellige trafikksikkerhetstiltak som å utarbeide trafikksikkerhetsplan og andre 
konkrete tiltak som fremmer dette. Dette anser posisjonen som så viktig at man ønsker å bruke 
350.000 av de årlige TS-midlene for å sikre denne stillingen i årene som kommer. Dette vil ikke 
gå på bekostning av andre trafikksikkerhetstiltak men heller fremme dette arbeidet. 
Parkeringsfondet opprettholdes som i dag slik at disse midlene kommer trafikksikkerheten til 
gode, som også var intensjonen med fondet. 

 Alta Kommune har ansvaret for flom-vern i forbindelse med elvene som ligger i kommunen. I 
den forbindelse må det etableres ny forbygning i nedre del av Eiby-elva. Dette er en kostnad på 
3 millioner. 
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 Klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøps- og utbyggingsavtaler skal fortsatt gjelde.  

 Posisjonspartiene vil fortsette å prioritere natur og friområder. Vi vil fortsette arbeidet med å 
tilrettelegge for bruk av Altas friområder og rike natur.  

 Vi skal fortsette kildesorteringen i kommunen. 

 Kommunale overvanns-grøfter må gjennomgås og sak til hovedutvalget på beskaffenhet og 
kostnad må synliggjøres. 

 På nye bygg må det vurderes mulighet for «grønt tak» for å begrense avrenning av 
overskuddsvann. 

Endringer i forhold til Rådmannens forslag 

Tilleggspunkter 

Posisjonen setter av 1,5 millioner øremerket til konkretiseringsmateriell i matematikk, styrking 
avskolebiblioteket og lesebøker i engelsk til grunnskolen i Alta legges inn i investeringsbudsjettet fra 
2024som en oppfølging av kommunestyrets vedtak på å heve resultatet på nasjonale prøver i 
Altaskolen. 

Posisjonen vil fremskynde investeringen på 5 mill vedrørende flerbrukskai fra 2026-2024. 

Posisjonen vil legge til rette for at Alta kommune kan gi kommunale lånegarantier til realisering av 
anlegg som er tippemiddelberettiget. Det vil gi idrettslag og organisasjoner mulighet til å ta opp lån i 
kommunalbanken eller KLP. Garantiansvaret til kommunen knyttes til innvilget tippemidlet til anlegget. 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN          

 Tall i hele 1000         

DRIFTSBUDSJETT 2023 2024 2025 2026 

          

Ikke økning P-avgift     2 500       

Økte renteinntekter   -1 750       

Reforhandling av leieavtaler, tekniske tj.       -750       

Balanse 0       

          

INVESTERINGSBUDSJETTET 2023 2024 2025 2026 

          

Ombygging/utskiftning kommunale bruer     1 000     1 000        1 000     1 000 

Asfaltering kommunale veier     2 000     2 000        2 000     2 000 

SD-anlegg i eksisterende bygg     2 000     2 000        2 000     2 000 

Ny forbygning Eiby-elva       3 000     

Verneutstyr/oppgradering av branndepot       1 000     

Spylevogn            6 000   

Momsutgifter     1 250     2 250        1 250     1 250 

Momsinntekter   -1 250   -2 250      -1 250   -1 250 

Bruk av lån   -5 000   -9 000    -11 000   -5 000 

Balanse 0 0 0 0 
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Posisjonen ønsker at så mange som mulig skal få en best mulig jul. Dette vil vi gjøre ved å sørge for at 
flest mulig skal ha mat på bordet under julehøytiden. Sammen med Røde kors og virksomhetene Alta. 
Integrering og kompetansesenter, barn og unge tjenesten, boligservicekontoret og Psykisk helse bidrar 
Alta kommune med 200 000. Røde kors vil hjelpe oss med å distribuere «matpakker» til mange av de 
som trenger det mest i en allerede tøff tid. Dekkes fra formannskapets reservepost. 

Posisjonspartiene ønsker å bidra til å styrke økonomien til frivillige organisasjoner i Alta. Disse 
organisasjonen står for en formidabel utvikling av tilbudet til alle i Alta. Det styrker bolyst, aktivitet og 
fellesskapsfølelse for mange av altaværingene. Samtidig er det viktig for oss å styrke Altas rolle som en 
god arrangementskommune.  

Vi tilfører 15 % kommunalt tilskudd med kr 2 352 111 for året 2023. Dekkes over positivt driftsresultat 
for 2022  
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Utsikt fra Komsa 
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Bakgrunn 
 

Innledning 

Økonomiplan, årsbudsjett, samt handlingsdel for kommuneplanens samfunnsdel er plan- og 
styringsdokumenter som skal utarbeides og vedtas av kommunestyret hvert år.  

Både kommuneplanens handlingsdel som følger av plan og bygningsloven og økonomiplanen jamfør 
kommuneloven har sammenfattende formål. Begge handler om å gjennomføre langsiktige mål og 
prioriteringer innenfor økonomiske rammebetingelser og øvrige tilgjengelige ressurser. Ordlyden i både 
plan- og bygningsloven og kommuneloven åpner for at økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre 
handlingsdelen i kommuneplanen.  

Årsbudsjettet i kommuneloven er først og fremst et bevilgningsdokument som binder kommunestyret til 
å følge vedtatt fordelingen av de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene i det kommende 
året.  

Dette dokumentet utgjør både handlingsdel og økonomiplan samt årsbudsjett i ett felles dokument. Tall 
i årsbudsjettet fremkommer som første kolonne (år 2023) i økonomiplanen. 

Føring i lov og forskrift 

Plan- og bygningsloven  
I henhold til plan- og bygningsloven er kommunen pålagt å ha en kommuneplan som både omfatter en 
arealdel og en samfunnsdel med handlingsdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og 
bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. I korte trekk tar arealdelen for seg planlagt bruk 
av arealressursene i kommunen, mens samfunnsdelen omfatter alt annet. 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være det grunnleggende 
styringsdokumentet i den kommunale virksomhetsstyringen. Samfunnsdelen skal gi retningslinjer og 
strategier for hvordan målene til kommunen skal gjennomføres. 

Handlingsdelen skal vise hvordan kommunen skal arbeide for å oppnå målsetningene i samfunnsdelen 
og hvordan dette skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen danner dermed 
grunnlaget for kommunens prioritering av ressurser og konkretisering av målrettede tiltak innenfor 
kommunens økonomiske rammer. 

Kommuneloven 
De grunnleggende kravene til forsvarlig økonomiforvaltning er forankret i Kommuneloven. Det stilles 
krav om at den økonomiske handleevnen skal bli ivaretatt over tid ved at det blant annet skal utarbeides 
samordnete og realistiske planer for kommunens virksomhet og økonomi, samt lokalsamfunnets 
utvikling. I tillegg skal kommunens økonomi forvaltes på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell 
risiko. Det betyr i korte trekk at kommunen skal styres på en slik måte at den er i stand til å innfri sine 
ansvars- og betalingsforpliktelser. 
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Som et ledd i økonomiforvaltningen skal kommunestyret fatte vedtak om en økonomiplan for (minst) de 
neste fire årene. Vedtaket skal fattes etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret skal også 
vedta et bindende årsbudsjett for kommende år. I tillegg til økonomiplan og budsjett er kommunestyret 
også pliktet til å vedta: finansielle måltall (handlingsregler), økonomireglement, årsregnskap og 
årsberetning. 

Kommuneloven stiller blant annet krav om at økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, 
mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplan og budsjett skal være 
realistiske og i balanse, samt deles inn driftsdel og investeringsdel. Forskriftsmessig stilles det i tillegg 
formkrav til oppsett av spesifikke økonomioversikter, disse finner du i kapittelet Vedlegg.  

Øvrig innhold og fremstillinger i økonomiplanen står kommunen for det meste fritt til å tilpasse etter 
eget behov så lenge føringer og krav i lov og forskrift følges. 

Sentrale lovhjemler 

Lovtekstene er fritt tilgjengelig på blant annet lovdata.no 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 § 11-1 Kommuneplan 

 § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 

 § 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 § 14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 

 § 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

 § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

 § 14-4 Økonomiplan og årsbudsjett 

  

  

https://lovdata.no/
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-1
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-2
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-4
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Rådmann og skoleledere 
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Organisering 
 

Politisk struktur 

Den politiske styringsstrukturen i Alta kommune følger formannskapsmodellen. Det innebærer at saker 
skal forberedes av formannskapet før de legges frem for endelig vedtak i kommunestyret. 
Formannskapets partimessige sammensetning er proporsjonal i forhold til partienes representasjon i 
kommunestyret. Formannskapsmodellen er hovedmodell i kommuneloven, og de fleste kommunene i 
Norge styres etter denne.  

 

Kommunestyret 

Kommunestyret er kommunens øverste politiske beslutningsorgan og består av folkevalgte 
representanter fra de politiske partiene. Det er kommunestyret som fatter vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Ordføreren leder møtene i 
kommunestyret. 

Formannskapet 

Formannskapets medlemmer inkludert kommunens ordfører velges av og i blant representantene i det 
nyvalgte kommunestyret. Formannskapets oppgave er blant annet å avgi innstilling i de saker som skal 
behandles i kommunestyret, samt fatte vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert 
beslutningsmyndigheten. Formannskapet utgjør også kommunens plan- og økonomiutvalg.  
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Hovedutvalg 

Hovedutvalgene er politiske organ som er opprettet av kommunestyret med formål om å arbeide med 
saker tilknyttet spesifikke tjenesteområder. Hovedutvalg har avgjørelsesmyndighet på sine saksfelt når 
denne er delegert fra kommunestyret, og innstillingsmyndighet i saker der avgjørelsesmyndigheten ikke 
er delegert. Alta kommune har tre hovedutvalg for; Helse og sosial, Oppvekst, kultur og integrering, 
samt Teknisk tjenester og miljø.  

Demografiske interesseråd 

Råd for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og ungdomsrådet er 
medvirkningsorgan som skal sikre interessene til de særskilte demografiske gruppene rådene 
representerer. Det er viktig at slik informasjon fremkommer for politikerne slik at den kan tas med i 
vurderingen under de politiske prosessene. 

Rådene kan blant annet gi innspill til saker som behandles i hovedutvalgene eller formannskapet, svare 
på offentlige høringsrunder og møte med talerett på kommunestyremøter som omhandler relevante 
saker. 

Øvrige organ 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalget skal gjennom sitt 
arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at 
kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til 
lov, forskrifter og statlige føringer. Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler 
fastsatt i forskrift.  

Administrasjonsutvalget er et utvalg som skal behandles saker som gjelder forholdet mellom de ansatte 
og kommunen som arbeidsgiver. Utvalget består av fem medlemmer valgt av kommunestyret og to 
representanter valgt av og blant de ansatte i kommunen.  

Klagenemnda er særskilt opprettet i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagenemnda skal behandle 
klager over enkeltvedtak administrasjonen har fattet med hjemmel i kommuneloven og i henhold til Alta 
kommunes delegasjonsreglement. Klagenemnda består av fem medlemmer med varamedlemmer valgt 
for den kommunale valgperiode. 

Dispensasjonsonsutvalget er et underutvalg til hovedutvalg for teknisk og miljø. Utvalget skal behandle 
søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om motorferdsel av 
10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer.  

Viltnemda er også underlagt teknisk og miljø. Nemdas oppgaver omfatter blant annet, forvaltning av 
viltfond og fatte vedtak om uttak og felling av vilt.  
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Administrativ struktur 

Alta kommune er administrativt organisert i en ledelsesmodell med to primære beslutningsnivå, 
rådmanns- og virksomhetsnivået. 

 

Rådmannsnivået 

Innenfor rådmannsnivået ligger kommunens overordnede plan og administrative tjenesteområder. 
Rådmannen fungerer som kommunens øverste administrative leder. I samarbeid med sitt lederteam 
forbereder rådmannen rapporter og prognoser som skal danne informasjons- og beslutningsgrunnlaget 
for kommunestyret. Rådmannen har videre ansvar for den operasjonelle gjennomføring av de politiske 
vedtak som fattes av de folkevalgte.   

Rådmannens ledergruppe består av fem kommunalledere og kommunikasjonsrådgiver. Ledergruppen er 
delegert myndighet innen sine respektive ansvarsområder.  

Virksomhetsnivået 

Innenfor virksomhetsnivået ligger de ulike virksomhetene og avdelingene som skal yte hovedvekten av 
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine 
virksomheter innenfor den budsjettrammen og de fullmakter som er delegert fra kommunalleder. Dette 
innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; 
både når det gjelder personell, økonomi og fag. Avdelinger i større virksomheter omfattes også av i 
dette administrative nivået. 
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Sommerskole 2021 – Foto: Dánil Røkke 
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Målstruktur 
 

Innledning 

Alta kommunens overordnede visjon, ambisjoner og målsetninger er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel, kjent som «Alta vil 2015-2027». Samfunnsdelen inneholder blant annet fire primære 
satsningsområder innenfor samfunnsutvikling. 

Satsingsområdene som består av: Kunnskap og kompetanse, Næringsutvikling og nyskapning, Trivsel og 
livskvalitet og Attraktivt regionsenter i utvikling, skal danne grunnlag for den videre samfunnsutviklingen 
i kommunen på kort, mellom og lang sikt. Under satsningsområdene er det vedtatt 21 ulike mål med 74 
tilhørende strategier. De ulike målene og strategiene tillegges ikke like stor vekt hvert år. Det er derfor 
nødvendig å gjøre prioriteringer som tar utgangspunkt i utfordringsbildet som foreligger for det 
kommende året med tanke på tjenesteproduksjonen, videreutvikling, og de økonomiske realitetene.  

Kommuneplanens samfunnsdel i sin helhet finner du på Alta kommunes nettsider.  

  

Prioriterte mål fra kommuneplanens samfunnsdel 

Nedenfor følger en presentasjon av prioriterte mål innenfor hvert satsningsområdet samt tilhørende 
tiltak. Eventuelle budsjett- og plandetaljer, samt nærmere beskrivelse av tiltakene finnes i hvert enkelt 
av tjenesteområdenes egne kapittel.  

Forkortelser i tabell: 

 FT - Fellestjenesten 

 ASU - Samfunnsutvikling 

 OK - Oppvekst og kultur 

 HS - Helse og Sosial 

 TT - Tekniske tjenester 

 D - Endring i driftsbudsjett 

 I - Endring i investeringsbudsjett 

 U - Uten endring av budsjett 

Kunnskap og kompetanse 

Mål 2:  
Alta vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukken arbeidsgiver.  

Strategi a)  
Gjennom arbeidsgiverpolitikken, sikre kommunen nødvendig og god kompetanse, samt et godt 
arbeidsmiljø.  

Strategi b)  
Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av kommunens organisasjon, tjenestetilbud og 
informasjonsarbeid. 

  

https://www.alta.kommune.no/strategier-og-planer.544477.no.html
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Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk i 2023 a U FT 

Organisasjonsutviklingsprosess i forbindelse med nytt rådhus a I FT 

Rekruttering og strategisk kompetanseplanlegging a U FT 

Nytt intranett for kommunens ansatte a D FT 

Ny stilling innen IKT-sikkerhet b D FT 

Videreutvikling av digitale løsninger til kommunens ansatte b D FT 

Gjennomføre sikkerhetsvurderinger knyttet til kartlagte 
personvernopplysninger 

b U FT 

Ny anskaffelse av karttjenester b U ASU 

Fremskaffe godt datagrunnlag innen folkehelse som skal inngå i 
oversiktsarbeidet i kommunen 

b U ASU 

Bruke tilgjengelige virkemiddel nedfelt i lønnspolitisk plan for å 
rekruttere nye arbeidstakere. 

a U OK 

Være innovativ og oppsøkende for å rekruttere til våre virksomheter. a U OK 

Ny anskaffelse av skole og barnehageadministrativt system. b U OK 

Vurdere nytt fagsystem innenfor PPT og helsestasjonen. b U OK 

Gjøre innkjøp som sikrer at ansatte og våre elever har nødvendig 
tilgang til digitale flater. 

b U OK 

Utvikle Alta-appen for å treffe bedre med informasjonsarbeidet. b U OK 

Oppfølging av handlingsplan for legetjenesten a D HS 

Utarbeide plan for å møte økte rekrutteringsutfordringer Helse og 
sosial 

a D HS 

Fokus på tiltak som sikrer riktig bruk av kompetanse, eks 
sykepleieteam 

a U HS 

Gjennomføre tiltak i digitaliseringsstrategien for Tekniske tjenester 
2023-27. 

b U TT 

Opprette en ny stilling innenfor digitalisering som sammen med 
Geodata seksjonen legges i stab hos kommunalleder. 

b U TT 

ISO sertifisering av prosjektlederne på tjenesteområdet. b U TT 

Ta i bruk nye metoder og digitale verktøy som sikrer et bedre 
tjenestetilbud – utvikle prosjektportalen. 

b U TT 

Øke kompetansen innen velferdsteknologi og sensorteknologi 
gjennom interne kurs og ekstern opplæring. 

b U TT 

 

  

Mål 5:  
Alta vil ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Alta-
skolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over 
landsgjennomsnittet.  

Strategi a)  
Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk bærekraft, gode fagmiljøer, godt pedagogisk 
innhold og nærhet til bosted.  

Strategi b)  
Arbeide for godt læringsmiljø og god kompetanse hos lærerne.  
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Strategi c)  
Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge. 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Jobbe for ny fremtidsrettet helhetlig skolestruktur som ivaretar 
målet. 

a U OK 

Gi ansatte mulighet for å ta videreutdanning som gjør dem rustet til 
å fortsette jobben med å sikre våre elever gode læringsmiljø utført 
av kvalifiserte og kompetente lærere. 

b U OK 

Arbeide med strategier som trekker elevene med i utviklingsarbeidet 
og sikrer at en tar tak i de tilbakemeldingene som kommer gjennom 
ulike kartlegginger og elevundersøkelsen. 

b U OK 

Arbeide for at kommunens samhandlingsmodell gjennom «Se meg 
tidlig» er godt kjent for alle som jobber i tjenesteområdet. 

c U OK 

Implementere samhandlingsverktøy der spesielt «Stafettloggen» er 
sentral i helhetlig tenking. 

c U OK 

Arbeide for å etablere et FACT-Ung team som skal arbeide med barn 
og ungdom i målgruppen 12-23 år som har behov for langvarige og 
sammensatte tjenester fra kommunen. 

c U OK 

 

  

Mål 6:  
Alta vil ha gode tilbud i samisk og i kvensk/finsk språk, samt være et foretrukket sted for bruk og 
utvikling av samisk og kvensk/nordfinsk kunnskap og kompetanse. 

Strategi a)  
Sikre språkopplæring og kvalifiserte lærere i samisk i barnehage og skole, samt kvensk innenfor dagens 
finskundervisning i skolen.  

Strategi d)  
Samarbeide med Sametinget, andre institusjoner og lokale organisasjoner om styrket bruk av samisk 
språk, kunnskap og kompetanse. 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Aktivt bruke virkemiddel i lønnspolitisk plan og andre virkemiddel 
som gjelder for Finnmark og Nord Troms for å rekruttere nye 
arbeidstakere til kommunen. 

a U OK 

Utvide tilbudene i tråd med etterspørsel hos våre brukere a U OK 

Samle de som skal ha opplæring på samisk slik at en får et mere 
robust fagmiljø rundt denne undervisningen på disse skolene og 
barnehagene. 

a U OK 

Være imøtekommende og åpen for at det Kvenske miljøet skal få 
rotfeste i Alta kommune. 

a U OK 

I gjennom utvidelse og oppbygging av barnehagetilbud ønsker vi et 
nært samarbeid med Sametinget. 

d U OK 
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Næringsutvikling og nyskapning 

Mål 7:  
Alta vil ha økt verdiskaping og sysselsetting for alle, i et mangfold av næringer.  

Strategi b)  
Arbeide for, og markedsføre, Alta som investerings- og etableringskommune.  

Strategi g)  
Arbeide for tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeids- og funksjonsevne. 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Tilrettelegge for Skillemo Del 2 (regulering) b U ASU 

Kvenviknes sjøretta industriområde b U ASU 

Bruke og legge til rette for bruk av lærlinger i kommunens bygg- og 
anleggsprosjekter. 

g U TT 

 

  

Mål 8:  
Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur og gode betingelser for lærlinger, gründere og nyskaping.  

Strategi b) 
Arbeide for nyskaping i kommunen og offentlig sektor, samt samfunns-entreprenørskap i frivillig sektor i 
hele kommunen. 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Ny næringspolitisk handlingsplan skal utarbeides. b U ASU 

Arbeide for at lag og foreninger får best mulig rammeforhold til å 
utvikle gode tilbud til våre innbyggere. 

b U OK 

Arbeide med entreprenørskap i skolen som sikrer at ungdommer får 
stifte kjennskap til nyetablering av næringsvirksomhet, men også 
sosialt entreprenørskap i forhold til å skape noe positivt for 
fellesskapet. 

b U OK 

 

Trivsel og livskvalitet 

Mål 11:  
Alta vil være et åpent og inkluderende samfunn der vi tar vare på hverandre og har de beste 
oppvekstsvilkårene for barn og unge.  

Strategi b)  
Arbeide for et universelt utformet Alta og gode tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.  

Strategi d)  
Bekjempe mobbing og rasisme, og engasjere bredt mot rusmisbruk, vold og kriminalitet.  
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Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Universell utforming i ny uteromsplan for sentrum gågate/torg b U ASU 

Gjennomføre kartlegging innen universell utforming av 
sentrumsstrukturene, mobilitetssystemene og offentlige bygg i Alta, i 
tråd med tilskuddsordning i regi av Kartverket. 

b U ASU 

Etablering av botilbud med veiledning/oppfølging for ungdom i 
utenforskap, etter Foyer modell. 

d U ASU 

Økt fokus på barnas behov- og medvirkning i tildeling av startlån og 
ved bistand i forhold til leid bolig. 

d U ASU 

Sørge for treffende botilbud for unge med rusproblematikk som 
ivaretar inkludering og samfunnsdeltagelse for den enkelte. 

d U ASU 

Universell utforming vil være et vesentlig moment i et eventuelt 
renoveringsarbeid eller strukturendring i Alta-skolen. 

b U OK 

Arbeide for at uteområdet i barnehagene skal brøytes for også 
ivareta hensynet til blant annet universelt utforming på vinterstid. 

b U OK 

Implementere «Tidlig inn» på helsestasjonen for å avdekke rus, 
psykisk uhelse og vold på et tidlig stadiet. Ønsker med en slik 
kartlegging å etablere tverrfaglige tiltak. 

d U OK 

Samarbeide med de største kommunene i Nord-Norge for å arbeide 
forebyggende med barn/ungdom for å forhindre rus, vold og 
kriminalitet. 

d U OK 

Benytte organisasjonen «MOT til å jobbe forebyggende med ungdom 
i egen kommune.  

d U OK 

Oppfølging av temaplan Leve hele livet b U HS 

Følge opp vedtatt strategi for Offentlig uterom gjennom utvikling av 
Alta sentrum, folkehelse for alle, prioritere uteområder i barnehage 
og skole og et rent, ryddig og trivelig nærmiljø. 

b U TT 

Tilstrebe en drift og vedlikehold av våre veier og parkeringsplasser 
slik at de er tilgjengelig for alle brukergrupper. 

b U TT 

Prioritere brøyting av gang/sykkelveier og andre trafikkarealer for 
myke trafikanter etter snøfall. 

b U TT 

 

  

Mål 13:  
Alta vil ha gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.  

Strategi b)  
Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for høy kvalitet på tjenestene gjennom blant 
annet økt grad av brukermedvirkning, individuell tilpasning og koordinerte tjenester ved behov.  

Strategi e)  
Arbeide for bruk av velferdsteknologi for utvikling av nye og effektive omsorgstjenester av god kvalitet, 
og som bidrar til økt trygghet og selvhjulpenhet  
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Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Fokus på tiltak som bidrar til at alle brukergrupper kan bo lengst 
mulig hjemme 

b U HS 

Prosjekt klinisk ernæringsfysiolog b U HS 

Nytt hjemmetjenesteteam innen demensomsorgen b U HS 

Oppfølging av temaplan Leve hele livet b U HS 

Pårørendestøtte b U HS 

Utvikle koordinerende enhet til forvaltningsenhet b U HS 

Barnekoordinator får en sentral rolle i å gi et helhetlig tilbud til 
målgruppen 

b U HS 

Oppfølging av handlingsplan for legetjenesten b U HS 

Starte prosessen med ny kommunedelplan for Helse og sosial b U HS 

Utarbeide strategiplan for velferdsteknologi og digitalisering i Helse 
og sosial 

e U HS 

Bredde ut velferdsteknologi til flere avdelinger e U HS 

Utvikle Smarthuset for utprøving av ny teknologi e U HS 

Jobbe godt sammen med barnekoordinator for å gi et best mulig 
helhetlig tilbud til de som er i målgruppen. 

b U OK 

 

  

Mål 14:  
Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme velferd og 
samfunnsdeltakelse.  

Strategi b)  
Bruke kommunens utbyggingsavtaler som virkemiddel i gjeldende boligpolitikk 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Samarbeid med private/profesjonelle aktører for å sikre etablering 
av gode utleiemiljøer som alternativ til det å eie bolig. 

b U ASU 

Krav ved tildeling av areal som kommunen lyser ut, skal brukes aktivt 
for å oppnå boligsosiale målsettinger, med sikte på at Alta skal være 
et godt sted å bo for våre innbyggere. 

b U ASU 

 

Attraktivt regionsenter i utvikling 

Mål 15:  
Alta vil oppfattes som aktiv, fremtidsrettet og inkluderende.  

Strategi b)  
Arbeide for innbyggere i Alta sin stolthet overfor hverandre, Alta kommune, bedrifter og lokalsamfunn i 
hele kommunen.  
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Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Ny visuell profil av kommunen b D FT 

Dele historier om utviklingen vi tilrettelegger for på hjemmeside b U ASU 

Dele historier, nyheter og innbyggernytt gjennom Alta-appen. b U OK 

Kommunikasjonsstrategien i Alta kommune skal innarbeides i 
tjenesteområdet og bidra til informasjonsflyt ut til innbyggere om 
relevante tema. 

b U TT 

 

  

Mål 18:  
Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar utbyggingsbehov, 
landbruksverdier, folkehelse og infrastruktur.  

Strategi a)  
Planlegge for 1% årlig vekst og prioritere fortetting og effektiv arealutnyttelse i utvalgte områder, med 
høyest utnytting i og ved sentrum.  

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Boligbyggeprogrammet – prioritering av utbygging. a U ASU 

Ferdigstille reguleringsplaner for boligtomter i Tverrelvdalen. a U ASU 
 

  

Mål 21:  
Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent og trivelig miljø, og med 
god beredskap for klimaendringer og uønskede hendelser.  

Strategi b)  
Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar. 

Tiltak: 

Navn på tiltak Strategi Budsjett Ansvar 

Klima og miljøfokus i offentlige anskaffelser b U FT 

Stille miljø- og klimakrav i plansaker b U ASU 

Pilotprosjekt for alternativ energikilder – krav ved utlysning av et 
kommunalt (konsentrert) felt spisse tildelingskriterier. 

b U ASU 

Arbeide for at våre elever får opplæring og kunnskap som tar for seg 
miljø- og klimaperspektivet i både lokalt og globalt perspektiv. 

b U OK 

Revidere Kommunedelplan for energi, miljø og klima 2018-2022. b U TT 

Fortsette arbeidet med utbygging av avløpsrenseanlegg og andre 
forurensningsreduserende tiltak på kommunens avløpsanlegg. 

b U TT 
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Tiltak for økonomisk effektivisering 

Effektivisering av kommunens ordinære drift er den mest sentrale utfordringen står ovenfor. Dette er 
noe vi må jobbe for å kunne ha et håp om bevare handlingsfriheten. 

Nedenfor følger en oversikt over innsparing- og effektiviseringstiltak som har som sitt primære formål å 
forbedre kommunens økonomiske stilling. 

Nye tiltak fra 2023 (tall i tusen) 

Tiltak Mål 2023 Tjenesteområdet 

Innsparing Barnevern Effektivisering -4 000 OK 

Effektivisering og omstilling psykisk helse Effektivisering -3 245 HS 

Effektivisering og omstilling Mikkeli og Sierra Effektivisering -3 000 HS 

Effektivisering og omstilling Kinoveien og 
Myrveien 

Effektivisering -1 200 HS 

Effektivisering og omstilling i 
Miljøarbeidertjenesten 

Effektivisering -1 124 HS 

Ny anbudskonkurranse BPA Effektivisering -800 HS 

Effektivisering og omstilling Skansen 
aktivitetssenter 

Effektivisering -533 HS 

Redusert sosialhjelp Effektivisering -500 HS 

Økt vederlagsinntekt institusjon Øke egne 
inntekter 

-800 HS 

Økte inntekter legetjenesten Øke egne 
inntekter 

-700 HS 

Økning av inntekter drift av Helsebygg Øke egne 
inntekter 

-2 500 TT 

Reforhandling av leieavtaler * Øke egne 
inntekter 

- 750 TT 

Økte gebyrer byggesak Øke egne 
inntekter 

-500 TT 

Økte gebyrer oppmåling i Hammerfest Øke egne 
inntekter 

-500 TT 

  
-20 152 Totalt 

 

* 
Reforhandling av leieavtale 
Utgjør en delvis dekning for reverseringen  av rådmannens opprinnelige forslag om å øke inntekter fra 
parkeringsavgift med tilsammen 2,5 millioner. Resterende differanse på 1,75 millioner er budsjettert 
som økt renteinntekt. 
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Komsa tursti 
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Klimabudsjett 
 

 

Introduksjon 

 
Reduksjon av utslipp av klimagasser er det viktigste virkemidlet for å nå FNs bærekraftsmål om å bidra til 
å stoppe klimaendringene. Miljøhensyn er også et eget mål i kommunes egen samfunnsplan. I tillegg til å 
motvirke og stoppe klimaendringene er det overordnede formålet å legge til rette for en bærekraftig 
samfunnsutvikling også for de som kommer etter oss, flere generasjoner frem i tid.  

Alta kommune skal bidra med redusere utslipp blant annet gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, 
eier av bygg og anlegg, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. I 
kommunedelplan for klima, energi og miljø ble det satt klimamål for egen drift og for Altasamfunnet. 
Klimagass regnskapene viser at vi ikke når målene, derfor må kommunens klimaarbeid styrkes fremover. 
Kommunedelplanen skal revideres i 2023, gjennom dette arbeidet bør det settes nye mål som styrker 
kommunens arbeid for utslippsreduksjon. Klimautfordringen bør være en del av alle valg og beslutninger 
som blir gjort og. 

Kommunen har også en viktig pådriverrolle for å få gjennomført klimatiltak i Alta-samfunnet. Dette kan 
for eksempel skje gjennom støtteordninger, tilskudd og andre incentiver. I tillegg kan kommunen i noen 
tilfeller fastsette krav og følge opp med pålegg og sanksjonering. Kommunens egne tiltak kan ofte 
delfinansieres gjennom tilskudd fra Miljødirektoratets ordning Klimasats. 

En annen av kommunens sentrale roller innen klima og miljø handler om å formidle kunnskap. Det kan 
skje gjennom holdningskapene arbeid, motivere til handling, fremheve gode eksempler. Arbeid innen 
kunnskapsformidling er essensielt fordi de valg den enkelte innbygger gjør hver dag, vil samlet sett ha en 
avgjørende effekt på Altas totale klimafotavtrykk. 

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å oppnå ønskede reduksjoner i utslippene. Budsjettet 
inneholder konkrete tiltak som skal følges opp av kommunens tjenesteområder. Det legges til grunn 
både tiltak i kommunen egen drift, men også tiltak som i realiteten vil måtte gjennomføres av 
innbyggerne. Siden klimaendringer er en global utfordring som krever globalt samarbeid for å motvirke, 
har tiltakene både et lokalt og globalt perspektiv som bakgrunn. For tiltakene der det er mulig er det 
anslått en reduksjon i CO2-ekvivalenter.  

Tiltakene er primært fordelt mellom to typer utslipp; direkte utslipp og indirekte utslipp. 

Direkte utslipp er de utslippene som potensielt kan påvirke de globale klimaendringene men som fysisk 
skjer innenfor kommunens geografiske grenser. Eksempler på direkteutslipp fra blant annet veitrafikk, 
anleggsmaskiner, skips- og flytrafikk. 

Indirekte utslipp er utslipp som forårsakes av vårt forbruk og kjøp av varer og tjenester der 
produksjonen og den vesentlige andelen av utslippet foregår utenfor kommunens geografiske grenser. 
Eksempler kan være avfall som må fraktes bort fra kommunen for håndtering. Eller ved kjøp av strøm 
produsert en annen plass i Norge eller utlandet. 

I tillegg til å jobbe for løsninger som bidrar til å motvirke de globale utfordringene, vil kommunen også 
ha fokus på lokale miljøhensyn. Et rent og ryddig lokalmiljø er faktorer som vil kunne påvirke både trivsel 
og livskvalitet blant befolkningen. 
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Klimatiltak med i økonomiplanen 

 

Direkte utslipp 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Reduksjon 
2026 

Langsiktig 
reduksjon 

Omlegging til bilfri drift av 
utearealene i sendtrum 

Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Varebiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anskaffe el-sykler til egen 
bruk, som eier og innkjøper 

Veitrafikk Personbile
r 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Anskaffe 
nullutslippskjøretøy til egen 
bruk, som eier og innkjøper 

Veitrafikk Personbile
r 

30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 460,0 

Gjøre det enklere for 
innbyggere å reise 
klimavennlig: tilrettelegge 
for delebiler, 
mobilitetspunkt, snarveier, 
sykkelparkering, som eier 
og drifter, og 
samfunnsutvikler 

Veitrafikk Personbile
r 

100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0 

Kampanjer og 
holdningsendring, som 
samfunnsutvikler 

Veitrafikk Personbile
r 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Planlegge arealbruk slik at 
framtidig transportbehov 
reduseres, som 
planmyndighet og 
samfunnsutvikler 

Veitrafikk Personbile
r 

100,0 200,0 500,0 500,0 500,0 1 000,0 

Styrke framkommelighet, 
trygghet og tilgjengelighet 
for gange, sykkel og 
kollektivtrafikk som 
planmyndighet og veieier. 

Veitrafikk Personbile
r 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Tilby prøvekjøring av 
elsykkel, som 
samfunnsutvikler. 

Veitrafikk Personbile
r 

5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Tilrettelegge lading på 
offentlig parkeringsplass 

Veitrafikk Personbile
r 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Utvikle og forbedre 
kollektivtilbudet 

Veitrafikk Personbile
r 

100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0 

Øke parkeringsgebyr, som 
eier og drifter 

Veitrafikk Personbile
r 

100,0 200,0 500,0 500,0 500,0 1 000,0 

Sum   475,0 785,0 1 495,0 1 495,0 1 490,0 4 490,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Anskaffe el-sykler til egen bruk, som eier og innkjøper 
Alta kommune hadde først tre el-sykler til kommunale tjenestereiser, ved rådhuset, Altagård (IKT) og 
hos fysioterapeutene. I 2020 har kommunen kjøpt inn syv nye el-sykler: to til oppvekst, tre til helse og to 
til park. Disse skal brukes istedenfor bil på korte tjenestereiser. 

Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk som 
planmyndighet og veieier. 
Alta kommune har gjennomgående veianlegg for gående og syklende innenfor 
bygrensen.  Kommunen er en trafikksikker kommune.  Det skal bygges kollektivtraseer. 
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Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass 
Det foregår utbygging i regi av Alta kraftlag.  Kommunen stiller areal til disposisjon 
 
Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter 
Prisen på parkering øker fra 25 kr til 30 kr per time fra 2022 til 2023. Komsaparkering vil i 2023 legge seg 
på samme nivå som kommunen. 

Eksterne tiltak 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

 
 

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner 
 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Ikke-kvantifisert 
effekt 

Langsiktig 
reduksjon 

Stille krav om sykkelparkering, som planmyndighet. Veitrafikk Personbiler Lav 0,0 

Tilrettelegge lading for yrkesbiler Veitrafikk Personbiler Høy 0,0 

Sum    0,0 

 
 
 

Indirekte klimatiltak 
 
Det jobbes tiltak for å redusere indirekte klimautslipp. Pågående eller planlagte tiltak er: 

 Boligbyggeprogram 

 Videreføre klimakost regnskap for den kommunale driften. 

 Det søkes om klimasats midler. 

 Det utarbeides årlig klimaregnskap og rapportering på klimaindikatorer som tas med i 
kommunens årsmelding.  

 Energispareprosjekt 

 Etablere kildesortering i alle kommunale bygg 

 Kampanje for skogplanting, skogskjøtsel til skogeiere. 

 Klimanettverk Nord-Norge 

 Mer effektive pumper. 

 Miljøuka - fokus på kollektiv og sykling.  

 Redusere energibruk til veibelysning i lysløyper. 

 Redusere energibruk til veibelysning langs vei gjennom investering i LED-armaturer. 

 Redusere matsvinn. 

 Utarbeide en anskaffelsesstrategi som skal inneholde miljøstrategier for kommunens 
anskaffelser. 

 Ved store investeringer skal man presentere et miljøbudsjett i forkant av 
investeringsbeslutninger. 

 Ved store investeringer skal man registrere både ressursbruk og klimagassutslipp. 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2021 

Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Reduksjon 
2026 

Langsiktig 
reduksjon 

Redusert antall 
flyreiser 

Luftfart Innenriks 
luftfart 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Statlig forbud 
mot oljefyring 

Oppvarming Fossil 
oppvarming 

300,0 629,0 629,0 629,0 629,0 629,0 629,0 

Elektrifisering av 
personbiler - 
nasjonal trend 

Veitrafikk Personbiler 450,0 900,0 1 300,0 1 550,0 1 800,0 1 800,0 9 106,0 

Sum   1 750,0 1 529,0 1 929,0 2 179,0 2 429,0 2 429,0 9 735,0 



 

39 

Klimastatistikk 

 

Utslipp av klimagasser per år 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Luftfart 3 388,7 3 278,3 3 648,3 3 214,8 3 251,5 3 012,6 3 602,8 2 099,0 
Oppvarming 5 255,9 3 837,5 3 367,4 3 682,5 2 867,8 2 185,6 1 844,6 2 027,7 
Industri, olje og gass 4 320,4 5 061,7 4 561,8 4 716,3 3 976,9 4 091,6 4 441,7 4 545,5 
Annen mobil 
forbrenning 

10 316,0 18 057,3 17 134,0 18 531,2 17 486,1 20 832,6 13 770,2 16 948,9 

Sjøfart 7 328,8 7 328,8 7 328,8 7 458,9 9 412,2 8 163,5 10 391,4 10 298,3 
Avfall og avløp 6 287,8 4 285,2 5 172,3 3 848,8 4 662,5 6 129,0 5 693,2 5 843,8 
Veitrafikk 22 499,5 22 585,5 22 200,4 21 479,4 20 412,5 22 097,3 21 526,2 21 180,4 
Energiforsyning 543,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jordbruk 22 005,1 24 117,0 20 974,1 21 431,0 20 553,1 19 951,0 20 324,6 19 910,6 
Sum 81 945,9 88 551,3 84 387,2 84 363,0 82 622,5 86 463,2 81 594,7 82 854,4 
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Klimagassutslipp (graf) 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra 
Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede 
linjen. 
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Alta sentrum – Foto: Mediaveien   
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Befolkningsutvikling 
 

Befolkningsutvikling per årsak 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 Prognose 

2022 
Prognose 

2023 
Prognose 

2024 
Prognose 

2025 
Prognose 

2026 
Prognose 

2027 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

20 446 20 635 20 665 20 789 20 847 21 144 21 305 21 409 21 460 21 508 21 554 

Fødte 248 221 229 251 284 249 251 249 251 251 253 
Døde 148 137 138 133 146 143 146 147 148 150 152 
Fødselsoverskudd 100 84 91 118 138 106 105 102 103 101 101 
Netto innvandring 130 106 76 73 109 176 123 74 73 72 70 
Innenlands 
flytting 

488 466 563 570 618 -121 -124 -125 -128 -127 -128 

Netto 
innvandring og 
flytting 

91 -57 32 -61 156 55 -1 -51 -55 -55 -58 

Folkevekst 189 30 124 58 297 161 104 51 48 46 43 
Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

20 635 20 665 20 789 20 847 21 144 21 305 21 409 21 460 21 508 21 554 21 597 

 

SSB sin befolkningsprognose fra høsten 2022 legger til grunn at Alta kommune vil ha et stabilt 
fødselstall, og en svak økning i antall døde. Dette resulterer i et marginalt fallende fødselsoverskudd 
som bidrar til en befolkningsvekst i underkant av 0,5 prosent årlig.   

Det forventes netto utflytting hvert år fra 2023, slik at befolkningsveksten ligger i underkant av 0,5 
prosent i 2023, og rundt 0,2 prosent fra 2024 og framover. Vi er helt avhengig av en annen utvikling i 
flyttestrømmene hvis vi vil realisere en større vekst i befolkningen.  Siden rammetilskuddene tildeles 
etter folketall 1. juli året før budsjettåret, vil konsekvensen av svak forventet befolkningsvekst slå inn litt 
forsinket i økonomien.  

De frie inntektene er basert på at befolkningsutviklingen blir som skissert her, med jevn endring 
gjennom det enkelte året, slik at 50 prosent av årets vekst kommer i første halvår. 
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Demografi 

 

 

Befolkningsprognose 

 

 
 
 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

0 - åringer 285 251 254 259 250 240 
Barnehage (1-5 år) 1 261 1 282 1 255 1 273 1 273 1 223 

Grunnskole (6-15 år) 2 717 2 612 2 517 2 498 2 495 2 513 

Videregående (16-19 
år) 

1 105 1 095 1 075 989 986 995 

Voksne (20-66 år) 12 976 13 134 13 030 12 775 12 403 12 328 

Eldre (67-79 år) 2 086 2 315 2 480 2 772 3 125 2 992 
Eldre (80-89 år) 603 747 1 010 1 216 1 287 1 509 
Eldre (90 år og eldre) 111 118 161 215 323 400 

Total 21 144 21 554 21 782 21 997 22 142 22 200 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  25 
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Prognose vekst 
 

 
 
 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

0 - åringer 100,0 % 88,1 % 89,1 % 90,9 % 87,7 % 84,2 % 

Barnehage (1-5 år) 100,0 % 101,7 % 99,5 % 101,0 % 101,0 % 97,0 % 

Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 96,1 % 92,6 % 91,9 % 91,8 % 92,5 % 

Videregående (16-19 
år) 

100,0 % 99,1 % 97,3 % 89,5 % 89,2 % 90,0 % 

Voksne (20-66 år) 100,0 % 101,2 % 100,4 % 98,5 % 95,6 % 95,0 % 

Eldre (67-79 år) 100,0 % 111,0 % 118,9 % 132,9 % 149,8 % 143,4 % 

Eldre (80-89 år) 100,0 % 123,9 % 167,5 % 201,7 % 213,4 % 250,2 % 

Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 106,3 % 145,0 % 193,7 % 291,0 % 360,4 % 

Total 100,0 % 101,9 % 103,0 % 104,0 % 104,7 % 105,0 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  25 

I et lengre perspektiv vet vi med stor sikkerhet at det alt vesentlige av befolkningsveksten kommer i 
aldersgruppen fra 67 år og oppover. De yngre aldersgruppene vil falle både i antall, men enda mer i 
andel av befolkningen. 

Slik budsjettene ligger i økonomiplanen så møter vi ikke denne utviklingen med en tilsvarende vekst i 
rammene til pleie, omsorg og tilbud til eldre. Vi planlegger under forutsetning av at flere eldre i liten 
grad skal utløse mer ressursbehov, og at satsing på skoleutbygging og gratis barnehage skal gi oss en 
annen befolkningsutvikling enn den som SSB sine prognoser indikerer. 

Vi har flere ganger før realisert større befolkningsvekst enn SSB sine prognoser, men da har veksten 
kommet i aldersgruppen 20-66 år som er den aldersgruppen som gir minst inn i økte frie inntekter. 
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Porten til Altafjorden – Foto: Filmmark.no 
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Økonomisk utvikling i planperioden 
 
 
 

Innledning 

Det er viktig at økonomiplanlegging og -styringen av kommunen, i tillegg til å adressere utfordringsbilde 
slik det eksisterer i dag, også tar høyde for hva som kan skje lenger frem i tid. En sunn og solid 
kommuneøkonomi kjennetegnes blant annet av at kommunen;  

 har overskudd i driften, som vil si at en bruker mindre penger enn hva kommunen får inn til 
løpende drift. Da får man mulighet til å spare til fremtidige formål.  

 har en buffer med tilstrekkelig oppsparte midler, for å kunne takle både varslede, men også 
ukjente utfordringer på mellom og lang sikt. 

 har et ubenyttet handlingsrom i låneevnen, slik at kommunen ikke er mer risikoutsatt enn 
nødvendig. 

I dette kapittelet presenteres utviklingen i de noen av viktigste nøkkeltallene vi bruker når analyserer 
om kommunene tilfredsstiller momentene ovenfor. Analysen gir et bilde av den historiske utviklingen, 
kommunes nåværende økonomiske bærekraft, og ikke minst forventede fremtidige handlefrihet.  

Endret KOSTRA-grunnlag og manglende tallserier for 2018-2019 
Alle søyler og tallmaterialet i grafene som presenteres i dette kapittelet gjelder kun kommunekassen. 
Det er dermed ikke tatt hensyn til transaksjoner i kommunale foretak (KF). I fjorårets økonomiplan 
inneholdt KOSTRA-søylene nøkkeltall som gjaldt for både Alta kommune og Alta havn KF hentet fra 
konsolidert regnskap.  

Som følge at de historiske KOSTRA-søylene er endret mangler dessverre tidsseriene fra SSB for årene 
2018 og 2019. Dette skyldes primært at mange kommuner fikk nytt kommunenummer i forbindelse med 
kommune- og fylkessammenslåingen i 2020. Tallseriene tilknyttet gammelt kommunenummer er ikke 
automatisk overført etter endringen av grunnlaget for KOSTRA-tallene.  

Gitt at tallseriene for 2018 og 2019 er relevant for analysen vil det kommenteres, og nøkkeltall beregnet 
ut i fra grunnlagene hentet fra regnskapene for 2018-2019 vil bli oppgitt i tekstdelen.  

Datakilde for grafene 
Historiske tallserier kommer fra KOSTRA-rapporter for årene 2020-2021 og revidert årsbudsjett for 
2022. Større avvik mellom budsjett i forhold til revidert budsjett og bokførte beløp i 2022 vil bli 
kommentert. I tillegg gis det en prognose med forventet utvikling med utgangspunkt i budsjett- og 
økonomiplanforslaget for årene 2023-2026.  
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Alta 0,0 % 0,0 % -0,3 % -0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 
Handlingsregel 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

 
Tall for manglende tidsserier  
2018: 1 % 2019: -0,2 % 

Om nøkkeltallet 

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren.  

Nøkkeltallet sier noe om hvor mye av inntektene som er til overs etter at alle forpliktelser pådratt ved 
drift av tjenestene, samt renter og avdrag på lån, er betalt. Rene regnskapstekniske kostnader som 
skyldes periodisering (avskrivninger) elimineres slik at faktisk disponible midler ved årets slutt 
fremkommer.  

Et overskudd vil kunne avsettes til fremtidig bruk. Resultatet er derfor en viktig indikator på kommunes 
evne til å sikre blant annet egen handlefrihet når det kommer til fremtidige investeringer og 
tjenestetilbud, samt at det gir kommunen mulighet til å dempe konsekvensene ved uforutsette 
økonomiske utfordringer. 

For å oppnå en sunn kommuneøkonomi med romslig handlefrihet anbefaler TBU at nøkkeltallet over tid 
bør utgjøre minst 1,75 prosent. Alta kommune har som en av sine økonomiske handlingsregler vedtatt 
en målsetting om 2 prosent for dette nøkkeltallet. 
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Kommentar 

Netto driftsresultat har endt med merforbruk i kommunekassen helt tilbake til 2019. I 2021 endte netto 
driftsresultat på minus 0,6 prosent av brutto driftsinntekter. Til tross for mindreforbruk i det kommunale 
foretaket Alta Havn KF utgjorde det ikke nok for inndekning. Det konsoliderte regnskapet endte totalt 
med minus 0,3 prosent. 

At kommunekassen driftes med merforbruk over lengre perioder er åpenbart ikke bærekraftig. Alta 
kommune risikerer at handlefriheten, både når det gjelder tjenestetilbudet og fremtidige investeringer, 
innskrenkes betraktelig om trenden ikke snus umiddelbart.  

I opprinnelig budsjett for 2022 lå det en forventning om netto driftsresultat på 1,1 prosent, i kroner 
tilsvarer det ca. 23 millioner. I det reviderte budsjettet for 2022 er netto driftsresultat nedjustert til 0,6 
prosent. I kvartalsrapport nummer 3 var det mye som tydet på at kommunen ville ende med merforbruk 
på om lag 10 millioner i 2022, men som følge av en oppside på blant annet inntektene fra havbruksfond 
og skatt vil det sannsynligvis være mulig å lande et positivt driftsresultat i 2022. 

I budsjett for 2023 er det lagt til grunn et negativt netto driftsresultat på kroner 239 000. I prosent av 
totale driftsinntekter utgjør det i praksis 0 % når en avrunder til ett nøkternt antall desimaler. Det 
faktiske kronebeløpet budsjetteres med inndekning fra forventet positivt netto driftsresultat i 2022. 

Med et slikt resultat er det ikke midler igjen til å setta av til disposisjonsfond, dermed svekkes evnen til å 
finansiere investeringer med oppspart egenkapital. Situasjonen omkring fremtidig handlingsfrihet er 
derfor fortsatt ikke akseptabel. 

For perioden fra 2024 og frem til 2026 er det i økonomiplanen lagt til grunn overskudd med omlag 8,5 
millioner per år. Men det må minnes om at i gjeldende økonomiplan er det vedtatt å redusere utgiftene 
i grunnskolen med 20 millioner kroner per år fra og med 2024. Dette vedtok kommunestyret i desember 
2019. Det er ikke gjort nevneverdige grep for å innfri på dette. Det rår dermed fortsatt usikkerhet 
omkring den framtidige økonomiske situasjonen.  
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Alta 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 
Handlingsregel 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

 
Tall for manglende tidsserier  
2018: 3,6 % 2019: 3,3 % 

Om nøkkeltallet 

Et disposisjonsfond er oppsparte midler fra tidligere års overskudd. Midlene i fondet kan benyttes til 
finansieringer både i drifts- og investeringsregnskapet. Nøkkeltallet representerer, litt enkelt forklart, 
hvor mye penger kommunen har i sin sparebuffer i forhold til det løpende driftsnivået.  

Midler fra fondet kan brukes både til planlagte investeringer, eller til å dempe konsekvenser av 
uforutsette hendelser. Det er derfor viktig at fondet er stort nok til å takle svingninger i både inntekts- 
og utgiftsnivå ut ifra en moderat risikovurdering. Anbefalt nivå varierer basert på lokale forskjeller og 
forutsetninger. Alta kommune har vedtatt at fondet over tid bør utgjøre minst 5 prosent av brutto 
driftsinntekter.    

Kommunen har også andre typer fond men midlene i disse fondene er i større grad bundet opp mot 
spesifikke formål. Ettersom midlene på disposisjonsfondene mer eller mindre kan nyttes fritt til alle 
typer formål, er nøkkeltallet for disposisjonsfond et av de viktigste uttrykkene for kommunens 
handlefrihet.  
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Kommentar 

Som følge av meget dårlige driftsresultat helt tilbake til 2019 har Alta kommune ikke hatt mulighet til å 
avsatte ønskelige mengde på disposisjonsfond. Nøkkeltallet har som følge av dette hatt en synkende 
trend, med et gjennomsnittlig fall på 0,7 prosentpoeng hvert år i perioden 2018-2021.  

Revidert budsjett har i utgangspunktet en avsetning på 22,1 millioner til disposisjonsfond. I tillegg skal 
selvkostområdene avløp og slamtømming, etter revidert budsjett låne 3,5 millioner fra 
disposisjonsfond.  

Basert på prognoser for 2023 og utover er det lite som tyder på at kommunen vil få anledning til å sette 
av større beløp på disposisjonsfond i perioden 2023-2026. Vi vil derfor fortsatt fremdeles være langt 
unna å nå vår egen handlingsregel. Dette representerer en tydelig sårbarhet og risiko. Slik situasjonen er 
per nå, skal det ikke mange «dårlige» perioder til før fondet potensielt faller til et kritisk nivå.  
 
På den positive siden så tilsier økonomiplanprognosen en svak økende trend frem mot 2026, men det 
forutsetter at vi faktisk når de driftsresultatene som er lagt til grunn. Dette må kommunen ha et klart og 
tydelig fokus på i de kommende årene. 
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Alta 0,0 % 0,0 % 110,6 % 91,4 % 84,1 % 86,3 % 90,1 % 92,1 % 93,2 % 
Handlingsregel 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 

 
Tall for manglende tidsserier  
2018: 98,5%, 2019: 112,7 % 

Om nøkkeltallet 

Netto lånegjeld er her definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 
utlån og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallet er et utrykk for hvor store lån kommunen har i forhold til nivå 
for driftsinntekter.  

Det er ingen entydig fasit på hva låneandelen bør ligge på, det skyldes blant annet at kommuner som 
har andre sikkerhetsbuffere, (f.eks. et stort disposisjonsfond) i teorien vil kunne tåle å ta høyere risiko 
enn kommuner som ikke har slike midler. Differansen mellom lån kommunen er kapabel til å betjene og 
lånene kommunen faktisk har tatt opp, representerer et potensielt handlingsrom som kan benyttes til 
finansiering av langsiktige investeringer. 

En vesentlig andel av en kommunens låneportefølje er gjerne avtaler med flytende rente. Nøkkeltallet 
vil derfor også kunne si noe kommunens umiddelbare risikoeksponering for svingninger i 
rentemarkedet. Finansreglementet for Alta kommune slår fast at mellom 1/3 og 2/3 av porteføljen skal 
være flytende rente.  

Alta kommune har vedtatt at grensen lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter over tid ikke bør 
overstige 80 prosent. 
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Kommentar 

Som følge av store investeringer i blant annet Alta omsorgsenter har andelen lånegjeld i perioden 2018-
2021 vært betydelig over vedtatt handlingsregel. Ut fra budsjett 2022 nærmer vi oss handlingsregelens 
grense på 80%. Det er ikke gjennomført eller videre planlagt noe større låneopptak i 2022 enn det som 
er inkludert i grafen.  

Fra 2023 tilsier budsjett og økonomiplan at kommunen kommer til å låne mer enn hva vi betaler i 
avdrag. Det må også påpekes, at med stadig økene rentenivå og det faktum at en god del av 
fastrenteavtalene nylig har eller kommer til å løpe ut, vil vi komme til å få kjenne på effekten av økte 
finanskostnader i tiden fremover.  

I tillegg må kommunen fremdeles ivareta flere vesentlige investeringsbehov innen blant annet skole, 
helse, vann og avløp. Fremtidig lånebehov tilknyttet disse investeringene vil kunne påvirkes av i hvor 
stor grad vi er istand til å finansiere dem med eksterne midler og egenkapital. I kommende 4-års periode 
prioriterer rådmannen en første del av ny skolestruktur, Marienlund bosenter og Kongleveien. De 
største enkeltprosjektene som plasseres i perioden 2027-2030 er deler av framtidig skolestruktur, Alta 
omsorgssenteret byggetrinn 2, nytt rådhus og flerbrukskai.  

Et viktig moment i fremtidsberegning av nøkkeltallet er at brutto driftsinntekter som utgjør nevner i 
regnestykket ikke er justert for årlige deflatorøkninger på brukerbetalinger, gebyr og andre salgs- og 
leieinntekter i denne modellen. Det vil si at prosentandelene i tabellen fra 2023 og utover er beregnet ut 
ifra en prisvekst på 0 prosent, som gjør at de fremstår «verre» enn hva de i realiteten vil bli. 

Alt i alt kan vi se positivt på dette nøkkeltallet slik investeringsnivåene nå ligger.  
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Utvikling i økonomiske nøkkeltall 
       

 Alta 
2020 

Alta 
2021 

Harstad Narvik Rana Tromsø Bodø Kostragruppe 
09 

Økonomi         
Disposisjonsfond (K) (Fylkes-
)Kommunekasse Andel av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

2,0 % 1,5 % 12,6 % 1,7 % 29,9 % 3,3 % 2,9 %   

Eiendomsskatt totalt Beløp per 
innbygger (kr) 

3 471 3 427 3 542 5 722 3 441 3 060 3 337 2 224 

Frie inntekter per innbygger (kr) 66 746 71 040 65 184 67 776 62 733 60 707 61 403 61 743 

Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekt (B) (Kommunekasse) 

-0,3 % -0,6 % 1,3 % 1,1 % 5,4 % 2,7 % 0,9 % 3,6 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) (Kommunekasse) 

110,6 % 91,4 % 104,6 % 98,6 % 92,7 % 107,6 % 114,6 % 91,9 % 

Rammetilskudd Beløp per innbygger 
(kr) 

39 666 40 700 34 310 36 228 31 538 25 605 26 536 29 650 

Skatt på inntekt og formue Beløp per 
innbygger (kr) 

27 080 30 340 30 875 31 548 31 195 35 102 34 867 32 093 

 

Tabellen inneholder KOSTRA-data innrapportert for 2021. KOSTRA-data for 2022 vil først være 
tilgjengelig på vårparten av 2023 når kommunene har innberettet for hele regnskapsåret 2022. 

Selv om tallene er "gamle" gir de likevel en pekepinn på hvordan vi ligger an i forhold til 
sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i egen KOSTRA gruppe (gruppe 9 viser til innbyggertall 
på mellom 20-30 tusen).   

Alta kommune hadde i 2021 de høyeste frie inntektene per innbygger av alle kommunene vi 
sammenligner oss med. Summen frie inntekter per innbygger er også vesentlig høyere en gjennomsnitt 
for KOSTRA-gruppe 9. 

Vi har de laveste skatteinntektene per innbygger og ligger under gjennomsnitt for KOSTRA-gruppen. Det 
betyr at det først og fremst er det store rammetilskudd som er kilden til inntektsfordelen vår, noe som 
gjenspeiles i tabellen. 

Når det gjelder eiendomsskatt per innbygger ligger vi i midtsjiktet av sammenligningskommunene, men 
vesentlig over gjennomsnitt for KOSTRA-gruppen.   

Vedrørende nøkkeltalene som representerer handlingsreglene våre, er det ikke til å legge skjul på at i 
2021 kom Alta kommune dårligst ut av de nevnte kommunene, foruten på andel netto gjeld. 
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Alta kirke – Foto: Filmmark.no 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 
 

 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 

   Økonomiplan 

 Regnskap 
2021 

Oppr. 
bud. i fjor 

2022 

2023 2024 2025 2026 

Skatt på inntekt og formue  -641 506 -631 551 -668 379 -680 180 -679 857 -679 793 
Ordinært rammetilskudd -860 564 -831 534 -919 892 -944 852 -952 395 -961 462 
Skatt på eiendom -72 458 -70 250 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 
Andre generelle statstilskudd -42 722 -63 570 -87 238 -70 273 -58 830 -55 437 

Sum sentrale inntekter -1 617 249 -1 596 905 -1 751 509 -1 771 305 -1 767 082 -1 772 692 
 

Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn KS sin alternative prognosemodell for beregning av 
skatt og rammetilskudd. De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd, skatteinntekter, 
integreringstilskudd, midler fra havbruksfondet og rentekompenasasjon.  

Kommunens ordinære skatteinntekter for 2023 er beregnet til 668 millioner. Rammetilskuddet er 
beregnet til kr 920 millioner.  

Eiendomsskatten er budsjettert til 76 millioner. i 2023. Eiendomsskatten foreslås uendret med 2 
promille for boliger og fritidsboliger og 7 promille for næringseiendommer.  

Virkningen av den nye grunnrenteskatten på havbruk kommer inn fra 2024, og øker kommunens 
skatteinntekter. Siden vi er en minsteinntektskommune (forventet skatt per innbygger i 2022 er 83,4 
prosent av landsgjennomsnittet), så vil en stor del av de økte skatteinntektene fra grunnrenteskatten bli 
fordelt til andre kommuner gjennom inntektsutjevningen. 

Andre spesielle forhold: 

 Saker med særskilt fordeling gjelder i hovedsak dekning for gratis barnehage i tiltakssonen 
med 22,5 millioner i 2023 og 49,5 millioner i 2024 og utover. 

 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 4,2 millioner.  

 Ansvars reform barnevern 2,3 millioner. 

 Tilskudd per grunnskole 8,3 millioner. 

 Alta er tildelt 0,390 millioner i ordinære skjønnsmidler. 

 Basert på informasjon om samlet bidrag fra Havbruksfondet er det budsjettert med et 
auksjonsbidrag på 10 millioner i 2023 og 0 i øvrige år. Havbruksfond produksjonsavgift på 10 
millioner i 2023 og økende til 12 millioner fra 2024 og ut.  

 Integreringstilskuddet er budsjettert basert på at vi bosetter 180 personer i år, 50 personer i 
2023, og deretter 40 per år. Den økte inntekten fra integreringstilskudd et tilført rammen til 
oppvekst og kultur. 
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Driftsutgifter per tjenesteområde 
 
Beløp i 1000 

   Økonomiplan 

 Regnskap 
2021 

Oppr. 
bud. i fjor 

2022 

2023 2024 2025 2026 

Politisk virksomhet 9 219 8 656 10 080 8 783 9 680 8 783 
Reserver -31 079 12 610 -3 409 17 869 21 169 23 416 
Fellestjenesten 88 011 91 277 96 119 96 055 96 055 96 055 
Samfunnsutvikling 15 789 18 928 20 456 20 456 20 456 20 456 
Oppvekst og kultur 639 832 628 296 727 050 720 560 710 026 706 633 
Helse og sosial 688 386 605 345 659 295 655 831 659 307 659 307 
Næringsfonds 0 0 0 0 0 0 
Tekniske tjenester 198 735 203 782 213 797 211 117 212 117 212 117 
Selvkostområdet -10 892 -14 829 -23 409 -23 762 -24 193 -24 915 
Revisjonen 3 430 3 394 3 717 3 717 3 717 3 717 
Havnevesen 1 727 1 728 1 631 1 631 1 631 1 631 
Kirkelig fellesråd 9 796 10 325 10 690 10 610 10 610 10 610 
Skatter og rammetilskudd -151 0 0 0 0 0 
Renter og avdrag 3 937 4 404 6 225 6 158 5 947 5 753 
Tidl.års mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 
Fonds 0 0 0 0 0 0 
Disp.fond til investering 0 0 0 0 0 0 
Avskrivninger -124 201 -122 279 -131 280 -132 694 -134 141 -135 751 
Årets driftsresultat 0 0 0 0 0 0 

Driftsutgifter per tjenesteområde 1 492 540 1 451 637 1 590 962 1 596 331 1 592 381 1 587 812 
 

Oversikten viser fordelingen av driftsutgifter til rammeområdene i planperioden. Oppvekst og kultur har 
den største rammen, dernest kommer helse og sosial. 

Renter og avdrag i denne oversikten gjelder kostnadene til Nordlyskatedralen. 

Spesielt om rammen til reserver: 

Lønnsreserven er økt med 37 millioner. Dette skyldes at forventet lønnsvekst i 2023 er vesentlig høyere 
enn det forventet lønnsvekst i 2022 var høsten 2021. Forventet lønnsvekst i 23 er på 4,2 
prosent. Forventet lønnsvekst 2022 var høsten 2021 på 3,2 prosent. 

Pensjonsreserven er redusert fra 26,6 millioner til 9,7 millioner basert på prognoser fra KLP og SPK. 
Netto inntektsført Premieavvik øker med 32,4 millioner fra 2022 til 2023 ifølge prognosene fra KLP og 
SPK.  

Endringene i rammen for 109 reserver videre utover i planperioden fra 2023 til 2024, 2025 og 2026 er i 
det alt vesentlige knyttet til endringer i pensjon. Disse er basert på de økonomiplanprognosene vi har 
fått fra KLP og SPK. 
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Finansinntekter og -utgifter 
Beløp i 1000 

   Økonomiplan 

 Regnskap 
2021 

Oppr. 
bud. i fjor 

2022 

2023 2024 2025 2026 

Renteinntekter og utbytte -16 596 -14 497 -22 698 -24 154 -26 289 -26 289 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 59 295 55 387 95 106 102 852 106 239 111 998 
Avdrag på lån 89 950 85 178 85 868 90 242 93 620 98 040 

Netto finansinntekter/finansutgifter 132 649 126 068 158 276 168 940 173 570 183 749 

Finansutgifter i tjenesteområdene 23 0 0 0 0 0 

Totale finansutgifter 132 671 126 068 158 276 168 940 173 570 183 749 

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 
 

Renteinntektene går opp i forhold til gjeldende økonomiplan, dette skyldes økt rentenivå. 
Overskuddslikviditeten forvaltes som ordinært bankinnskudd. Ved årsskiftet hadde Alta kommune ei 
lånegjeld på 2,5 milliarder. Lånegjelda vil ved utgangen av 2026 ligge på 2,77 milliarder.  

Renteutgiftene som belastes driftsbudsjettet er beregnet ut fra dagens låneportefølje, planlagte 
låneopptak resten av året og forslag til investeringer og dertilhørende låneopptak i 
økonomiplanperioden. Det forventes stigende renter i Norge fremover. Renteutgiftene utgjorde 
59,2 millioner i 2021. Rentebelastningen stiger betydelig fra regnskap 2021 til budsjett 2023, med 35,8 
millioner. Hvis renten øker med 1 prosentpoeng ut over de forutsetningene som er lagt inn, vil 
renteutgiftene øke med ca. 12 millioner årlig i planperioden. 

Alta kommune har som policy at deler av porteføljen skal ha fastrente. I følge kommunens finans- og 
gjeldsreglement skal 1/3 av kommunens lån ha flytende rente, 1/3 skal ha fast rente mens resten kan 
vurderes ut fra markedssituasjonen. Gjeldsporteføljen i Alta kommune har 36,49 prosent fast rente ved 
utgangen av 2022. Andelen vil falle til 20,52 prosent ved utgangen av 2026 hvis alle nye lån tas opp med 
flytende rente. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
 
Beløp i 1000 

   Økonomiplan 

 Regnskap 
2021 

Oppr. 
bud. i fjor 

2022 

2023 2024 2025 2026 

Til ubundne avsetninger 0 18 069 1 140 4 903 0 0 
Til bundne avsetninger 669 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 
Bruk av disposisjonsfond -8 609 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger -7 939 19 200 2 271 6 034 1 131 1 131 

Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

-5 526 4 058 -2 510 2 629 7 287 7 565 

Totale avsetninger -13 466 23 258 -239 8 663 8 418 8 696 
 

Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre minimum 5 prosent av driftsinntektene. I 2023 vil 
totale avsetninger være på 2,1 millioner, deretter øker det litt utover i og mot slutten av planperioden. 
Dette er på et minimum og bidrar ikke til å sikre et godt økonomisk handlingsrom og fremtidig 
egenfinansiering av investeringer. 

Det legges ikke opp til bruk av disposisjonsfond. Regnskapsresultatet for 2022 vil være svært avgjørende 
for fondsbruk og avsetning i årene som kommer. Hvis regnskapsresultatet viser merforbruk så må 
disposisjonsfondene brukes og eventuelt tømmes helt for å dekke opp dette. 
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Kåfjord bru – Foto: Filmmark.no 
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Investeringer i økonomiplanen 
 
 
 

Rådmannen har besluttet å utvide investeringsbudsjettet fra å omfatte 4 år (2023-2026) til å omfatte 8 
år. Disse tabellene ligger under kapitel: Vedlegg - Investering pr program. Dette grepet blir gjort for å få 
mulighet til å synliggjøre at alle de større investeringene som ønskes innarbeidet må fases inn over flere 
år enn 4 år for å være økonomisk gjennomførbare.  

  

Investeringstabell for kommunen samlet 

 

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 2023-26 
Reserver       

       
K281 Egenkapitaltilskudd KLP 4 604 4 604 4 604 4 604 18 416 -18 416 

Sum Reserver 4 604 4 604 4 604 4 604 18 416 -18 416 

       
Fellestjenesten       

       
K585 Infrastruktur ikt 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 0 
K629 Kjøp av biler 4 000 2 000 2 000 2 000 10 000 0 

Sum Fellestjenesten 6 000 4 000 4 000 4 000 18 000 0 

       
Samfunnsutvikling       

       
K015 Grunnerverv 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 -23 000 
K042 Altahøyden 10 000 18 000 0 0 28 000 -15 000 
K469 Skillemo industriområde 10 000 0 0 0 10 000 -20 000 
K472 Langnes industriområde 1 600 0 0 0 1 600 -70 000 
K478 Mulighetsstudie sjørettet 
industriområde 

312 0 0 0 312 0 

K632 Lille Komsa utbygging 1 300 0 0 0 1 300 -12 000 
K648 Stengelsen Nord 11 000 0 0 0 11 000 -15 000 

Sum Samfunnsutvikling 36 212 20 000 2 000 2 000 60 212 -155 000 

       
Oppvekst og kultur       

       
K206 Styrking skolemateriell 0 1 875 0 0 1 875 0 
K477 Utenomhusplan/Rullepark 
AUSK 

9 500 0 0 0 9 500 0 

K609 Vognskur barnehager 2 000 0 0 0 2 000 0 
K958 Framtidig skolestruktur 5 000 100 000 200 000 200 000 505 000 -100 000 

Sum Oppvekst og kultur 16 500 101 875 200 000 200 000 518 375 -100 000 

       

  

https://pub.framsikt.net/2023/alta/bm-2023-%C3%B8konomiplan_2023-2026/#/generic/summary/appdx?scrollTo=t-56
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Helse og sosial       
       
K465 Omsorgssenter 7 000 0 0 0 7 000 0 
K476 Ombygging E4 Helsesentret 18 400 0 0 0 18 400 0 
K965 Marienlund bosenter 50 250 56 000 0 0 106 250 -27 000 

Sum Helse og sosial 75 650 56 000 0 0 131 650 -27 000 

       
Tekniske tjenester       

       
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg 200 200 200 200 800 0 
K029 Kjøp av maskiner 2 650 3 500 3 500 4 000 13 650 0 
K033 Asfaltering av komm.veger 16 750 6 500 6 500 6 500 36 250 0 
K040 Nytt Rådhus 1 500 1 500 0 0 3 000 0 
K209 Ny spilleflate Altahallen 6 000 0 0 0 6 000 0 
K210 Turnhall i Alta Arena 0 30 000 0 0 30 000 0 
K211 Kongleveien Botiltak 5 000 26 500 0 0 31 500 -9 000 
K213 Myndighetskrav skolebygg 5 000 10 000 5 000 0 20 000 0 
K424 Oppgradering offentlige 
uterom 

1 280 1 280 1 280 1 280 5 120 0 

K425 Utskiftingsplan kjøretøy park 
og idrett 

700 1 000 600 2 300 4 600 0 

K467 AOS Byggetrinn 2 0 0 0 10 000 10 000 0 
K580 Opprustning bruer 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 0 
K613 Oppgradering SD anlegg 
Komm.bygg 

2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 0 

K616 Flomsikring Eibyelva 0 3 750 0 0 3 750 0 
K619 Verneutstyr/oppgradering 
branndepot 

0 1 250 0 0 1 250 0 

K641 Asfaltering fiskerihavn 0 1 250 0 0 1 250 0 
K644 ROS Brannvesen 1 990 250 0 0 2 240 0 
K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen) 850 0 0 0 850 0 
K650 Vedlikehold Skolebygg 1 500 0 0 0 1 500 0 
K651 Vedlikehold Helsebygg 1 850 0 0 0 1 850 0 
K655 Utvidelse parkering Stilla 500 0 0 0 500 0 
K656 Opparbeiding parkeringsplass 
AOS 

1 200 0 0 0 1 200 -1 200 

K970 Hovedvannledning (ikke 
selvkost) 

0 0 0 5 555 5 555 0 

Sum Tekniske tjenester 50 720 90 730 20 830 33 585 195 865 -10 200 

       
Havnevesen       

       
K212 Flerbrukskai 0 5 000 0 0 5 000 0 

Sum Havnevesen 0 5 000 0 0 5 000 0 

       
Kirkelig fellesråd       

       
K016 Tiltak Leirbotn og Talvik 
Kirker 

1 700 0 0 0 1 700 0 

Sum Kirkelig fellesråd 1 700 0 0 0 1 700 0 

       
       

Sum 191 386 282 209 231 434 244 189 949 218 -310 616 
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Avgiftsfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 2023-26 
Selvkostområdet       

       
K032 Nye tiltak avløp 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 0 
K060 Nye tiltak vann 22 000 22 000 22 000 22 000 88 000 0 
K226 Utskifting maskiner (vva) 2 550 4 250 10 300 4 000 21 100 0 

Sum Selvkostområdet 39 550 41 250 47 300 41 000 169 100 0 

       

Sum 39 550 41 250 47 300 41 000 169 100 0 
 

Oversikt Investering og finansiering 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Investeringer i varige driftsmidler 224 632 318 855 274 130 280 585 
Tilskudd til andres investeringer  1 700 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  4 604 4 604 4 604 4 604 
Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov 230 936 323 459 278 734 285 189 
Kompensasjon for merverdiavgift  -28 616 -50 921 -44 526 -46 657 
Tilskudd fra andre  0 -38 500 -10 000 0 
Salg av varige driftsmidler  -44 000 -34 000 -76 000 -101 000 
Bruk av lån  -152 516 -195 434 -143 604 -132 928 
Videreutlån 80 000 80 000 80 000 80 000 
Bruk av lån til videreutlån -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 
Avdrag på lån til videreutlån 26 048 27 504 30 298 33 092 
Mottatte avdrag på videreutlån -26 048 -27 504 -30 298 -33 092 
Overføring fra drift  -5 804 -4 604 -4 604 -4 604 
Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0 
Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 

Sum finansiering -230 936 -323 459 -278 734 -285 189 
Sum finansieringsbehov 230 936 323 459 278 734 285 189 
Sum finansiering -230 936 -323 459 -278 734 -285 189 
Udekket finansiering 0 0 0 0 
 

Finansieringsbehovet i planperioden er på 1,05 milliarder. I årene 2023 til 2026 vil det bli tatt opp 
889,2 millioner i ordinære lån. Av dette vil 569,2 millioner gå til ordinære investeringer, mens 320 
millioner vil være lån til videre utlån (startlån).   

Kommunen får tilbake momsen på de fleste investeringene, disse pengene er endel av finansieringen av 
investeringsprosjektene. Tilsammen er det lagt til grunn av momskompensasjon vil utgjøre 159,7 
millioner.  

Tilskudd fra andre er forventede tilskudd til K211 Kongleveien og K965 Marienlund. Det overføres 
4,6 millioner fra drift til investering hvert år i planperioden, dette er til egenkapitalinnskudd til KLP. 
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Tv-aksjonens kommunekomite 
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Kommunens tjenesteområder 

Politisk virksomhet 
Utgifter til politisk virksomhet består primært av lønns- og møtegodtgjørelser som utbetales til de 
folkevalgte og øvrige deltakere i utvalg, råd og nemder. For mer utfyllende om bestemmelsene omkring 
godtgjørelsene se vedtatt forskrift om regler for godtgjørelse av folkevalgte for perioden 2019 – 2023.  

Årsaken til variasjon mellom årene er at det avholdes valg annen hvert år, i 2023 og i 2025 styrkes 
rammen. Fra og med 2024 er det vedtatt en innsparing på 400.000 kr. per år. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 7 069 6 977 7 605 7 012 7 205 7 012 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 108 895 1 652 948 1 652 948 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

580 427 448 448 448 448 

Overføringsutgifter 620 439 585 464 585 464 

Sum Driftsutgifter 9 378 8 738 10 290 8 872 9 890 8 872 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 0 0 0 0 0 
Refusjoner -158 -82 -210 -89 -210 -89 

Sum Driftsinntekter -158 -82 -210 -89 -210 -89 

Sum 9 219 8 656 10 080 8 783 9 680 8 783 
 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   8 656 8 656 8 656 8 656 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  1 068 -248 -281 -281 
Sum Vedtak forrige periode  1 068 -248 -281 -281 
Sum Budsjettendring i år  368 368 368 368 
Sum Lønns- og prisvekst  158 158 158 158 

Konsekvensjustert budsjett  1 594 278 245 245 

Konsekvensjustert ramme  10 250 8 934 8 901 8 901 

Nye tiltak      
Innsparing pensjon  -170 -152 -119 -119 
Valg 2025  0 1 898 1 
Sum Nye tiltak  -170 -151 779 -118 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -170 -151 779 -118 

Ramme 2023-2026  10 080 8 783 9 680 8 783 
 

Nye tiltak 
 
Valg 2025 
Kostnader til gjennomføring av valg kommer annen hvert år. 

https://www.alta.kommune.no/getfile.php/4596309.1023.iujsubmwwiztiq/Forskrift+om+regler+for+godtgj%C3%B8relse+av+folkevalgte+for+perioden+2019+-+2023.pdf
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Altaelva – Foto: Vidar Hoel. Altafoto 
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Fellestjenesten 
 

Beskrivelse av tjenesteområdet 

 

 

Fellestjenesten har en felles støtte-, veileder- og fagfunksjon for hele organisasjonen. Hovedoppgaven er 
å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne 
av hele organisasjonen. 

Lønns- og ressursforvaltning endrer navn til Lønn og personal fra 1.1.2023. 

Fellestjenestens primære oppgaver: 

 Tilrettelegger for at de folkevalgte kan drive god politisk styring. Dette skjer blant annet 
gjennom utarbeidelse av politiske beslutningsgrunnlag og sekretariatstjenester. 

 Bistå rådmannen med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å 
utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag. 

 Sentral rolle med å tilrettelegge for at organisasjonen for øvrig kan utøve sine oppgaver på en 
effektiv måte, herunder et overordnet ansvar for å drive lederstøtte, veiledning og rådgivning 
for kommunens ansatte og ledere. 

 Yter tjenester direkte til innbyggerne, slik som for eksempel kommunikasjon og arkiv- og 
innsynstjenester. 

Monika Olsen er kommunalleder for Fellestjenesten.   

  

Kostra-analyse 
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 Alta 2020 Alta 2021 Harstad Narvik Rana Tromsø Bodø KG 09 
Prioritet         
Administrasjon Lønn ekskl. sykelønn 
Beløp pr innb (kr) 

1 952 2 169 2 345 4 384 2 245 2 740 1 942 2 349 

Lønnsutgifter til administrasjon og 
styring i kr. pr. innb (B) 

2 267 2 497 2 727 4 732 2 432 2 983 2 248 2 628 

Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring i kr. pr. innb (B) 

3 934 4 118 4 665 6 635 4 152 4 690 4 904 4 488 

Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring i prosent av totale netto 
driftsutg (B) 

4,4 % 4,5 % 5,4 % 7,8 % 5,7 % 6,0 % 5,8 % 5,9 % 

 
Utgifter til administrasjon og styring er å finne i alle tjenesteområdene. Alta kommune bruker lite til 
dette formålet sammenlignet med andre. Dette ser vi tydelig i Kostratallene for 2021. Alta kommune 
brukte kun 4,4 % av de totale netto driftsutgifter i 2021 til administrasjon og styring. Dette er minst av 
alle kommunene, samt KOSTRA gruppe 9.  

På lønnsutgifter pr. innbygger bruker vi nest minst og på netto driftsutgifter i kroner per innbygger 
bruker Alta minst av alle vi sammenligner oss med.  

Sentrale utfordringer 

 
Økonomi- og virksomhetsstyring 

God økonomistyring er viktig for at Alta kommune skal være i stand til å gi gode tjenester til 
innbyggerne. Dette krever mye av hele organisasjonen. Fellestjenesten sitt ansvar ligger i hovedsak på å 
ha gode systemer for oppfølging og rapportering, gi lederstøtte samt ha kontinuerlig fokus på effektiv 
bruk av ressurser. Dette skjer gjennom videreutvikling av verktøy, dialog og opplæring, gode analyser og 
beslutningsgrunnlag, samt gjennom kontinuerlig oppfølging av kommunens økonomiske utvikling.  

Kommuneloven stiller krav om at det er etablert en internkontroll som minimum sikrer at lover og 
forskrifter følges. Arbeidet med å iverksette overordnet rammeverk for internkontroll vil bli 
ressurskrevende for Fellestjenesten i 2023. Det gjelder ikke bare tilpasning og justering av dagens 
internkontrollsystem i forhold til de arbeidsoppgavene Fellestjenesten løser for hele organisasjonen, 
men også oppfølging overfor de enkelte tjenesteområdene. Kommunen forvalter store kontrakter. For å 
ivareta økonomien i disse, spesielt innen eiendom så er det satt av midler til å få på plass et system som 
skal ivareta denne oppgaven mer profesjonelt.  

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2021 en undersøkelse som avdekket svakheter i kommunens 
ansettelsesprosesser. Som ledd i kommunens oppfølging av undersøkelsen utarbeides det nå et nytt 
ansettelsereglement, der kvalifikasjonskravet og kravet til dokumentasjon kommer tydeligere frem. 
Forbedringsarbeidet vil bli videreført i 2023, med fokus på opplæring og internkontrolltiltak. 

Det er behov for å øke kompetansen på turnus som kan jobbe sammen med de mange virksomhetene 
som har turnusordninger. I rådmannens forslag er det derfor foreslått å opprette en ny stilling som 
rådgiver innen fagområdet som skal jobbe på tvers av tjenesteområdene. 

Anskaffelsesstrategien som ble vedtatt i 2022 legger føringer for hva som skal prioriteres på 
innkjøpsområdet. Både strukturelle og organisatoriske grep må tas for å sikre lovmessighet og 
effektivitet for hele kommunen. Det er utarbeidet en handlingsplan som skal følge opp 
anskaffelsesstrategien. I 2022 har fokuset vært på roller og ansvar, informasjonsdeling, miljøtiltak og 
generell forbedring av arbeidsprosesser. I 2023 vil det i tillegg til dette være samarbeid med andre 
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offentlige aktører, bedre dekning på avtaler, krav til leverandører, bedret samarbeid internt, økt fokus 
på samfunnsansvar og lokal næringsutvikling, prioriteres spesielt. 

Organisasjonsutvikling 

Arbeidsgiverpolitikk og medarbeiderundersøkelsen 

Arbeidsgiverpolitikken er avgjørende for at Alta kommune kan rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert 
arbeidskraft, stille krav til lederskap, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles 
organisasjonskultur. Fellestjenesten har det koordinerende ansvaret for å implementere kommunens 
arbeidsgiverpolitikk, og tilrettelegge for at mål og strategier følges opp på en enhetlig måte i 
organisasjonen. Arbeidet med å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk vil starte opp i 2023.  

10 faktor medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2021. Undersøkelsen er ikke et mål i seg selv, 
men et verktøy for utvikling der tall og resultater settes inn i en større sammenheng. Dette for å 
kartlegge hva vi lykkes med og hvordan vi kan innrette innsatsen fremover for å lykkes enda bedre. 10-
faktor er derfor et viktig element for å støtte opp om kommunens arbeidsgiverpolitikk, og prosesser 
innen HR og organisasjonsutvikling.  

Rekruttering og kompetanseutvikling 

Mangel på kvalifisert arbeidskraft er utfordrende over hele landet og i de fleste sektorer. Der Alta 
kommune tidligere i hovedsak har hatt utfordringer med å rekruttere helsefaglig personale, er det nå 
blitt utfordrende innen de fleste fagområdene. Fellestjenesten vil legge til rette for at tjenesteområdene 
i størst mulig grad jobber systematisk og målrettet for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. I 
den forbindelse vil oppfølging av tjenesteområdenes arbeid med kompetanseplaner og strategisk 
kompetanseplanlegging stå i fokus. 

Ved siden av arbeid med en mer systematisk tilnærming til opplæring og oppfølging av kommunens 
ledere, vil innsats og tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft særlig innen helse- og 
oppvekstområdet prioriteres i 2023. 

Omstilling 

Omstilling og endringer i arbeidslivet kan være eierskifte, organisatoriske endringer, ny teknologi, nye 
tjenester eller nye arbeidstidsordninger. Erfaring fra, og teori om endringsprosesser tilsier at mennesker 
takler endringer ulikt og at man gjerne går gjennom ulike reaksjonsfaser i omstillingen. Dette må 
hensyntas i alle prosesser. Det er viktig å ivareta brukerne slik at de ikke blir skadelidende i omstillingen 
og det viktig ta vare på arbeidsmiljøet og de ansatte. Omstilling i kommunen skjer nærmest hele tiden, 
og der hvor større omstillinger foregår vil kommunens omstillingsteam være aktiv, samt at det gis 
lederstøtte underveis i slike prosesser.  

Organisasjonsutvikling «Nytt rådhus» 

Alta kommune har behov for et nytt rådhus og kommunestyret har satt av midler til dette. Det er 
besluttet at det skal gjennomføres en organisasjonsutviklingsprosess med fokus på hva fremtidens 
rådhus skal inneholde.  For å få til dette vil det tilsettes en egen prosjektleder på HR med et helhetlig 
ansvar for koordinering og ledelse av områder som nye arbeidsformer, organisasjonsutvikling og 
arbeidsplasskonsepter.   
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Digitalisering 

Digitalisering og bruk av smart teknologi er sentrale virkemidler for å møte store og komplekse 
utfordringer. Fellestjenesten utarbeider derfor sin egen digitaliseringsplan som skal ferdigstilles i 2023. 
Utgangspunktet for denne er Digitaliseringsrundskrivet, “En digital offentlig sektor” og kommunens egen 
Smartby strategi. Digitaliseringsplanen vil inneholde mål primært rettet mot innbyggere, ansatte og 
ledelse. I planen vil det fremgå digitaliseringstiltak for årene 2022-2025. 

IKT og digitalisering skal i 2023 fortsette sitt fornyelsesprogram som skal gi organisasjonen en oppdatert, 
sikker og tidsriktig plattform som utnytter de beste egenskapene i kommunens hybrid-løsning. Blant 
annet skal det etableres redundante internett-linjer, sikkerhetskopieringsløsninger for skytjenester og 
nye verktøy for å administrere brukernes konfigurasjoner og oppsett. 

I 2023 vil det bli satt fokus på flere internkontrollområder i IKT-tjenesten som dokumentasjon, 
lisensforvaltning og avvikshåndtering. Et styringssystem for dokumentasjon skal implementeres for å 
øke kvalitet og kontroll. 

I 2023 fortsetter også arbeidet med videreutvikling av digitale løsninger, da disse er et viktig ledd i 
overordnet virksomhetsstyring. Innen lønn og personalområdet handler det om å få på plass enkle og 
smidige løsninger for kommunens ledere. Målet er at lederne skal få bedre kontroll og samtidig få 
frigjort kapasitet til andre oppgaver enn administrasjon. Her vil det helt konkret fokuseres på digital flyt i 
ansettelsesprosesser, digital timeføring, videreutvikling av reise og utlegg, samt få styrket kompetanse 
på rådgivning, veiledning og opplæring.  

Innenfor regnskap vil arbeidet med å digitalisere bilagsflyten fortsette. Denne utviklingen vil redusere tid 
som brukes på å produsere papirbilag, manuelle signeringer og forsendelser. En viktig del av dette vil 
være flere integrasjoner med Visma og økt bruk av eBilag. Det vil også innføres en tjeneste i Visma hvor 
innbyggere kan få tilgjengeliggjort sine tidligere mottatte fakturaer. Ordningen vil gjøre det mulig for 
innbyggerne å søke om en kort betalingsutsettelse.  

  

Personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet 

IKT-Sikkerhet vil være et prioritert satsningsområde i 2023. En betydelig økt sikkerhetsrisiko krever 
iverksetting av flere tiltak for å sikre kommunens informasjon. Dette medfører investeringer i flere 
løsninger som aktivt kan oppdage sikkerhetsbrudd og trusler i kommunens IKT-anlegg og det ble i 2022 
avsatt midler til økt sikkerhet. I 2023 vil det opprettes en ny stilling for å styrke dette arbeidet 
ytterligere. 

I 2023 skal ansattes kompetanse på personvern økes ytterligere. Arbeidet med å kartlegge tilfeller av 
personopplysninger (behandlingsaktiviteter) og utarbeide dette i protokoll, ble gjennomført i 2022. I 
2023 skal det gjennomføres sikkerhetsvurderinger knyttet til hver av disse behandlingsaktivitetene. En 
gjennomføring av sikkerhetsvurderinger gjør at kommunen får en oversikt over risikobildet på 
personvern, slik at man videre får oversikt over hvor det eventuelt bør settes inn tiltak. 
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Kommunikasjon 

God kommunikasjon bygger tillit og engasjement i befolkningen og kommunen ønsker å engasjere 
innbyggerne i utviklingen av kommunen. Med den digitale utviklingen er det også endrede forventninger 
til kommunen som arbeidsgiver og samfunnsbygger. Viktigst av alt er at innbyggere og ansatte har tillit 
til kommunen og opplever informasjonen som relevant, enhetlig og forståelig. 

Det er nå utarbeidet en ny kommunikasjonsstrategi. En kommunikasjonsstrategi skal sikre at Alta 
kommune når sine overordna mål og visjoner; Skape engasjement og interesse, være god på 
informasjon om tjenester, rettigheter og politiske beslutninger, være en attraktiv og nyskapende 
arbeidsplass og levere gode, smarte og bærekraftige tjenester til våre innbyggere.  

Anskaffelse av nytt intranett.  

Et nytt intranett som har brukeren i fokus er et hjelpemiddel for ansatte og ledere i Alta kommune. Et 
svært viktig verktøy for å gi både gamle og nye arbeidstakere god informasjon. Et intranett som fungerer 
godt ivaretar både nyansatte og deres informasjonsbehov, men også ansatte generelt. Det er også en 
viktig arena for kunnskaps- og informasjonsdeling. Dagens intranett tilfredsstiller ikke dagens behov. Det 
er satt ned en intern arbeidsgruppe bestående av innkjøp, HR, kommunikasjonsrådgiver, IKT og 
servicesenteret, og gruppen er i gang med å utrede hvilke behov som er i organisasjonen.  

Ny visuell profil 

Det er avsatt midler til utarbeidelse av en ny visuell profil for kommunen. Målet med dette er å 
synliggjøre kommunens identitet bedre og at denne skal være godt synlig i alt fra kontormateriell, 
brosjyrer, annonser, presentasjoner, nettsider, arbeidstøy, videoer også videre. Dette innebærer 
elementer som logo, typografi, farger, grafiske former, foto med mer. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 62 147 59 743 62 788 63 924 63 924 63 924 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

28 829 31 295 30 581 29 381 29 381 29 381 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 116 1 179 1 482 1 482 1 482 1 482 

Overføringsutgifter 10 024 6 969 7 271 7 271 7 271 7 271 
Finansutgifter 7 627 7 285 7 016 7 016 7 016 7 016 

Sum Driftsutgifter 109 743 106 471 109 138 109 074 109 074 109 074 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 522 -2 293 -389 -389 -389 -389 
Refusjoner -17 465 -10 954 -10 683 -10 683 -10 683 -10 683 
Overføringsinntekter -1 693 -1 947 -1 947 -1 947 -1 947 -1 947 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -52 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -21 731 -15 194 -13 019 -13 019 -13 019 -13 019 

Sum 88 011 91 277 96 119 96 055 96 055 96 055 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   91 277 91 277 91 277 91 277 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  792 603 248 248 
Sum Vedtak forrige periode  792 603 248 248 
Sum Budsjettendring i år  416 352 352 352 
Sum Lønns- og prisvekst  1 115 1 115 1 115 1 115 

Konsekvensjustert budsjett  2 323 2 070 1 715 1 715 

Konsekvensjustert ramme  93 600 93 347 92 992 92 992 

Nye tiltak      
Digi Troms og Finnmark  250 250 250 250 
Innsparing pensjon  -1 817 -1 628 -1 273 -1 273 
Nytt intranett og hjemmeside  700 0 0 0 
Styrke IKT sikkerhet ved å opprette en ny stilling som 
rådgiver  

 0 800 800 800 

System for kontraktsoppfølging  200 200 200 200 
Visuell profil Alta kommune  500 0 0 0 
Økt kompetanse på turnus, ny stilling som rådgiver 
opprettes 

 350 750 750 750 

Sum Nye tiltak  183 372 727 727 

Nye tiltak og realendringer budsjett  183 372 727 727 

Sum Administrative budsjettendringer  1 936 1 936 1 936 1 936 
Politiske budsjettreguleringer      
Budreg 1 22 IKT Sikkerhet  400 400 400 400 
Sum Politiske budsjettreguleringer  400 400 400 400 

Budsjettendringer  2 336 2 336 2 336 2 336 

Ramme 2023-2026  96 119 96 055 96 055 96 055 
 

Nye tiltak 
 
Digi Troms og Finnmark 
Alta kommune deltar i et nytt regionalt samarbeidsprosjekt Digi Troms og Finnmark. Dette koster 
250.000 kr. i året og legges inn i økonomiplanen. 

Innsparing pensjon 
Prognosene på pensjon har endret seg fra budsjett 2022. Midler fra opprinnelig budsjett 2023 er derfor 
trukket inn, men er også fordelt ut igjen til fellestjenesten, tekniske tjenester og helse og sosial.  

Nytt intranett og hjemmeside 
Dagens intranett tilfredsstiller ikke dagens behov og må skiftes ut. Et nytt intranett må ivareta 
informasjonsbehovet hos ansatte, samtidig som det må  være en arena for kunnskaps- og 
informasjonsdeling. Dagens hjemmeside vil også sees på i denne prosessen.  

Styrke IKT sikkerhet ved å opprette en ny stilling som rådgiver  
Det er investert i system for å oppdage sikkerhetsbrudd og trusler i kommunens IKT-anlegg. For å styrke 
arbeidet med IKT sikkerhet opprettes en stilling som rådgiver som skal ha IKT-sikkerhet som 
primæroppgave. 

System for kontraktsoppfølging 
Anskaffe et system for god kontraktsoppfølging. I første omgang vil dette gjelde for eiendom og 
leiekontrakter. 
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Visuell profil Alta kommune 
Utarbeide ny visuell profil for kommunen. Dette kan gjelde annonser, presentasjoner, nettsider, 
arbeidstøy, biler, videoer og så videre. Det tas sikte på å bruke konsulenttjenester.  

Økt kompetanse på turnus, ny stilling som rådgiver opprettes 
Det opprettes en stilling på lønn som skal jobbe med fagområdet turnus. Stillingen opprettes for å bistå 
lederne for turnusvirksomheter/avdelinger. I første omgang prioriteres arbeidet i helse og sosial.  



 

72 

  

Cruiseskip i Alta – Foto: Filmmark.no 
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Samfunnsutvikling 
 

Beskrivelse av tjenesteområdet 

 

 

Avdelingen for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, skog- og 
landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse, boligservicekontor og ulike prosjekter. 
Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av vetrinærvaktavtalen.  

Avdelingen er kommunens redskap for utvikling og vekst i Altasamfunnet, og for politisk og administrativ 
ledelse i strategiske og overordnede saker vedrørende samfunnsutvikling. 

I denne vide definisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på flere samfunnsområder, som blant 
annet næringsutvikling og folkehelse og ikke minst ivareta Altas rolle i utviklingen i regionen. Avdelingen 
har en særskilt rolle i og følge med på samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, nasjonalt for å ivareta 
kommunens interesser. I dette ligger også å være oppdatert på alt fra internasjonale trender, til 
samarbeid som påvirker samfunnsutvikling lokalt. 

Dette innebærer at avdelingen må inneha god kompetanse på flere fagområder, samt analytisk 
kompetanse som kan understøtte strategiske vurderinger i ulike saker. 

Samtidig har avdelingen over år endret seg bort fra den opprinnelige intensjonen ved opprettelsen i 
2008. Nye samfunnsutfordringer og teknologiutvikling tilsier at det kan være hensiktsmessig å se på 
organiseringen av Avdeling for Samfunnsutvikling i forhold til fag og ansvarsområder. Dette må sees i 
sammenheng med andre tjenesteområder i administrasjonen der bl.a. Tekniske Tjenester og 
Fellestjenesten bør inngå.  

Oddvar Konst er kommunalleder for Samfunnsutvikling. 
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Kostra-analyse 

 
 Alta 2020 Alta 2021 Harstad Narvik Rana Tromsø Bodø KG 09 
Prioritet         
Netto driftsutgifter per innbygger (325) 
tilrettelegging og bistand for 
næringslivet (B) 

87 93 276 41 940 -51 913 187 

Netto driftsutgifter per innbygger (329) 
landbruksforvaltning og 
landbruksbasert nær.utv. (B) 

140 143 57 94 100 57 95 118 

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling per innbygger (B) 

185 146 185 332 149 252 358 259 

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling som andel av 
kommunens samlede netto 
driftsutgifter (B) 

0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 

 
Kommunen bruker lite til tilrettelegging og bistand for næringslivet. Til landbruksforvaltning bruker 
kommunen mer enn de vi sammenligner oss med. 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger viser at Alta kommune ligger lavest av alle 
kommunene. Dette til tross for høy aktivitet og mange store planprosesser. Altas vekst de siste 30 – 40 
år må sees i lys av den innsats og fokus kommunen har hatt på utvikling. Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter viser at kommunen kun 
bruker 0,2 prosent til formålet, dette er lavest av alle. 

Sentrale utfordringer 

 
Ut fra Kommuneplanens samfunnsdel har Rådmannen prioritert mål og strategier for 2023. For å 

oppfylle disse har Avdeling for Samfunnsutvikling identifisert følgende sentrale utfordringer; 

Hvordan sikre videre vekst   

Et svært viktig redskap i tilretteleggingen av Altas vekst gjennom mange tiår, har vært en god 
planberedskap innenfor flere viktige områder. Kommuneplanens Samfunnsdel “Alta Vil” er kommunens 
viktigste strategidokument. Eksisterende plan er fra 2015 og en ny planprosess skal påbegynnes i 
2022/23. Mye har skjedd siden forrige prosess var ferdig, og kommende planprosess vil bli krevende 
som følge av alle usikkerhetsfaktorer som nå gjør seg gjeldene og som påvirker samfunnet vårt. Samtidig 
er en slik plan viktig da den gir retning for hele altasamfunnet og Alta kommune som organisasjonen må 
utvikle seg gi tråd med dette.  

I 2023 vil derfor arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ha stort fokus. En bred, involverende og 
god prosess er en svært viktig forutsetning for å få frem en plan som har legitimitet både i 
altasamfunnet og i egen organisasjon - både politisk og administrativt. Det må legges et godt grunnlag 
for valg av strategier som kan sikre ønsket utvikling innenfor viktige fokusområder som f.eks. næring, 
bolig, folkehelse og frivillig arbeid.  
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Opprettholde Boligproduksjonen 

De siste årene har det blitt IG (igangsettingstillatelser) til omlag 150 nye boenheter hvert år. Dette 
nivået er viktig å opprettholde, samtidig som fokuset på de som har det vanskelig med å komme inn på 
boligmarkedet må styrkes.  

I 2023 skal boligbyggerprogrammet tilhørende kommuneplanens arealdel være revidert. Dette kan gi en 
endring i hvilke boligprosjekter som kommer til utførelse og tidspunktet for dette. Videre vil det være et 
fokus på å finne frem til fortettingsområder for eneboliger, der utbyggingskostnaden er lav.  

Videre skal også handlingsprogrammet til Kommunedelplan for boligpolitikk være ferdig revidert. 
Prosessen startet i 2022 og nytt handlingsprogram vil vedtas i 2023. Dette er andre generasjons 
handlingsprogram og kommunen har et betydelig bedre utgangspunkt nå for å kunne vurdere gode 
tiltak i dette handlingsprogrammet.  

En viktig boligpolitisk utfordring i Alta er å øke andelen med utleieboliger. Alta mangler større 
profesjonelle boligutleiere og det er en betydelig etterspørsel etter utleieboliger i kommunen. Dette vil 
ha fokus i begge prosesser nevnt foran.  

Næringsarealer 

i 2023 kommer det til å investeres betydelige summer i næringsbygg i Alta bl.a. som følge av den 
tilrettelegging kommunen gjør av næringsarealer med tilhørende infrastruktur. Det er derfor særlig 
viktig at del 2 på Skillemo reguleres ferdig, at Stengelsen Nord bygges ut ihht vedtatt plan. Opsjon for 
Langnes Næringsområde går ut sommeren 2023, og dersom ikke inneværende prosjekt kommer i gang, 
vil ny opsjonsprosess bli igangsatt. Videre vil endelig rapport for mulig veiløsing til avsatt sjøretett 
nærignsområde på Kvenviknes være avklart. Gjennom dette vil Alta være posisjonert for næringsvekst 
også i årene som kommer.  

Tilgang til næringsarealer er et særdeles viktig vekstkriterium for Altas næringsliv, og dermed Alta som 
samfunn. Det er svært viktig at kommunen ivaretar rollen som tilrettelegger for industriarealer.  

Teknologiutvikling  

Utviklingen skjer i alle tjenesteområder og gjennom flere regionale prosjekter. Rådmannen har nedsatt 
et “Digitaliseringsråd” der alle tjenesteområder er representert. Rådet skal sørge for en koordinering av 
den samlede utviklingen som kommunen gjør, slik at organisasjonen som helhet trekker i den retning 
som kommunestyret har vedtatt gjennom smart by strategien. i 2023 skal et digitaliseringsprogram 
være fastsatt som vurderer og prioriterer tiltak i forhold til gevinster og bruk av ressurser vi har 
tilgjengelig. Rådet rapporterer til Rådmannen og hans ledergruppe.  

Samfunnsutvikling og Folkehelse.   

Kommunens folkehelsedokumenter gir et godt grunnlag for å se betydningen av god folkehelse og god 
samfunnsutvikling. Temaer som  utdanning, aktivitet, forebygging i forhold til psykisk- og fysisk helse og 
arenaer for frivillighet er alle elementer som har betydning for vår generelle samfunnsutvikling. Vi skal 
fremskaffe et godt datagrunnlag innen folkehelse som skal inngå i oversiktsarbeidet i kommunen.  

Folkehelsedokumentene skal oppdateres i 2023 og vil ha stor betydning som grunnlag for revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel.   
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 13 663 13 421 16 173 16 173 16 173 16 173 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

13 753 2 801 1 875 1 875 1 875 1 875 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

12 0 0 0 0 0 

Overføringsutgifter 25 151 5 662 5 783 5 783 5 783 5 783 
Finansutgifter 2 922 407 1 089 1 089 1 089 1 089 

Sum Driftsutgifter 55 501 22 291 24 920 24 920 24 920 24 920 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 656 -1 767 -2 226 -2 226 -2 226 -2 226 
Refusjoner -36 936 -1 496 -2 138 -2 138 -2 138 -2 138 
Overføringsinntekter -1 000 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -120 -100 -100 -100 -100 -100 

Sum Driftsinntekter -39 712 -3 363 -4 464 -4 464 -4 464 -4 464 

Sum 15 789 18 928 20 456 20 456 20 456 20 456 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   18 928 18 928 18 928 18 928 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  385 345 270 270 
Sum Vedtak forrige periode  385 345 270 270 
Sum Budsjettendring i år  861 861 861 861 
Sum Lønns- og prisvekst  222 222 222 222 

Konsekvensjustert budsjett  1 468 1 428 1 353 1 353 

Konsekvensjustert ramme  20 396 20 356 20 281 20 281 

Nye tiltak      
Innsparing pensjon  -385 -345 -270 -270 
Sum Nye tiltak  -385 -345 -270 -270 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -385 -345 -270 -270 

Sum Administrative budsjettendringer  445 445 445 445 

Budsjettendringer  445 445 445 445 

Ramme 2023-2026  20 456 20 456 20 456 20 456 
 

Nye tiltak 
 
Innsparing pensjon 
Prognosene på pensjon har endret seg fra budsjett 2022. Midler fra opprinnelig budsjett 2023 er derfor 
trukket inn, men er også fordelt ut igjen til fellestjenesten, tekniske tjenester og helse og sosial.  
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Nordlyskatedralen 17. mai 
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Oppvekst og kultur 
 

Beskrivelse av tjenesteområdet 

 

 

Oppvekst og kultur har ansvar for drift og utvikling innenfor barnehage, grunnskole og 
skolefritidsordning, barn og ungetjenesten, samt kommunens kulturtilbud.  

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, barn og 
ungetjenesten og kulturtjenesten. Til sammen var det omkring 720 årsverk ansatt i tjenesteområdet i 
2022. 

Alta kommune har totalt 27 barnehager, 12 kommunale og 15 private. Det er 2 ansatte i 
oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med barnehagesaker.  

Det er 16 skoler i Alta. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en Montessoriskole. Det er også et 
integrerings- om kompetansesenter som jobber med opplæring, integrering og bosetting. Det er 4 
ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med skolesaker, styrt av en skolefaglig 
ansvarlig som også er nestleder av tjenesteområdet. 

Kulturvirksomheten er fordelt på biblioteket, kultursalen, kulturskolen, ungdommens hus (Huset), 
Utekontakten, Nordlysbadet, og “Aktiv by”. Administrativt arbeides det med allmennkultur og 
idrettssaker, med 1 ansatte i stab og en kulturleder. Kulturadministrasjonen er også festivalkontor for 
Borealis vinterfestival.  

Deltakelse i kulturaktiviteter har en verdi i seg selv uten å være til for noen andre hensikter: mennesket 
må utøve kreativ aktivitet for å være helt. Likevel kulturen er også et sterkt instrument for bedre 
folkehelse, integrering, sosial utjevning og sosialisering og f.eks. svært viktig for turistnæringa og ikke 
minst lyst til å bo og leve.  God tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærområdene der folk bor og god 
hverdagsaktivitet er det som gir best fysisk helse i befolkninga i forhold til fysisk helse.  

Den tverrfaglige Barn og ungetjenesten har som formål å gi koordinerte og tverrfaglige tjenester basert 
på prinsippet «tidlig inn» både i forhold til alder og vansker. Tjenesten består av tiltaksteam, 
helsesøstertjeneste, pp-tjeneste og barneverntjeneste. I tillegg driftes en egen institusjon ved navn 
“Storbakken”. 
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Sammen med kommunedelplanens samfunnsdel «Alta vil», er Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 
det viktigste styringsdokumentet for tjenesteområdets arbeid de kommende årene. For kultur er 
kommunedelplan for kultur 2016 - 2028 styringsdokument. Oppvekst og kulturs visjon er «Alta – 
sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!» og hovedmålet vårt er at alle barn og unge i Alta 
skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- 
og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen 
normert tid. 

Bjørn Pedersen er kommunalleder for Oppvekst og kultur. 

Kostra-analyse 

 

KOSTRA analyse 

 Alta 2020 Alta 2021 Harstad  Narvik  Rana  Tromsø  Bodø  KG 09 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

149 403 157 388 196 568 186 617 171 625 190 477 185 326 181 374 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten 

12 959 14 310 11 152 12 264 10 350 10 090 10 384 10 503 

Netto driftsutgifter 
kultursektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter 

3,7 % 3,8 % 4,0 % 3,4 % 5,0 % 4,1 % 5,1 % 3,8 % 

Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger i 
kroner 

2 720 2 916 2 794 2 546 3 204 2 600 3 438 2 378 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år 

122 305 129 271 130 786 140 544 118 001 118 481 120 523 123 534 

Netto driftsutgifter (funksjon 
244, 251, 252) per barn i 
barnevernet 

137 483 147 444 160 835 119 005 129 135 147 331 134 420 139 476 

Barnevern 
nettodriftsutgifterandel av 
totale utgifter (prosent) 

4,0 % 4,2 % 3,1 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,6 % 

Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter 

12,4 % 12,2 % 13,4 % 11,9 % 12,0 % 15,2 % 13,7 % 15,3 % 

Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring (213), per 
innbygger 

822 775 260 348 378 260 249 304 

Netto driftsutgifter 
grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223) i prosent av samlede 
netto driftsutgif (B) 

21,7 % 21,6 % 21,4 % 20,1 % 20,8 % 20,9 % 20,9 % 24,6 % 

Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring (213), i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter 

1,1 % 1,0 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 
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Barnehagesektor 
Vi har de laveste driftsutgiftene per innbygger i aldersspennet 1-5 år av samtlige kommuner i KOSTRA-
gruppe 9. Når det gjelder andel av totale netto driftsutgifter ligger vi midt på treet av sammenlignings-
kommunene, men under gjennomsnitt for egen KOSTRA-gruppe. 

Grunnskolesektor 
Per barn i grunnskolealder  har Alta kommune netto driftsutgifter i det øvre sjiktet av 
sammenligningskommunene, vi ligger også over gjennomsnitt i egen KOSTRA-gruppe. Som andel av 
totale netto driftsutgifter utgjør kostnadene i grunnskolesektoren i Alta den største andelen i forhold til 
de vi sammenligner oss direkte med, men andelen er lavere enn en gjennomsnitt i KOSTRA-gruppe 9. 

Voksenopplæring 
For voksenopplæring er differansen mellom Alta og sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppen 
for øvrig vesentlig. Vi brukte i 2021 dobbelt så mye både i andel av total og i kroner per innbygger. Det 
er verdt å merke seg at beløpet har sunket både fra 2019 til 2020 og ytterligere 2021. 

Barneverntjenester 
Andelen driftsutgifter til barnevern av totale driftsutgifter er betydelig høyere enn både 
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det samme gjenspeiles i netto driftsutgifter per 
innbygger i aldersgruppen 0-17 år. 

Kultursektor  
Innen kultur og idrett brukte vi et beløp per innbygger som er i midtsjiktet av 
sammenligningskommunene, og en del mer enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe 9. I andel av totalen 
utgjorde kultursektoren i 2021 samme andel som gruppegjennomsnittet, men likevel mindre enn de 
andre sammenligningskommunene foruten Narvik. 

  

Sentrale utfordringer 

 
Altaskolen – strekk i laget 

Alta-skolen har hatt varierende resultater over tid. Noen skoler har resultater på landssnittet, mens andre 
ligger under. Dette gjelder på nasjonale prøver og på elevundersøkelsen. Våre elever har ikke så gode 
grunnleggende ferdigheter som ønsket.  

Det store spriket mellom enkelt skoler har ført til at kommunen er blitt en del av den nasjonale 
oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale 
områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene. 
Gjennom ordningen kan vi som kommune få støtte og veiledning over en periode på 3 år, det vil si fra 
2022 til 2025. Ordningen skal bygge kapasitet og kompetanse for å drive kvalitetsutvikling, og det legges 
opp til et par felles fokusområder i Alta-skolen de neste fire årene.  

For å løfte resultatene i Alta-skolen er det viktig med kvalifiserte lærere. Alta-skolen har i dag mange 
lærere som underviser i fag de ikke er kvalifisert til, og det er store utfordringer med å få tak i kompetent 
arbeidskraft, det være seg lærere eller skoleledere. Det er ikke tilgjengelige vikarer ved behov, noe som 
medfører at skolene må brukes fast ansatte som vikarer. Dette medfører større vikarkostnader for skolene 
da lærere som er fast ansatt i full stilling har krav på overtid ved å undervise mer enn full stilling. Antall 
lærerstudenter som blir ferdigutdannet de nærmeste årene er alt for få til å dekke det behovet vi har i 
Alta-skolen. Det bør derfor gjøres strukturelle grep med skolestrukturen slik at vi får færre og større 
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enheter. Med dagens desentralisert skolestruktur smøres ressursene bredt ut, og vi klarer ikke å utnytte 
kapasiteten slik vi kunne og burde gjort. 

Det er langt større behov for spesial pedagogiske ressurser og tilrettelegging i skolen enn vi har midler til. 
I dag drifter skolene i gråsonen i forhold til loven da skolene må hente spesialpedagogiske ressurser fra 
grunnramma. Vi ser at elever som sliter med ensomhet, psykisk uhelse og atferd er økende, også blant de 
yngste elevene. Det er også gruppa av elever som har bekymringsfullt fravær eller er hjemme liggere. Det 
er derfor behov for tilsetting av andre yrkesgrupper i skolen, eksempelvis miljøveiledere. Denne 
yrkesgruppa med sosialfaglig bakgrunn kan bidra til at elever med utfordringer får hjelp tidlig. Det er også 
behov for en stabil skolehelsetjeneste med fast tilstedeværelse inn i skolen. 

Vi har fått ny læreplan og det er behov for å styrke skolenes driftbudsjett med midler til nye læreverk og 
konkretiseringsmaterielli ulike fag. I fra sentralt hold er det vektlagt at kommunene skal arbeide for å 
styrke tilbudet rundt de praktiskestetiske fagene i skolen. Alta kommune må jobbe for å etterutdanne og 
rekruttere lærere med denne kompetansen, samtidig som det må innarbeides større driftsbudsjett til 
skolene for å kunne øke aktiviteten i disse fagene. 

Alle elever i Alta-skolen har sin egen digitale enhet. Det er også kjøpt inn felles digitale læremidler og ulike 
produksjonsapper. Lærerne har fått noe skolering i digitaliseringsprosessen, men tilbakemeldingen er at 
de har behov for mer kompetanseheving. Det er viktig å ta disse signalene på alvor da lærernes trygghet 
og digitale kompetanse er avgjørende for elevenes læring. Til tross for digitaliseringen i skolen er behovet 
for fysiske lærebøker tilstede, ja takk – begge deler. Elevene er forskjellige og trenger ulike verktøy og 
metoder for å lære. Det er derfor viktig å prioritere å handle inn fysiske lærebøker i utvalgte fag 
kommende skoleår. Dette arbeidet bør ledes av skoleeier og midler bør innarbeides i fremtidige 
økonomiplaner.  

Særskilt norskopplæring 

Som en del av et tidligere omstillingstiltak ble velkomstklassen lagt ned. Elever som kommer til landet 
skal derfor starte på sin nærskole. Dette er en ordning som er i tråd med opplæringsloven. Ordningen 
har fungert greit, men man ser et behov for å opprette er funksjons stilling knyttet til særskilt 
norskopplæring. En side er at man opplever en økning i antall flyktninger som kommer til Alta, en annen 
er at vi ønsker å sikre at alle elever på en og samme skole får lik mottakelse, kartlegging og samme gode 
opplæring. Det er viktig at man har kompetente lærere til denne jobben. Oppvekstadministrasjonen 
foreslår derfor å opprette en egne funksjon der utvalgt lærer på hver skole får nedsatt tid til å 
koordinere og kvalitetssikre mottak, kartlegging og opplæring, blant annet gjennom skolering og 
veiledning av lærere som mottar minoritetsspråklige elever.  

 

PP-tjenesten ønskes nærmere barnet og har utfordringer med manglende logopedhjelp i kommunen. 

PP-tjenesten har store utfordringer med å rekruttere personale med skolefaglig utdanning og erfaring. 
Erfaringen er at disse takker nei når de får høre at de går vesentlig ned i lønn ved å slutte i skolen og 
begynne i PPT. De senere årene har ikke avdelingen fått søkere med skolefaglig kompetanse.  

Gjennom Stortingsmelding nr. 6 skal spesialpedagogisk kompetanse nærmere der utfordringene er. For 
at PP-tjenesten skal være i stand til å gjøre de individrettede oppgavene de er pålagt å prioritere, og 
samtidig levere kvalitet i de lovpålagte oppgavene om å bistå barnehager og skoler med å forbedre 
system rundt spesialpedagogikk og kompetanseheving, må PP-tjenesten gjøre prioriteringer og 
omstilling i forhold til hvordan oppgavene løses med det mannskapet de har.  
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Kommunene er pålagt å gi logopedhjelp. I Alta er logopedtjenester lagt under PP-tjenesten. I dag har 
ikke PP-tjenesten kapasitet til å yte logopedhjelp etter at barn går ut av grunnskolen og vi henviser disse 
til private logopeder. Det er ikke kapasitet hos de private logopedene til å ta alle, med de konsekvenser 
dette innebærer. For barn i barnehage- og skolealder er også ressursene til logoped for få og tilbudet til 
de som har behov for logopedhjelp er marginalt. Venteliste er lang og ventetid er allerede på rundt 4 
måneder for logopedhjelp, og dermed langt over Statsforvalteren anmodning om maksimal ventetid på 
en måned. Det er behov for en logopedhjemmel til og med nytt krav fra Statsforvalteren blir dette 
prekært og helt nødvendig at dette tiltaket kan løses gjennom økte rammer.   

Da APST-barnehage ble opprettet hadde teamet 3 stillingshjemler. Dette er over få år skjært ned til 1 
stilling. I lys av hva forskning viser om effekt av tidlig innsats og kommunens satsing på Se meg tidlig, så 
er dette ikke i henhold til «se meg tidlig».  

  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten bygger organisasjon ved hjelp av prosjektmidler 

Tjenesten har gjennom flere år søkt og fått prosjektmidler gjennom helsedirektoratet. 

Tilførte midler benyttes til utvikling av tjenesten med forsterket og utvidet tilbud til brukere i 
prosjektperioden. 

Når prosjektperioden er over, er utfordringen at det ikke opprettes stillinger slik at innsatsområdene kan 
videreføres. Dette er demotiverende for de ansatte, og fører til lite motivasjon og større 
arbeidsbelastning, når tilbud forventes videreført med mindre ressurser. 

Å endre stillinger i grunnbemanningen til «nye» ansvarsområder, vil medføre en reduksjon 
tjenestetilbudet. Eksempelvis Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) eller stillinger med særlig kompetanse på 
psykisk helse/ foreldreveiledning/ terapeutisk arbeid som ikke blir ivaretatt at spesialisthelsetjenesten 
eller tiltaksteam grunnet deres ventelister. 

Prosjekter ønskes derfor ikke startet uten at det er en plan for videreføring etter prosjektperioden, med 
tilførte ressurser for nye innsatsområder. 

Sykefravær i tjenesten medfører stor slitasje i avdelingen, både for de som er borte, og de som er på 
jobb. Årlig sykefravær viser at det er rom få å tilsette «fast vikar» i tjenesten som dekker opp nå det er 
kort eller langtidsfravær; samme modell som barnehager.  «Fast vikar» må være en robust fagperson 
med bred erfaring, som har personlige egenskaper som gjør at de kan fylle en slik rolle.  Vil kreve en 
målrettet bruk, da denne raskt kan få tildelt egen ansvarsområder om det ikke er en bevissthet rundt 
dette. 

  

Barneverntjenesten har et mål om å stabilisere tjenesten slik at ansatte kan utvikle en fremtidsrettet 
kompetanse over litt tid. 

Det er utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte. Det siste året har avdelingen hatt stor 
turnover med sine 31 stillingshjemler (hvorav 6 av disse betales av Kvænangen og Loppa) . I Alta har UIT 
utdanningen for sosionom og barnevern, men det finnes også mange institusjoner som kjemper om de 
samme arbeidstakerne. Med lav arbeidsledighet så blir det arbeidstakers marked. Når det i tillegg er stor 
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arbeidsbelastning, mange tunge og krevende saker i tjenesten, og muligheten for lønnsøkning finnes hos 
andre, så er dette en utfordring.  

Målet er å få på plass en tjeneste som er stabil og vi kan utvikle de ansattes kompetanse til å møte 
kravene som kommer med ny barnevernlov og som klarer å stå i jobben over tid. Derfor har avdelingen 
også fått på plass ekstern veiledning- prosessveiledning til ansatte, noe som gir økte kostnader men er 
nødvendig.  

Utfordringsbilde ellers i barneverntjenesten er at det er viktig med nok ansatte og riktig kompetanse, da 
det å jobbe i barneverntjenesten og det å klare å få til endring fordrer at en har tid til å jobbe med 
relasjonen til barn/ungdom og deres familier. Vi vet at en god relasjon hvor en klarer å skape trygghet 
og forutsigbarhet gir større sjanser for at en lykkes. Det trenges trenges rett og slett flere hender og 
varme hjerter i barneverntjenesten. 

Det kommer en ny barnevernslov i 2023 som medfører økt kompetansekrav. Vi må få mulighet til å 
legge til rette for de ansatte så denne ikke kommer på toppen av alt annet som skal gjøres. I tillegg 
kunne et forslag være at Alta kommune legge til rette for betalt utdanning jfr. Kompetansekrav i ny 
barnevernlov.  

Spesialisthelsetjenesten ved BUP har over lang tid hatt manglende kapasitet og lang ventetid. Det 
merkes for kommunen. Utfordring er også at dersom barn/ungdommene ikke møter opp så blir de 
avsluttet og det blir kommunens ansvar å følge videre opp. Disse barna/ungdommene kommer ofte til 
barneverntjeneste og i flere av sakene er det en «forventing» fra BUP om at barn/ungdom må plasseres 
først, før evt BUP kan gå inn å gjøre en utredning/behandling.  

Barnevernstjenesten har økende antall meldinger - hittil i år (oktober) 407, mange av de svært alvorlig 
og er knyttet til; Rus, psykiskhelse, vold, mistanke om overgrep, rus hos foreldre, store foreldrekonflikter 
og psykisk uhelse hos barn/ungdom. Politiet står for de fleste av meldingene, men alle instanser melder, 
noen mer enn andre. Det er også foreldre som kommer og ber om hjelp. I Alta er det en unge befolkning 
og flere aleneforeldre.  

Meldingene som kommer inn til barneverntjenesten er ofte av alvorlig karakter, noe som fører til at de 
fleste går til undersøkelse. Dette kan medføre mer overtid på de ansatte for å få gjennomført 
undersøkelsen innen fristen.  

Barneverntjenesten i Alta mottar flest bekymringsmeldinger av sammenlignbare kommuner. Lav terskel 
for ansatte i skoler, barnehager, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og andre for å melde bekymringer 
– det er bra. 

Utfordring dette gir en stor ressursinnsats for barneverntjenesten for å få bekreftet eller avkreftet at det 
er grunn til bekymring i sak. 

  

Barnehagene må utvide kapasitet og ber om at vedlikehold av bygg må på agendaen. 

Manglende rekruttering. 

Én av tre barnehagelærere har forlatt yrket, uten at alderspensjon er en stor årsak. Dette kom frem i en 
ny SSB artikkel som ble publisert 30. september 2022. Dette er en utvikling vi også i Alta nå merker, UiT 
melder om at det var få søkere til dette studiet, og frykter for rekrutteringen i årene som kommer. Vi 
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opplever at vi ikke får søkere til ledige stillinger, og dette går ut over kvaliteten til barn og foreldre. Vi 
opplever også at det er vanskelig å rekrutterer barnehagelærere, ressurspedagoger, fagarbeidere og 
assistenter. For noen år siden hadde vi mange søkere, nå opplever noen barnehager å ikke ha søkere i 
det hele tatt. 

Vikarsituasjonen. 

Alta kommune har en arbeidsledighet på ca. 3 %.  Vi har jobbet iherdig med å finne vikarer, uten å lykkes 
med det. Arbeidsmarkedet er ikke bærekraftig med tanke på det behovet barnehagene har får vikarer. 
Vi har hatt samarbeid med NAV om å finne kandidater, men heller ikke her har man lykkes med å 
rekruttere vikarer til ledige stillinger.  

Vedlikehold av bygg og uteområder. 

Barnehagene i Alta kommune er nå begynt å bli gamle bygg, uten å ha en vedlikeholdsplan. Dette er 
bygg som brukes daglig, og slitasjen er stor. Det samme gjelder utemiljøet i våre barnehager, barna 
bruker det inngjerdede området mye, og her ser vi også et etterslep. Vi kan nevne at bare det å få sand 
til sandkassene byr på utfordringer. Her ønsker vi en plan for vedlikehold og nyanskaffelser av 
lekeapparater, plener, benker og andre bruksområder. Dette er en del av barnehagens læringsmiljø. 

Barnehageplasser. 

Vi har de siste årene tatt ned antall barnehageplasser i Alta. Vi oppfyller retten til plass etter 
barnehageloven, men vi ser nå at vi har vansker med å tilby barnehageplasser til våre flyktninger, 
tilflyttere og de som søker etter hovedopptaket. Vi har mulighet å åpne to avdelinger som er blitt stengt 
ned, men igjen henger dette sammen med rekruttering og manglende arbeidskraft. 

  

Kulturvirksomheten har måtte omprioritere arbeidsoppgaver ut fra omstillingen de har vært gjennom 

Kulturstaben er nedbemannet siste året. Det er en utfordring i forhold til oppfølging av verdensarvene 
våre og samarbeid med institusjoner som vi eier og eller normalt samarbeider med som museum, kino, 
språksenter, sametinget m.fl. Arbeid med kulturminneplan, veteranplan, offentlige høytidsdager og 
liknende er stort sett lagt på is.  

Våre viktigste lavterskeltilbud Biblioteket og Huset vil gi gode tilbud til et betydelig antall innbyggere, 
men vil ha mindre åpningstid enn ønskelig. Kulturskolen vil ha flere elever på venteliste enn ønskelig på 
grunn av en reduksjon av ca. 50 elevplasser. Det blir i 2023 gjort tiltak for enda bedre samhandling 
mellom de tre nevnt her for å gi et totalt bedre tjenestetilbud for spesielt barn og unge.  

Kultursektoren vil prioritere bedre og mer lavterskeltilbud rettet mot barn og unge, at Alta kommune 
skal ha et levende sentrum, gode internasjonale samarbeid, inkludere nye landsmenn, god seniorkultur, 
godt samarbeid med kulturen i resten av landet og i den grad det er kapasitet arbeide med ekstern 
finansierte prosjekt: Hver krone vi bruker av eget budsjett skal kunne blitt to kroner gjennom ekstern 
finansiering.   

Kulturetaten ønsker og søker mot å gjennomføre tidenes Borealis vinterfestival, gode sommerskoler for 
barn og unge, oppstart av prosjektet Fargespill og oppbygging av BUA/utstyrsentralen kommende år.  
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Digitalisering – strategier og tiltak 

Fokus på tjenesteutvikling, internkontroll og digitalisering er svært sentrale oppgaver for 
tjenesteområdet. Tjenesteområdet mangler fortsatt en overordnet strategi for dette arbeidet. Målet i 
2023 er å utarbeide en overordnet digital strategi for oppvekst og kultur i henhold til målene i 
kommunens Smartby-strategi. 

Det er igangsatt anskaffelse av nytt fag- og administrativt system til våre skoler og barnehager. I den 
forbindelse foretas det innkjøp av bærbare PC er til ansatte lærere og pedagoger. Ansatte skal ha 
nødvendige verktøy og systemer for å kunne ha oversikt, gi et forsvarlig tilbud samt kunne følge opp 
enkeltbarn. Alt dette for å nå vår målsetting om å være tett på og yte tidlig innsats når det er nødvendig. 

Digitaliseringsarbeidet innenfor skoler og barnehager handler om både det pedagogiske og at ansatte 
skal kunne anvende IKT i både opplæring og som et verktøy for dokumentasjon og oppfølging. 
Barnehagene og skolene skal bidra til at våre barn og unge er i stand til å møte framtidens moderne 
samfunn. 

Det skal i 2022-23 utarbeides en ny innkjøps syklus i henhold til budsjettrammene for IKT utstyr. Det er 
gjort justeringer i budsjettet for å samle postene rundt kostnader knyttet til IKT innkjøp; herunder 
lisenser, programvarer og utstyr.  

Det er igangsatt innkjøp av bærbare PC til ansatte i skolene og barnehagene slik at de har nødvendig 
verktøy for å dokumentere og holde oversikt over elever og barn Alta kommune har ansvar for. Lov om 
endringer i velferdstjenestelovgivningen knyttet til samarbeid, samordning og samarbeidsplikt har 
medført at strategiske valg knyttet til digitalisering har vært helt nødvendige grep innenfor 
tjenesteområdet. I tillegg trådte barnevern-/oppvekstreformen i kraft fra 2022. 

Digitale veiledere 

Skolene har fått økt «pc-parken» sin betraktelig de siste to-tre årene. Pandemien var hovedgrunnen til 
at digitaliseringen av skolene ble framskyndet. I dag har alle elever i Altaskolen hver sin digitale enhet, 
noe som tilsvarer i overkant av 2500 digitale enheter. Det er lærere med funksjonen «Digitale veiledere» 
som har ansvaret for å forvalte de digitale enhetene på de ulike skolene. Ansvaret og oppgavene til de 
digitale veilederne har økt betraktelig i omfang de siste årene, noe som har gjort at funksjonen er meget 
tidskrevende sett i forhold til tidligere. Opplæringen til elevene handler i stor grad om å ha digitale 
enheter som fungerer og er oppdatert, og det er de digitale veilederne som har dette ansvaret. Nedsatt 
tid til denne oppgaven samsvarer ikke med funksjons stillingens ansvarsområder, og bør derfor økes 
betraktelig. Nedsatt tid må ses i forhold til antall digitale enheter som skolen skal forvalte. 

  

«Se meg tidlig» som en del av oppvekstreformen. 

Vårt mål er at barn og unge i Alta skal møte et helhetlig og sømløst tjenesteapparat som gir tidlig og 
riktig hjelp, til rett tid. Implementeringsarbeidet har pågått siden 2021 og vil ha fokus i årene framover. 
Det arbeides målrettet med å styrke handlingskompetansen og innsatsen hos alle ansatte. Det er et 
særlig fokus på ansatte i skolene og barnehagene.  

Vi jobber med å implementere “Se meg tidlig” på kommune- tjeneste- og individnivå, mellom 
tjenesteområder og mellom virksomheter.  
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Samhandlingsmodellen er utarbeidet for å synliggjøre hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på 
de ulike nivåene i kommunen sikrer at vi som kommune ikke skal svikte i oppfølgingen av utsatte barn 
og unge.  

Tjenesteområdet har en forventning om å oppnå resultater gjennom at færre barn og ungdom plasseres 
utenfor hjemmet av barneverntjenesten og at færre barn og ungdom må motta spesialpedagogiske 
hjelp i barnehagen og skolen. Dette er en utfordring i dagens situasjon. Etter pandemien har antall 
alvorlige bekymringsmeldinger økt til barnevernet. Antallet med behov for spesialpedagogisk hjelp er 
stabilt, men heller ikke nedadgående. 

Det arbeides med å få etablert et FACT-Ung team i lag med Finnmarkssykehuset. NAV og Alta 
videregående skole er også samarbeidsaktører. Målgruppen er ungdom i alderen 12-23 år som har 
behov for langvarige og sammensatte tjenester knyttet til i hovedsak rus og psykiatri.  

Det har over tid også vært arbeidet med et "Foyer" konseptet som har som mål å hjelpe ungdom i 
alderen 16-24 å med sammensatte utfordringer over i selvstendige botilbud. Sentralt i arbeidet med å 
realisere dette har frem til nå Husbanken vært en viktig aktør. I fremlagt statsbudsjett er imidlertid 
husbankens rolle tatt bort i forhold til medfinansiering av slike prosjekt, og vårt arbeid er dermed satt 
litt på “is” i påvente av hva endelig utfall blir i saken. 

 Kommunikasjon og videreutvikling av innbyggerdialog  

I 2021 utviklet og lanserte Alta kommune en egen innbyggerapp “Alta-appen”. Kommunen har nå en 
kommunikasjonskanal som gir kvalitetssikret offentlig informasjon, nyheter fra lokale lag og foreninger, 
nyttige artikler fra både kommunale og private aktører. I tillegg en oversiktlig arrangementskalender 
som viser hva som skjer i Alta. 

Prosjektet “Videreutvikling av innbyggerdialog” har for 2022 mottatt nye prosjekt skjønnsmidler fra 
Statsforvalteren i samarbeid med Hammerfest kommune. Målet for 2023 er å utvikle en kommunal 
podkast. For å nå ut til barn og unge må vi tenke fornying og innovasjon. Utvikling av universelle 
forebyggingsarenaer gjennom digitale plattformer er i tråd med samfunnsutviklingen og de 
kommunikasjonsformer våre barn og unge er kjent med.  
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 520 954 484 915 574 572 554 145 543 611 540 218 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

95 261 117 604 92 095 88 815 88 815 88 815 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

161 487 141 597 166 385 176 935 176 935 176 935 

Overføringsutgifter 25 576 21 644 24 805 21 953 21 953 21 953 
Finansutgifter 11 574 3 518 3 727 3 727 3 727 3 727 

Sum Driftsutgifter 814 851 769 278 861 584 845 575 835 041 831 648 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -42 739 -46 150 -32 140 -25 109 -25 109 -25 109 
Refusjoner -115 786 -89 474 -97 536 -95 048 -95 048 -95 048 
Overføringsinntekter -9 094 -5 358 -4 858 -4 858 -4 858 -4 858 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -7 400 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -175 019 -140 982 -134 534 -125 015 -125 015 -125 015 

Sum 639 832 628 296 727 050 720 560 710 026 706 633 
 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   628 296 628 296 628 296 628 296 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  20 000 1 688 1 294 1 294 
Sum Vedtak forrige periode  20 000 1 688 1 294 1 294 
Sum Budsjettendring i år  3 199 3 199 3 199 3 199 
Sum Lønns- og prisvekst  12 847 12 847 12 847 12 847 

Konsekvensjustert budsjett  36 046 17 734 17 340 17 340 

Konsekvensjustert ramme  664 342 646 030 645 636 645 636 

Politisk vedtak      
Styrke 15% tilskuddet  2 352 0 0 0 
Sum Politisk vedtak  2 352 0 0 0 

Nye tiltak      
Innsparing Barnevern  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Innsparing pensjon  -11 441 -10 252 -8 013 -8 013 
Redusert foreldrebetaling barnehage  4 972 12 153 12 153 12 153 
Styrket bemanning i kommunale barnehager jfr k-sak 67/22  4 000 4 000 4 000 4 000 
Ta bort innsparing grunnskole 2023  2 000 0 0 0 
Tilskudd søskemmoderasjon mm faller bort  -1 151 -2 533 -2 533 -2 533 
Økt etterspørsel etter barnehageplasser  4 120 10 068 10 068 10 068 
Økt tilskudd private barnehager når forelderbetaling faller 
bort 

 9 943 21 875 21 875 21 875 

Sum Nye tiltak  8 443 31 311 33 550 33 550 

Nye tiltak og realendringer budsjett  10 795 31 311 33 550 33 550 

Sum Administrative budsjettendringer  45 853 37 159 24 780 21 387 
Politiske budsjettreguleringer      
Budreg 1 22 Private barnehager  4 500 4 500 4 500 4 500 
Budreg 1 22 Økt samisk barnehagetilbud  1 560 1 560 1 560 1 560 
Sum Politiske budsjettreguleringer  6 060 6 060 6 060 6 060 

Budsjettendringer  51 913 43 219 30 840 27 447 

Ramme 2023-2026  727 050 720 560 710 026 706 633 
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Nye tiltak 
 
Innsparing Barnevern 
Innsparing i barnevernstjenesten som en konsekvens av omstillingsprosjekt 2 som ble igangsatt høsten 
2022. Konsekvensene er noe redusert tjenesteyting til brukergruppene. 

Innsparing pensjon 
Prognosene på pensjon har endret seg fra budsjett 2022. Midler fra opprinnelig budsjett 2023 er derfor 
trukket inn, men er også fordelt ut igjen til fellestjenesten, tekniske tjenester og helse og sosial.  

Redusert foreldrebetaling barnehage 
Kompenserende tiltak for bortfall av foreldrebetaling i barnehagene fra 1.8.23. 

Styrket bemanning i kommunale barnehager jfr k-sak 67/22 
Det ansettes fagarbeidere/assistenter i 20 prosent stilling per avdeling i de kommunale barnehagene. 
Tiltaket begrunnes i at det over tid har vært redusert åpningstid i en del avdelinger på grunn høyt 
sykefravær og tiltaket vil stabilisere driften og gi bedre kvalitet i tilbudet. Tiltaket rapporteres årlig til 
Hovedutvalget i tjenesteområdet. 

Ta bort innsparing grunnskole 2023 
Innsparingstiltak skulle være en konsekvens av endring i skolestrukturen i Alta kommune. Det er ikke 
foretatt endringer i skolestrukturen og tiltaket kunne derfor ikke gjennomføres. 

Tilskudd søskemmoderasjon mm faller bort 
Tilskuddet bortfaller fra 1.8.23. 

Økt etterspørsel etter barnehageplasser 
Tilskudd for å legge til rette for flere barnehageplasser fra høsten 2023. 

Økt tilskudd private barnehager når forelderbetaling faller bort 
Kompenserende tiltak for å dekke opp for at foreldrebetaling i de private barnehagene faller bort. 
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Alta omsorgssenter 
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Helse og sosial 
 

Beskrivelse av tjenesteområdet 

 

 

  

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Dette 
avgrenses av områder som  skal dekkes av spesialisthelsetjenesten/sykehus. Rammene for kommunenes 
tjenestetilbud er blant annet nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven, og i 
ulike bindende avtaler med andre aktører. Tjenesteområdet for helse og sosial (HS) fikk fra 2020 en ny 
organisering. Målet var å få mer oversiktlige virksomheter, med mindre avstand mellom 
brukere/ansatte og virksomhetslederne. Den nye organiseringen er også i stor grad tilpasset det nye 
Omsorgssenteret (AOS), og arbeidet med å tilby tjenester for at folk skal  bo lenger hjemme. Kortfattet 
oversikt over virksomhetene:  

 Virksomhet Hjemmetjenester: Hjemmesykepleie og praktisk bistand/tjenester i hjemmet. 

 Virksomhet Sykehjem: Langtidsplasser i institusjon. 

 Virksomhet Omsorgsboliger: Boliger for yngre brukere med somatiske utfordringer og eldre på 
Omsorgssenteret, Vertshuset og Talvik. 

 Virksomhet Altagårdshagen: Demenskoordinator og hukommelsesteam, dagsenter, 
arbeidslag/hjemmetjeneste og avlastning for demente. 

 Virksomhet Mestring og rehabilitering: Korttidsplasser/avlastning, lindring, kommunale akutte 
døgnplasser og ergo/fysioterapitjeneste 

 Virksomhet Legetjenesten: Fastleger, sykehjemsleger og drift av legekontor og legevakt 

 Virksomhet Psykisk helse: Forebyggende tjenester, ettervern og boliger for målgruppa. 

 Virksomhet Tilrettelagte boliger: Boliger for utviklingshemmede. 

 Virksomhet Tilrettelagte tjenester: Forebyggende tjenester, miljøarbeidertjeneste, BPA, Skansen 
aktivitetssenter og Sandfalltunet/Tiltaksbasen. 

 NAV Alta: Kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgiving, sosialhjelp og  boliger til 
vanskeligstilte. 
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Kommunalleders administrasjon i HS har også ansvar for blant annet Koordinerende enhet, Senterleder 
og servicekontor på AOS, Velferdsteknologi, Miljøretta helsevern, Kommuneoverlegen, samhandling 
med sykehus, skjenking og serveringssaker og planlegging. Administrasjonen driver også med oppfølging 
av prosjekter og samarbeidsavtaler. 

John Helland er kommunalleder for Helse og sosial.   

  

Kostra-analyse 

 
 Alta 

2020 
Alta 

2021 
Harstad Narvik Rana Tromsø Bodø KG 09 

Prioritet         
Netto driftsutg til diagnose, 
behandling og rehabilitering pr. 
innbygger (B) 

3 990 5 492 3 674 3 555 3 261 2 670 3 648 2 695 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(253) helse- og omsorgstjenester i 
institusjon (B) 

8 901 8 613 8 756 12 139 9 108 8 194 8 262 7 593 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(254) helse- og omsorgstj. til 
hjemmeboende (B) 

13 359 16 334 13 283 16 980 12 576 10 946 10 674 12 456 

Netto driftsutgifter til råd, veiledning 
og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-
66 år (B) 

1 509 1 648 1 680 1 671 2 113 1 354 1 557 1 429 

Netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) 

2 485 2 555 1 048 1 461 1 568 1 337 1 450 1 729 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 
pr. innbygger 67 år og over (B) 

190 213 206 746 134 290 160 279 129 930 167 693 139 874 123 279 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 
pr. innbygger 80 år og over (B) 

740 599 810 768 488 415 546 969 439 846 687 263 512 095 458 847 

Produktivitet         
Korrigerte brutto driftsutg pr. 
mottaker av hjemmetjenester (i 
kroner) (B) 

315 948 371 262 220 953 305 882 330 765 362 255 327 552 314 595 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass (B) 

1 747 470 1 142 060 1 360 047 1 422 418 1 287 116 1 703 802 1 599 927 1 438 843 

Dekningsgrad         
Andel innbyggere 80 år og over i bolig 
med heldøgns bemanning 

3,2 % 6,3 % 1,7 % 3,0 % 7,3 % 3,8 % 1,0 % 4,3 % 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon (B) 

12,4 % 11,9 % 11,0 % 11,3 % 11,9 % 11,9 % 10,1 % 9,6 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-
66 år (B) 

5,5 % 5,2 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 2,9 % 2,6 % 3,4 % 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over (B) 

21,7 % 21,0 % 16,6 % 18,8 % 17,5 % 19,0 % 16,3 % 15,3 % 

 
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering er svært høye i Alta. Det er flere årsaker til 
dette. Alta har flere leger sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, men likevel opplever 
legene høyt arbeidspress. Årsaken kan være at kommunale leger behandler flere pasienter lokalt enn i 
kommuner med sykehus og relativt korte pasientlister hos legene. Kommunestyret har høsten 2022 
vedtatt en handlingsplan for legetjenesten, der økt basistilskudd og flere fastleger er to viktige tiltak. 
Kommunen forventer at staten vil bidra til å dekke kommunens økte utgifter på dette området. 
Gjennomgang av  KOSTRA-tallene viser at noen institusjonsplasser som skulle vært ført på funksjon 253 
er blitt ført på 241. Dette vil bli rettet opp i 2022-tallene. 
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Netto driftsutgifter per innbygger i institusjon ligger nå lavere enn i de kommunene vi sammenligner oss 
med. Brutto driftsutgifter i institusjon per kommunale plass, der ligger vi lavt. Her har nøkkeltallene 
endre seg etter at det nye omsorgssenteret ble tatt i bruk, kjøp av tjenester er redusert og de små 
sykehjemmene er lagt ned. Korrigering av funksjon 241 kan få innvirkning på disse to parametrene. 

Netto driftsutgifter til hjemmeboende ligger høyt sammenlignet med andre. Kostnadene knyttet til 
hjemmetjenester er også høye. Dette er kostnader for alle brukergrupper som får tjenester i hjemmet, 
ikke bare eldre. Det er på dette området at tjenesteområdet har størst innsparingspotensiale, og en 
gjennomgang av hjemmebasert omsorg vil ha høyeste prioritet kommende år. 

Andelen innbyggere i institusjon og i bolig med heldøgnsbemanning har endret seg fra 2020 til 2021. Her 
ser vi at andelen i institusjon går ned og andelen i heldøgnsbemannet bolig går opp. Dette skyldes at de 
54 nye omsorgsboligene på omsorgsenteret er tatt i bruk. Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 
år over reduseres i tråd med målet om at flere skal bo hjemme så lenge som mulig. 

Sentrale utfordringer 

 
Det sentrale målet for tjenesteområdet, jfr. Alta Vil, er å gi gode og effektive helse- og omsorgstjenester, 
som skal være av høy kvalitet. I det følgende vil utfordringene derfor relatere seg direkte til de strategier 
som er lagt for å nå målet. Det overordnede målet er å legge til rette for at eldre og syke skal kunne bo 
lengst mulig hjemme, og sikre at de som trenger hjelp til bolig og aktivitet får 
dette.  Omstillingsprosjektet og sentraliseringen til Alta omsorgssenter (AOS),  har gitt mange tiltak som 
vil kunne gjøre det mer realistisk å nå våre mål. Samtidig har to år med pandemi og opprettelse av to 
nye sykehjemsavdelinger medført at den faktiske aktiviteten som drives, ikke er tilpasset vedtatte 
budsjett i det tempoet som var forutsatt. Store rekrutteringsutfordringer med dyre vikarløsninger og 
utstrakt bruk av overtid har gitt stort overforbruk som resultat. Gjennomgang av ressurskrevende 
tjenester viser at vi har budsjettert for optimistisk på inntektssiden og for lavt på utgiftssiden. 

Helse og Sosial tilføres ekstra midler, og rammen økes med 30 millioner for å videreføre dagens drift og 
finansiere nødvendige og lovpålagte tiltak for brukere. Samtidig er oppdraget å omstille dagens drift 
med minimum 10 millioner, herunder et uspesifisert effektiviseringsvedtak på 5 millioner som ligger i 
rammen fra tidligere. Det er ikke mulig å gjennomføre dette uten at tjenesteproduksjonen rammes, og 
vi vil måtte fordele innsparingen på ulike områder i tjenesteområdet. Dette må gjøres ved en 
kombinasjon av lavere bemanning i egne tjenester og rimeligere kjøp fra private. Tiltakene som foreslås 
er realistiske å gjennomføre i forhold til dagens drift og budsjetter. 

  

Hjemmebasert omsorg for yngre brukere 

Noen av de største økonomiske utfordringene i Helse og sosial fremover er tjenester til yngre brukere 
under 67 år innen rus/psykiatri og brukere med utviklingshemming/andre kognitive 
funksjonsnedsettelser. Vi har for kostbar drift av bemannede omsorgsboliger for begge disse 
brukergruppene, og må ha enda større fokus på at også disse brukergruppene skal bo lengst mulig 
hjemme. I tillegg har utgiftsøkningen innen BPA vært høy over flere år. Her vil det etter ny konkurranse 
inngås nye avtaler med virkning fra 2023, som vil gi mer forutsigbare utgifter for kommunen.  Med jevne 
mellomrom kommer det også nye brukere med omfattende tjenestebehov. Dette er yngre brukere der 
vi ikke kan bruke den demografiske utviklingen til å fremskrive behovet. Helse og sosialtjenesten har 
ingen buffer i rammen for å iverksette nye tiltak på dette området. 
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Bruken av enetiltak innen psykiatrien er økende, og tjenesten må vurdere muligheten for å samle 
brukere og kutte kjøp av enkelttjenester fra eksterne. Dette er en krevende prosess som skal fullføres i 
2023, og det blir viktig å ivareta brukermedvirkningen underveis. I samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten må vi samtidig forsøke å finne bedre og rimeligere løsninger når vi må 
igangsette nye tiltak.  

For gruppen utviklingshemming/andre kognitive funksjonsnedsettelser blir byggingen av Marienlund 
bosenter et viktig tiltak for å demme opp for utgiftsøkningen. Kartlegging gjennomført i januar 2021 
viste at kommunen hadde 47 brukere i alderen 16+ på venteliste for bolig med varierende grad av 
bemanning, 42 av disse bodde sammen med mor/far. Marienlund bosenter vil være klar til åpning i 
januar 2025, med 2 bygninger som gir totalt 16 heldøgns plasser (8+8) og ny voksenavlastning med 2 
plasser. Planlagt omdisponering av 4 eksisterende boenheter gir 12 nye boenheter netto. Økningen i 
driftsbudsjettet for Helse og sosial med ca. 10 mill/år legges inn i rammen fom. 01.01.25, og dette vil 
kreve en omstilling i øvrig drift i 2023/24 for å finansiere dette. 

Brukere med ressurskrevende tjenester har økt fra 38 i 2016 til 48 i 2021. Samtidig som antall brukere 
øker, har staten fra 2016 gjort endringer i tilskuddsordningen ved at innslagspunktet som gir grunnlag 
for refusjon øker, og vi bruker nå over 200 millioner per år. Staten dekker i overkant av 44 % av våre 
kostnader til dette formålet. Flere av disse tjenestene driftes som enetiltak, enten i egen regi eller ved at 
kommunen kjøper tjenesten. Innenfor BPA vil utgiftene fra 2022 passere 20 millioner per år, et område 
der vi hadde null kroner i utgifter i 2018. For å redusere kommunens utgifter må vi samlokalisere 
brukere med ressurskrevende tjenester. Bygging av  Marienlund og ny bolig for å erstatte Kongleveien 
35  er noe av svaret. Follums vei 15 ved Alta omsorgssenter er en blanding av eksisterende tiltak og 
noen nye brukere. Alle seks brukerne her har ressurskrevende tjenester, og vi har fått en mer rasjonell 
drift ved å samle disse i en egen avdeling. Vi har behov for en eller to boliger til for denne 
brukergruppen, bl.a for å frigi 9 plasser ved Follumshagen, AOS, som primært har vært tiltenkt eldre. 

Eldreomsorg 

Eldreomsorgen har vært gjennom en stor omstilling i forbindelse med innflytting på Alta omsorgssenter. 
Omstillingen har gitt oss mange av de effektene vi ønsket, først og fremst ved forventet nedgang i 
pleiefaktoren på de fleste avdelinger. Vi har også fått gevinst ved å ha tilgjengelig kompetanse på bygget 
ved fravær av f.eks. sykepleiere på avdelinger. Et viktig arbeid framover blir likevel å sikre at vi oppnår 
stordriftsfordelene ved å ha samlet driften på senteret. Pandemien har forsinket deler av dette arbeidet, 
men prosessene tas nå opp igjen. 

Ved årsskiftet 21/22 overtok kommunen 35 langtidsplasser etter at Betania avviklet sykehjemsdriften. 
Disse ble fordelt med 18 plasser til AOS, 14 til Sandia (tidligere Ekornsvingen) og 3 til Altagårdshagen. 6 
plasser for lindring og kommunale akutte døgnplasser (KAD) som vi tidligere kjøpte fra 
Finnmarkssykehuset ble flyttet til korttidsavdelingene på AOS. For 2023 vil vi drifte følgende 
institusjonsplasser fordelt på langtidsplasser og korttid/avlastning: 

 Langtidsplasser:  
o 72 plasser på AOS 
o 14 plasser på Sandia 
o 3 plasser på Altagårdshagen 

 Korttid/avlastning/KAD/Lindring: 
o 30 plasser til korttid/avlastning på AOS 
o 6 plasser til KAD/lindring på AOS 
o 8-10 avlastningsplasser for demente ved Altagårdshagen 
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I snitt benyttes over halvparten av korttids/avlastningsplassene til brukere med vedtak om langtidsplass, 
per oktober -22 utgjorde dette ca 25 av 40 plasser. I tillegg har vi til enhver tid ca 10 hjemmeboende 
brukere som står på venteliste for langtidsplass, dvs at de har fått innvilget plass men må vente hjemme 
til det blir ledig plass. Slik situasjonen er per i dag virker det urealistisk at vi skal klare en ytterligere 
reduksjon av antall institusjonsplasser.  

Pandemien har også medført økt behov for sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger ved at 
omløpet på institusjonsplasser ble redusert med til sammen 15-20 plasser i løpet av to år. Mange 
hjemmeboende eldre har vært gjennom en tøff periode der de har vært mer isolert, og søker om 
heldøgns omsorg på grunn av angst, ernæringsutfordringer, mm. På kort sikt må vi iverksette ytterligere 
tiltak slik at vi når målet om at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme. Viktige og nødvendige tiltak vil 
være å gjenåpne dagsenter for eldre med somatiske utfordringer, opprettholde tilstrekkelig med 
avlastningsplasser både innen somatikk og demensomsorg, et nytt hjemmetjenesteteam for demente 
og på sikt starte opp helsestasjon for eldre. Muligheten for å ta i bruk flere langtidsplasser finnes på 
Altagårdshagen.    

På grunn av det økte trykket på heldøgns omsorgsplasser mangler vi i perioder kapasitet til å ta hjem 
utskrivningsklare pasienter. I 2022 vil vi betale ca 6-7 millioner i døgnmulkt til helseforetaket. For å 
redusere denne utgiften vil vi tidlig i 2023 etablere et innsatsteam i hjemmetjenesten slik det var 
foreslått i forrige omstillingsprosjekt. Innsatsteamet vil bidra til at vi kan ta flere utskrivningsklare 
pasienter direkte hjem fra sykehuset, og vi vil også kunne ta flere tidligere hjem fra korttidsopphold for å 
opprettholde kapasiteten på slike plasser. 

Omsorgsboliger med bemanning ved Follumshagen, AOS, var opprinnelig planlagt med 54 
omsorgsboliger for eldre, men 18 av disse rommene må nå brukes til omsorgsboliger for andre. Første 
etasjen i Follumshagen består derfor av 9 omsorgsboliger for fysisk funksjonshemmede brukere, og 9 
boliger for eldre utviklingshemmede (som var planlagt på Marienlund). Omdisponeringen av første 
etasje medfører 18 færre plasser til eldreomsorgen. En konsekvens av dette er at de nyeste boligene ved 
Vertshuset (16 boliger) fortsatt må driftes med bemanning. Dette er nå innarbeidet i økonomiplanen. 
Vertshuset har tidligere vært en buffer for HS ved behov for økte plasser til avlastning/omsorgsbolig. 
Krigen i Ukraina har medført at den gamle delen på Vertshuset er tatt i bruk til flyktninger, og det er 
uvisst hvor lenge dette behovet vil vedvare.   

  

Legetjenesten 

Finansieringen av fastlegeordningen er en statlig oppgave, men har ikke vært ivaretatt fra nasjonalt hold 
så langt. Det er kommunene som har sørge-for-ansvaret for allmenntjenesten. Kommunen plikter blant 
annet å ha fastlegetilbud til alle sine innbyggere. Det skal også være en kapasitet i ordningen slik at det 
er mulighet for pasienter å bytte fastlege, det vil si en overkapasitet på 5-7 %. Det har ikke Alta 
kommune hatt på flere år. Fastlegekrisen merkes nasjonalt, men også i betydelig grad i Alta. Det er få 
eller ingen søkere på mange ledige hjemler. Mange av fastlegehjemlene er drevet av vikarer. Det er høy 
utskiftninger av vikarene og vikarutgiftene er stadig økende. Når fastlegeordningen ikke fungerer som 
den skal, gir dette ringvirkninger til mange andre kommunale tjenester som helsestasjon, sykehjem, 
oppfølging av hjemmeboende m.m. Fastlegekrisen rammer også legevakta som bemannes av 
fastlegene.  

Legebemanningen på legevakta har vært uendret i over 15 år, samtidig som det nå er kvalifikasjonskrav 
om vaktkompetent lege på vakt jfr. Akuttmedisinforskriften, noe som resulterer i økt vaktbelastning på 
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de faste legene. Ansettelse av lege med tilstedeplikt fra kl 16-08 vil presse seg frem i løpet av de neste 
år.  

Kommunestyret har høsten 2022 vedtatt en handlingsplan for legetjenesten 2022-2026. En forutsetning 
for styrking av legetjenesten er at fastlegeordningen videreføres og styrkes fra sentrale 
myndigheter. Kommunen har vedtatt flere tiltak, som å forsterke basisgodtgjørelsen til legene og å 
ansette flere fastleger. Kostnaden for 2023 vil utgjøre over 5 millioner, og i forslaget til statsbudsjettet 
legges det ikke opp til at kommunen vil få dekket hele utgiften. 

  

Rekruttering 

Helse og sosialtjenesten har utfordringer med å rekruttere fagpersoner på flere områder. I tillegg til 
leger mangler vi sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Rekruttering av ledere viser seg også å 
være utfordrende. Dette har medført at vi har hatt store utgifter til vikarbyrå og bruk av overtid. 
Rekrutteringsutfordringene medfører også at avdelingslederne bruker nesten all sin tid til å skaffe 
vikarer, gjennomføre intervjuer med søkere, mm. Det er ingenting som tyder på at 
rekrutteringsutfordringene er midlertidige, så det blir viktig å få til en god plan for hvordan vi skal løse 
dette.  

  

Omstilling og effektivisering    

Helse og sosial vil fortsatt ha fokus på omstilling og vil gjennomføre nødvendige tiltak i tjenesten for å 
effektivisere driften. Høsten 2022 har vi startet et omfattende arbeid med gjennomgang av 
enhetskostnader på alle tjenester fra hjemmebasert til institusjonsdrift, i tråd med kommunestyrets nye 
omstillingsprosjekt. Gjennomgangen viser at vi fortsatt har et potensial for innsparing ved 
institusjonsdriften, men at det største innsparingspotensialet er innenfor hjemmebaserte tjenester. 
Dette omhandler alt fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie, demensomsorg, tjenester til 
utviklingshemmede, tjenester innen psykisk helse og rus,  til boliger med bemanning (alle 
brukergrupper) og korttidsplasser/avlastning.  

I dette arbeidet blir det avgjørende at kommunen avklarer hva som er er godt nok i tjenestetilbudet. 
Alta kommune yter i dag gode tjenester av høy kvalitet, slik det er forutsatt i overordnede planer. 
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at vi ikke vil klare å opprettholde samme nivå på tjenestene 
framover. og det vil bli nødvendig å redusere nivået på tjenestene fra det optimale til hva som er 
forsvarlig.  Brukere og pårørende vil merke endringen, og det blir viktig at alle ledd fra politisk til 
administrativt nivå står samlet bak en slik omlegging. Omstillingstiltak for å redusere bemanningen på 
tiltak innen psykisk helse og rus, har startet høsten 2022.  

Vi har også startet arbeidet med en gjennomgang av turnuser/arbeidsplaner på alle avdelinger med mål 
om å redusere enhetskostnader. For å lykkes med endringer på dette området må vi sikre god 
samhandling og involvering av fagforeningene. Områder som må vurderes er blant annet helgetimer, 
betalt/ikke betalt matpause, overlapping mellom vakter, mm. De andre tjenesteområdene må 
involveres i dette arbeidet, slik at vi som kommune praktiserer arbeidstidsordninger mest mulig likt 
mellom ulike avdelinger.  

Alle kjøp av enetiltak gjennomgås i 2022 med tanke på enten ny konkurranse om kjøp eller tilbakeføring 
til egen drift i løpet av 2023. Prosessene skal gjøres i samråd med brukere/pårørende. I tillegg vil Helse 
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og sosial foreta en gjennomgang av alle ressurskrevende tjenester og botilbud med bemanning med mål 
om innsparing. 

Innen eldreomsorgen blir det en utfordring å finne rom til å styrke forebyggende tiltak som helsestasjon 
for eldre, dagsenter, avlastning og et nytt hjemmetjeneste-team for demente. Køen for omsorgsboliger 
og sykehjemsplasser gjør det krevende å redusere antall plasser slik det var tenkt gjennom tidligere 
omstillingsprosjekt. I tillegg må vi ha en gjennomgang av hele omsorgstrappa for å beregne hvor mange 
heldøgns omsorgsplasser det vil være behov for fram mot 2030. Første utvidelse i antall langtids 
sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsboliger for demente kan gjennomføres med 8-10 plasser ved 
Altagårdshagen. Arbeidet med planlegging av neste byggetrinn ved Alta omsorgssenter bør komme i 
gang i midten av planperioden slik at vi har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta økningen i antall eldre som 
den demografiske framskrivningen fram mot 2030 viser. Det forutsettes at det fortsatt gies 
investeringstilskudd for bygging av nye sykehjemsplasser. 

  

Rekruttering, attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse    

Bemanningsutfordringene i Helse og sosial vil være krevende framover, og vi må være nytenkende og 
innovative for å finne alternative løsninger på flere av utfordringene. Kommunen har økt rekrutterings-
tillegget for sykepleiere for å tiltrekke oss attraktive søkere. Kvaliteten er økt ved satsing på egne 
fagutviklingssykepleiere og -vernepleiere. Muligheter for spesialisering, videreutdanning av egne ansatte 
og gode stipend- og stimuleringsordninger er stikkord for HS sin satsing. Vi ønsker også fortsatt å gi 
muligheten til å delta i prosjekter, og ser det som helt nødvendig å prioritere utvikling og nytenkning for 
å kunne konkurrere om den beste arbeidskraften. Det å bygge gode fagmiljø rundt AOS vil i seg selv gi 
mer attraktive arbeidsplasser. 

Sykepleiere, vernepleiere, helsesøstre og leger får nå store deler av utdanningen sin med basis i Alta. 
Gjennom samarbeidsavtaler med Universitet i Tromsø og prosjektet Menn i Helse, forplikter HS og Alta 
kommune seg til å gi praksisplasser for flere studenter og lærlinger.  Vi stiller også nye og 
gode  fasiliteter til disposisjon til opplæring og undervisning, på Helsesenteret, AOS og i det nye 
Smarthuset som ligger på campus Alta. 

Mangelen på leger forverrer seg stadig og nasjonalt er fastlegeordningen i ferd med å kollapse. 
Erfaringen viser at det er lettere å rekruttere nye leger til offentlige stillinger, og vi ansetter også flere 
LIS-leger enn tidligere. 

Vi hadde satt et mål om at all bruk av vikarbyrå skulle opphøre fra 1.september 2022. Vi har redusert 
omfanget av vikarbyrå, men det har ikke vært mulig å avvikle dette helt. Opphør i all bruk av vikarbyrå 
vil kreve mye av alle parter, men anses som helt nødvendig for å få ned utgiftene. Det må lages planer 
for alternativ bemanning og det må jobbes med å redusere bruken av overtid.  

Avdelingslederne må få frigjort tid til å være ledere, ha fullmakter som gjør dette mulig   og ikke bruke 
all sin tid til å rekruttere og skaffe vikarer. Vi må blant annet se på muligheten for å ansette faste vikarer 
og om innleie av vikarer kan ivaretas av merkantile funksjoner. Andre tiltak som må jobbes med er 
kontinuitet i rekrutteringsarbeidet, raskere prosesser ved tilsetting, tiltak for å beholde kompetanse og 
digitalisering/velferdsteknologi. 

Helse og sosial har iverksatt et internt lederprogram som skal øke kompetansen hos våre ledere på 
områder som ledelse, økonomi, turnus/bemanningsplanlegging, internkontroll/kvalitetsforbedring slik 
at vi er bedre rustet til å gjennomføre nødvendige endringer og omstillinger.  
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Forebygging i tjenesteproduksjonen 

Brukerundersøkelser i Alta viser at vi må bli bedre på å koordinere tjenester, gi god informasjon og 
tilpasse tjenestene til individuelle behov.  Flere og bedre individuelle planer, og god samhandling må 
være den overordnede strategien når vi nå har fått på plass Koordinerende Enhet og barnekoordinator. 
Vi vil fortsette å utvikle samarbeidet mellom barn og ungetjenesten og helse og sosial. 

HS vil innen 1.kvartal 2023 utrede forvaltningsenhet og bruke koordinerende enhet til å samle 
saksbehandlerressursene fra virksomhetene i Helse og sosial for å sikre god kvalitet i saksbehandlingen 
og lik tjenesteutmåling for brukerne.  

For eldreomsorgen er det Leve Hele Livet-reformen som rammer inn satsingen i Alta kommune, og 
Likeverdsreformen vil være en ny satsing for likestilling av funksjonshemmede. Satsing på prosjekter 
som Sterk og Stødig, Pårørendestøtte, Kurs i Depresjonsmestring og Oppsøkende virksomhet til 
hjemmeboende med psykiske plager, vil  gi både konkrete resultater og inspirasjon til å tørre å satse 
reelt på forebygging. Mer bruk av gruppeterapi, og kompetanseheving ved hjelp av 
kommunepsykologen, skal gi bedre kvalitet på forebyggingen innen Psykisk Helse. Arbeidet med ny 
psykiatri- og rusplan, handlingsplan mot vold i nære relasjoner og  tiltak for selvmordsforebygging 
fortsetter i 2023. Helse og sosial har fått midler til å ansette klinisk ernæringsfysiolog i et tre-årig 
prosjekt, prosjektet vil rette seg mot alle virksomheter og vil være et viktig tiltak i arbeidet med å bo 
lengst mulig hjemme. 

Frivillige aktører blir også svært viktige for å kunne gi et totalt bedre tilbud til brukerne, og her vil både 
AOS og Vertshuset være gode arenaer for samarbeid. 

  

Økt trygghet ved bruk av velferdsteknologi 

Plattformen for velferdsteknologi åpner for at flere brukere kan få bruke flere teknologiske løsninger. 
Rammene for innkjøp og drift av flere velferdsteknologiske løsninger er imidlertid svært begrenset, og 
må dekkes innenfor budsjettet til den enkelte virksomheten. Vi må utarbeide en strategi for 
velferdsteknologi/digitalisering i HS. 

Smarthuset i Alta er i tillegg til å være en visningsarena også et laboratorium for utprøving av ny 
teknologi. Smarthuset er nå på  Campus Alta,  og det inngås samarbeidsavtaler med blant annet  UiT og 
nabokommuner for å sikre at relevante fagmiljø og studenter blir involvert i det videre arbeidet.  
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Klima 

Helse og sosial vil fortsatt arbeide for at kommunen skal nå sine klimamål: 

 Vi arbeider med opprettelsen av en bilpool på AOS for å utnytte kapasiteten bedre på 
kommunale biler.  

 Gradvis overgang til flere el-biler når disse oppfyller kravene til driftssikkerhet, særlig for 
hjemmetjenesten.  

 En overgang til flere el-biler vi kreve at det investeres og tilrettelegges for dette i 
parkeringskjelleren på AOS. 

 HS har gjennomført et matsvinn-prosjekt på sykehjem og omsorgsboliger, og har klart å 
redusere matsvinnet med ca 300 kilo per uke. Dette arbeidet vil videreføres. 

  

Ny kommunedelplan for Helse og sosial 

Helse og sosial vil ved årsskiftet 22/23 starte arbeidet med ny kommunedelplan for Helse og sosial. 
Noen sentrale områder her vil bli hvordan vi skal løse demografiske utfordringer, nivå på 
tjenestetilbudene til ulike brukergrupper,  rekrutteringsutfordringer og digitalisering/velferdsteknologi. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 583 202 611 550 646 086 642 325 646 813 646 813 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

118 421 70 921 82 034 82 034 82 094 82 009 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

168 354 81 844 104 385 103 985 103 994 103 994 

Overføringsutgifter 42 862 47 284 47 576 47 576 47 593 47 593 
Finansutgifter 10 897 2 853 2 879 2 879 2 879 2 879 

Sum Driftsutgifter 923 736 814 452 882 960 878 799 883 373 883 288 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -60 928 -46 990 -51 327 -51 327 -51 327 -51 327 
Refusjoner -165 576 -161 380 -171 641 -171 641 -172 739 -172 654 
Overføringsinntekter -1 000 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -7 847 -737 -697 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -235 350 -209 107 -223 665 -222 968 -224 066 -223 981 

Sum 688 386 605 345 659 295 655 831 659 307 659 307 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   605 345 605 345 605 345 605 345 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  11 653 9 907 6 618 6 618 
Sum Vedtak forrige periode  11 653 9 907 6 618 6 618 
Sum Budsjettendring i år  2 738 2 738 2 738 2 738 
Sum Lønns- og prisvekst  5 606 5 606 5 606 5 606 

Konsekvensjustert budsjett  19 997 18 251 14 962 14 962 

Konsekvensjustert ramme  625 342 623 596 620 307 620 307 

Nye tiltak      
Driftsbudsjett Marienlund fra 2025  0 0 10 000 10 000 
Effektivisering og omstilling i Miljøarbeidertjenesten  -1 124 -1 124 -1 124 -1 124 
Effektivisering og omstilling Kinoveien og Myrveien  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 
Effektivisering og omstilling Mikkeli og Sierra  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Effektivisering og omstilling psykisk helse  -3 245 -3 245 -3 245 -3 245 
Effektivisering og omstilling Skansen aktivitetssenter  -533 -533 -533 -533 
Innsparing pensjon  -16 797 -15 051 -11 762 -11 762 
Manglende finansiering kjøp av tjenester  2 732 2 732 2 732 2 732 
Må effektiviseres framover  0 -3 464 -9 988 -9 988 
Ny anbudskonkurranse BPA  -800 -1 200 -1 200 -1 200 
Oppfølging av handlingsplan for legetjenesten  5 300 5 300 5 300 5 300 
Redusere rekrutteringskostnader  1 363 1 363 1 363 1 363 
Redusert sosialhjelp  -500 -500 -500 -500 
Ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300 
Ressurskrevende tjenester  5 016 5 016 5 016 5 016 
Ressurskrevende tjenester  4 480 4 480 4 480 4 480 
Ressurskrevende tjenester  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 
Underdekning lønnsbudsjett Helse og sosial  13 943 13 943 13 943 13 943 
Urealisert pålagt innsparing  5 144 5 544 5 544 5 544 
Utskrivningsklare pasienter  3 454 3 454 3 454 3 454 
Økt vederlagsinntekt institusjon  -800 -800 -800 -800 
Økte inntekter legetjenesten  -700 -700 -700 -700 
Økte utgifter lisenser og avtaler  700 700 700 700 
Sum Nye tiltak  18 833 17 115 23 880 23 880 

Nye tiltak og realendringer budsjett  18 833 17 115 23 880 23 880 

Sum Administrative budsjettendringer  14 120 14 120 14 120 14 120 
Politiske budsjettreguleringer      
Budreg 1 22 Legetjenesten  1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum Politiske budsjettreguleringer  1 000 1 000 1 000 1 000 

Budsjettendringer  15 120 15 120 15 120 15 120 

Ramme 2023-2026  659 295 655 831 659 307 659 307 
 

Nye tiltak 
 
Driftsbudsjett Marienlund fra 2025 
Marienlund bosenter åpner januar 2025 

Effektivisering og omstilling i Miljøarbeidertjenesten 
Inndra to vakante stillinger. Konsekvens: Ikke budsjett til å ta imot nye brukere. 

Effektivisering og omstilling Kinoveien og Myrveien 
Inndra vakante stillinger på ettermiddag og helg. Konsekvens: lavere aktivitetstilbud til beboere. 

Effektivisering og omstilling Mikkeli og Sierra 
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Omlegging av drift, tilpasses til at avdelingene drifter mange langtidsplasser. Riktig fordeling av plasser 
og kompetanse. Vil kreve samhandling med øvrige avdelinger på AOS i forhold til kompetanse, eks 
sykepleieteam. 

Effektivisering og omstilling psykisk helse 
Reduksjon med fem årsverk. Gjennomgang av brukere, Tilpasse drift i forhold til vedtak.  

Effektivisering og omstilling Skansen aktivitetssenter 
Inndra vakant stilling. Konsekvens: ikke budsjett til å ta imot nye brukere. 

Innsparing pensjon 
Prognosene på pensjon har endret seg fra budsjett 2022. Midler fra opprinnelig budsjett 2023 er derfor 
trukket inn, men er også fordelt ut igjen til fellestjenesten, tekniske tjenester og helse og sosial.  

Manglende finansiering kjøp av tjenester 
Dekke opp urealisert innsparing på kjøp av enetiltak fra tidligere omstillingsprosjekt. Effekten av 
pågående konkurranser vil reguleres inn i budsjettet etterhvert som vi oppnår resultater. 

Må effektiviseres framover 
Urealisert innsparingskrav fra 2024. Tiltak utredes i forbindelse med neste års budsjettarbeid. 

Ny anbudskonkurranse BPA 
Vi forventer lavere utgifter til BPA ved inngåelse av nye avtaler. 

Oppfølging av handlingsplan for legetjenesten 
Tiltak: økt basistilskudd, ansette flere fastleger 

Redusere rekrutteringskostnader 
Ansette vikarer i faste stillinger, merkantil ressurs til vikarinnleie, rekrutteringstiltak. Ses i sammenheng 
med gjennomgang av arbeidsplaner/turnuser. 

Redusert sosialhjelp 
Stor usikkerhet på grunn av økt arbeidsledighet, økte priser mat, levekostnader. 

Ressurskrevende tjenester 
Ressurskrevende tjenester har hatt underdekning i budsjettet samtidig som inntektene har vært 
budsjettert for optimistisk. 

Underdekning lønnsbudsjett Helse og sosial 
Ut fra dagens drift og bemanningsplaner er det flere avdelinger som har underdekning i sine 
lønnsbudsjetter, blant annet forsterket skjermet enhet, Vertshuset og bemannede omsorgsboliger. 
Dette kompenseres. Vi vil gjennomføre en kritisk gjennomgang av arbeidsplaner/turnuser i 
tjenesteområdet med mål om effektivisering. 

Urealisert pålagt innsparing 
Tjenesteområdet har et urealisert innsparingskrav på vel 5 millioner kr., effekten av innsparingen vises 
på øvrige tiltak som gjennomføres i Helse og sosial. 
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Utskrivningsklare pasienter 
Antall utskrivningsklare pasienter er svært høyt i perioder. Budsjettet økes fra 500 tusen til 4 millioner 
for å finansiere et innsatsteam i hjemmetjenesten. Dette vil bidra til å redusere antall utskrivningsklare 
pasienter og at pasienter får komme tidligere hjem fra sykehus. 

Økt vederlagsinntekt institusjon 
Regnskapstall fra 2022 tilsier at vi kan forvente en høyere inntekt på vederlag. 

Økte inntekter legetjenesten 
Tettere oppfølging av kommunalt ansatte leger i forhold til inntekter som genereres gjennom Helfo og 
innbetaling fra pasienter. 

Økte utgifter lisenser og avtaler 
Nye avtaler/lisenser for blant annet oksygen og velferdsteknologi på AOS har medført økte utgifter. 

Politiske budsjettreguleringer 

 
Budreg 1 22 Legetjenesten 
Lønn og pensjon økt kommuneoverlegeressurs 
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Alta brannstasjon - Blimedans med Bjørnis 
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Tekniske tjenester 
 

Beskrivelse av tjenesteområdet 

 

 

Tekniske tjenester leverer tjenester innenfor flere områder i Alta kommune. Kommunalteknikk 
(vei/gatelys/parkering, vann, avløp og renovasjon), Miljø, park og idrett, Kommunale Bygg, Brann og 
redning, Oppmåling og byggesak, Renhold og Bygg- og eiendomsutvikling. 

Virksomheten Kommunalteknikk har ansvar for utbygging, drift- og vedlikehold av kommunens veianlegg 
inkludert gatelysanlegg og parkeringsplasser. Parkeringsordningen er også tillagt. Virksomheten har 
videre ansvar for utbygging, drift- og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg. Tjenesten 
leveres til selvkost der abonnentene dekker de samla kostnadene til tjenesten. Gebyrnivået avgjør 
nivået på tjenestene. 

Virksomheten Miljø, park og idrett bidrar med kompetanse, fakta og planprosess som grunnlag for Alta 
kommunes innsats for det grønne skiftet. Virksomheten har ansvar for Kommunedelplan for energi, 
miljø og klima med handlingsdel. Denne planen skal nå rulleres.  

Det satses på å ha et ryddig pent sentrum med høy standard på uterommene og plante ut 16 000 
egenproduserte sommerblomster og stauder. Satsingen på folkehelse gjør at virksomheten vil fortsette 
oppgraderingen av lekeplasser og skolegårder for å få barn i aktivitet. I Altas nærområder er flere stier 
og trimrunder i terrenget blitt mye slitt og gjørmete. Styrking av stienes bæreevne ved grusing og 
klopplegging prioriteres derfor. Med lang mørketid vil utskifting av gamle armaturer til LED armaturer i 
lysløyper og turstier prioriteres. Det gir både bedre lys og trivsel samt en besparelse med redusert 
strømforbruk.  

Virksomheten forvalter motorferdselloven, reviderer forskrifter og har hevet standarden på merking av 
våre skuterløyper. For tiden gjennomføres forsøk med bruk og gjenbruk av refleksmerkede 
bambusstikker. 
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Virksomheten Renhold prioriterer arbeidet med implementering av nye digitale løsninger. Virksomheten 
bruker Famac som avvikshåndteringssystem og jobber i tillegg med å få digitale tegninger til alle bygg, 
samtidig som alle renholdsplaner på hvert bygg skal oppdateres. I tillegg jobbes det med digitalisering av 
timeføring, fraværregistrering og digitale arbeidsavtaler for vikarer. Virksomheten fortsetter med å 
holde seg oppdatert på nye metoder, maskiner og midler. Utprøving av iRobot støvsuger med 
moppefunksjon er et av områdene som skal testes ytterligere ut i 2023. 

Virksomheten Brann og redning (ABR) driver i henhold til ROS vedtatt i 2020. Det er kommet nye 
forskrift (1. mars 2022) om organisering av brann og redning, og ABR har startet opp arbeidet med å 
revidere ROS med tilhørende planverk i henhold til denne. Dette arbeidet er viktig for å drive i henhold 
til Lover og forskrifter for brannvesenet. Som vertskommune for Loppa brann og redning må 
virksomheten også revidere Loppa brann og redning sin ROS og planverk. Det jobbes i tillegg med å 
etablere et nytt brannøvingsfelt for å ivareta lovpålagte oppgaver. Beredskapsavdelingen vil jobbe med 
mere digitalisering av rutiner og prosedyrer. Dette vil kunne effektivisere driftsoppgaver og skaffe bedre 
oversikt i planlegging av drift og gi bedre budsjettprosesser for ABR. 

Forebyggende avdeling vil arbeide med å oppdatere sitt planverk, og tilsyn slik at forebyggende 
oppgaver vil bli mere målrettet. Tilsyn pr i dag er behovsprøvd og basert på ROS og dette kan gjøres i 
resten av jobben med brannvernopplæring, motiverende tiltak og tilsyn etter plan. Det jobbes også mot 
mere digitalisering på forebyggende avdeling gjennom å bruke automatiserte prosesser på feiing og 
tilsyn. Dette vil kunne og oss bedre oversikt og bedre planlegging for å jobbe mere behovsprøvd. 

Virksomheten Oppmåling og byggesak har i 2022 inngått ny 3-årig avtale med Hammerfest kommune 
om oppmålingstjenester. Dette er gjort innenfor eksisterende bemanning og bidrar til årlige økte 
inntekter til Alta kommune på 400 – 600 tusen. Videre har videreført arbeidet med ajourføring av 
plandata for kommunene Loppa, Hasvik, Nordkapp, Måsøy og Kautokeino. Dette gir en årlig merinntekt 
(fast) på 150 tusen. I tillegg utløses noe inntekter som følge arbeider utover avtalen.  

Meglerpakkene er i stor grad automatisert og er løpet av året flyttet fra vår avdeling til servicekontoret. 
Hjemmesiden til Alta kommune ble fornyet sent i 2021. For virksomheten har dette bidratt til ett 
skikkelig løft i forhold til tilgjengelig informasjon for våre innbyggere. På virksomheten jobbes det årlig 
med oppdatering/ ajourføring av siden slik at siden skal være oppdatert i forhold til de endringer som 
kommer. I løpet av 2022 er det også foretatt en gjennomgang/justering av gebyrregulativet på 
byggesak. Formålet er at dette skal bidra til merinntekt for 2023.  

Virksomheten Bygg- og eiendomsutvikling ble opprettet i 2022 og har 5 prosjektledere som styrer 
kommunens investeringsprosjekter og ivaretar byggherrerollen under utbygging, frem til overlevering og 
drift. Virksomheten bidrar også i konseptutvikling og tidligfasevurdering slik at bestillerenhetene får 
konkretisert sitt investeringsbehov så tidlig som mulig. Virksomheten sin visjon er å være en engasjert 
og profesjonell byggherre som yter en forskjell for de ulike bestillerenhetene.  

Virksomheten Kommunale bygg vil i 2023 fortsette arbeidet med energiledelse og holde fokus på 
energioppfølging slik at vi blir bedre rustet til å møte utfordringene med dagens ustabile energimarked. 
Det skal også holdes fokus på digitalisering og oppfølging av digitaliseringsstrategien slik at 
virksomheten oppnår ønsket effekt av denne. Dette vil utløse behov for videreutvikling av digital 
kompetanse for driftspersonalet samt en holdningskampanje mot virksomhetene som brukere av 
byggene. Avdeling Drift helsebygg har fått ny base på Alta helsesenter (Tidligere kjøkken) sammen med 
virksomhet renhold. Dette er positivt m.t.p arbeidsmiljø og nye fine lokaliteter for personalet der.  
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Avdeling Drift oppvekst-og adm bygg holder fokus på daglig drift og løpende vedlikehold av 
bygningsmassen innenfor de rammer som finnes. Begge driftsavdelingene har som mål å levere så god 
service til virksomhetene ute på byggene innenfor våre økonomiske rammer. 

Nytt fra Januar 2023 er at kommunale bygg har fått overført bygningsmasse med følgende 
administrering av utleievirksomhet fra Stiftelsen utleieboliger. Dette gir virksomheten nye utfordringer 
og oppgaver som er nye. I den forbindelse er staben til kommunale bygg utvidet med en boligansvarlig 
som vil forvalte disse oppgavene i samarbeid med Boligservicekontoret og helse administrasjonen. 

Bengt Fjellheim er kommunalleder for Tekniske tjenester. 

Kostra-analyse 

 
 Alta 2020 Alta 2021 Harstad Narvik Rana Tromsø Bodø KG 09 
Prioritet         
Antall boligbranner pr. 1000 
innbyggere 

0,48 0,14 0,48 0,46 0,50 0,25 0,23   

Netto driftsutgifter per innbygger 
(332) kommunale veier (B) 

1 025 1 119 1 616 2 359 2 185 2 079 1 813 1 301 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. 
innbygger (B) 

60 54 135 108 96 -6 89 65 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. 
innbygger (B) 

1 253 1 156 1 180 1 428 986 695 1 112 902 

Produktivitet         
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per 
årsinnbygger for kommunal 
avfallshåndtering (kommune) 

1 543 1 686 1 677 1 755 1 825 1 879 0   

Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger 
tilknyttet kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 

1 416 1 518 2 731 2 192 1 814 1 678 1 993   

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. 
mva. (kr) 

3 887 3 497 3 405 3 298 2 793 3 018 3 022 4 400 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2 980 2 683 3 355 2 474 2 564 2 752 2 919 3 048 

Kvalitet         
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret +1) 

433 442 511 850 475 590 359 483 

 
På kommunale veier bruke kommunen lite sammenlignet med de andre.  

Funksjon 338 gjelder forebygging av branner og andre ulykker.  Alta ligger noe under på utgifter knyttet 
til funksjon 338 hvis man ser på sammenligningskommunene. Funksjon 339 gjelder beredskap mot 
branner og andre ulykker. Alta ligger høyere pr innbygger på netto kostnadene på beredskap i forhold til 
andre sammenligningskommuner, samtidig så ser man at variasjonene er store mellom kommunene. 
Bakgrunnen kan være forhold knyttet til nabokommuner både med hensyn til geografisk avstand og 
størrelse/kompetanse på nabobrannvesen.  

Når Alta kommunes gebyrnivå vurderes er det viktig å se bak tallene, bla. standard på tjenestene, 
kommunens geografi og demografi, med svært mange spredte og små, men med teknisk avanserte 
anlegg. Dette gjelder spesielt innen vann-forsyningen. Alta kommune har ansvar for hele 21 kommunale 
vannverk. Dette er svært mange anlegg for en kommune på vår størrelse. Kommuneplanens 
samfunnsdels strategi om å arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur er utfordrende. Innen vann 
og avløp er det bygget mye nytt i de senere år. Spesielt gjelder dette innen vann- og avløpsrensing. 
Dette har gitt oss gode anlegg og kommunen leverer i dag jevnt over vann-kvalitet av høy kvalitet. 



 

106 

Samtidig har dette gått på bekostning av utskifting og rehabilitering, noe som medfører et økende 
vedlikeholdsetterslep på området.  

Sentrale utfordringer 

 
Det er utfordrende å opprettholde aktivitetsnivå og standard på flere av virksomhetene innenfor 
tjenesteområdet. Det gjelder blant annet Kommunale bygg, der gjennomføring av planlagt 
(verdibevarende) vedlikehold ikke har vært prioritert med bakgrunn i manglende økonomi.   

På flere bygg utgjør planlagt vedlikehold kun 10-20 prosent av det som er normen for slike bygg. 
Vedlikeholdsnivået er lavt, og vil fremover kunne føre til ytterligere forfall om innsatsen ikke økes. Det 
vil i neste omgang gå utover sikkerheten og HMS generelt. Planlagt vedlikehold er tjenesteområdet sitt 
ansvar, og er en viktig oppgave for å ivareta kommunens verdier i et langsiktig perspektiv. Tilsvarende 
utfordring har vi på drift av kommunale veier. I en rapport fra 2015, utarbeidet av Multiconsult, er 
vedlikeholdsetterslepet for kommunale veier beregnet til 285 millioner kroner.   

Økte brøytekostnader er en annen utfordring som har oppstått det siste året, både for innleide og egen 
drift. En betydelig prisøkning på service, slitestål, dekk og drivstoff har ført til økte brøytekostnader i 
2023 på 4,9 millioner kroner. I tillegg gir økte drivstoffpriser økonomiske konsekvenser for driften av 
Brann og redning sine store utrykningskjøretøy.  

Tjenesteområdet må fortsette å jobbe aktivt med å løse flest mulige oppgaver digitalt. Det vil være en 
viktig oppgave i årene som kommer. Målet er å redusere interne kostnader, øke kvaliteten på tjenesten 
til innbyggerne, og i tillegg frigjøre tid i egen organisasjon for lovpålagte oppgaver og vedlikehold.  

Hovedutvalget vedtok høsten 2022 en digitaliseringsstrategi for Tekniske tjenester 2023-27. 
Dokumentet inneholder tiltak for kommende økonomiplanperiode basert på Alta kommunes Smartby-
strategi. Summen av tiltak vil kunne gi tjenesteområdet et økonomisk handlingsrom som kan være med 
å ivareta dagens vedlikeholdsbehov og fremtidens aktivitetsnivå.  

Av positive tiltak i 2023 kan følgende trekkes frem:   

Miljø, park og idrett (MPI) skal lede prosessen med rullering av kommunedelplan for energi, klima og 
miljø. Planen skal være kommunens verktøy på veien mot lavutslippssamfunn, og vise hvordan Alta 
kommune i praksis skal oppfylle sitt ansvar for å bidra til det grønne skiftet.  FNs bærekraftsmål, 
nasjonale rammer for utslipp av klimagasser og Alta kommunes klimamål er ambisiøse. Alta kommune 
og Alta-samfunnet har ikke redusert sitt klimagassutslipp etter Norges ratifisering av Paris-avtalen i 
2016. Kommunens oppgave er å ta i bruk grønne løsninger og iverksette energisparing, elektrifisering, 
gjenvinning og sirkulærøkonomi. Dette er et lederansvar hvor alle ansatte på alle nivåer i alle 
virksomheter må involveres. 

Med bakgrunn i Kommuneplanens Samfunnsdel og Plan for offentlig uterom har kommunestyret 
bestemt at: Alta by skal være en miljøvennlig og attraktiv by for byens innbyggere og tilreisende. 
Uterommene skal fremme folkehelse og framstå slik at innbyggere kan identifisere seg med Alta 
byområde på en positiv måte og være stolte over sin tilhørighet til Alta. Det skal gjennomføres flere 
store arrangementer i Alta i 2023; Junior NM på ski, Senior NM Skiskyting, VM hundekjøring og Arctic 
Race. MPI koordinerer den samlede innsatsen for Alta kommune. 

Brann og redning vil prioritere å revidere ROS og planverk for tjenesten. I tillegg vil det startes opp et 
prosjekt om sensorbruk innenfor feiing. 
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Virksomheten Kommunalteknikk har fått tilført et betydelig volum med veier, gang/sykkel veier og 
parkeringsplasser til drift- og vedlikehold over de senere år. Etter pandemien har vi opplevd en betydelig 
prisøkning på drivstoff og andre innsatsfaktorer for veidriften.  

Virksomheten har jobbet systematisk med lekkasjereduksjoner de senere årene. Mange lekkasjer er 
utbedret, særlig i løpet av 2022. Utfordringen er at det stadig oppstår nye. Det gjør det svært vanskelig å 
komme ned med lekkasjeprosenten. Dette viser også at det er et stort behov for rehabilitering og 
utskifting av vannledningsnett og kummer. Slikt arbeid har også pågått de siste årene, men vil bli 
ytterligere forsterket fra 2023. Arbeidet med å reparere lekkasjer vil fortsette med full styrke i 2023. 
Utbygging av nytt avløprenseanlegg i Talvik er forsinket og vil bli gjennomført i 2023. Det samme gjelder 
nytt høydebasseng i Kvenvik. Et annet viktig avløpstiltak er avskjærende avløpsledning fra Hjemmeluft 
som forhåpentligvis kommer til utførelse i 2023.  

Bygg- og eiendomsutvikling skal frem mot 2025 jobbe aktivt med sine fokusområder slik at det kan tilbys 
gode tjenester – kvaliteten på tjenesten skal gjenspeiles innsatsen i prosjektene.  

Det viktigste som skal utføres er å være faglig oppdatert, lytte til brukerne, være kreativ og nytenkende 
samt engasjere de beste rådgiverne. Hensynet til klima og miljø vil få et større fokus fremover. 
Virksomheten skal ta initiativ og fremme prosjektmål som bidrar til at kommunen når sine klimamål. I 
tillegg skal virksomheten være nytenkende og fremover lent når det gjelder digitalisering og bruk av 
teknologi. 

Renhold vil ha fokus på digitale løsninger. Det gjelder seg timelister, arbeidsavtaler og 
fraværregistrering. Utprøving av iRobot støvsugere med tømmestasjoner og moppefunksjon vil i den 
sammenheng ha et hovedfokus på virksomheten. Målet er å lette den daglige og periodiske 
rengjøringen av byggen, samt å bedre inneklimaet.  

Renholdsplaner for kommunale bygg vil i løpet av kommende økonomiplanperiode bli oppdatert og 
fornyet. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Driftsutgifter       
Lønn 98 454 94 854 101 788 101 683 102 183 102 183 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

81 425 74 383 82 948 82 998 83 498 83 425 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 446 4 366 5 732 5 732 5 732 5 732 

Overføringsutgifter 21 733 14 724 15 343 15 343 15 468 14 976 
Finansutgifter 88 124 91 683 92 982 91 782 91 782 91 782 

Sum Driftsutgifter 294 181 280 010 298 793 297 538 298 663 298 098 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -59 130 -58 366 -64 294 -65 719 -65 719 -65 675 
Refusjoner -29 633 -17 526 -20 666 -20 666 -20 791 -20 270 
Overføringsinntekter -41 -36 -36 -36 -36 -36 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -6 642 -300 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -95 446 -76 228 -84 996 -86 421 -86 546 -85 981 

Sum 198 735 203 782 213 797 211 117 212 117 212 117 



 

108 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 

 Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Vedtatt budsjett   203 782 203 782 203 782 203 782 

Vedtak forrige periode      
Andre tiltak  1 528 1 516 983 983 
Sum Vedtak forrige periode  1 528 1 516 983 983 
Sum Budsjettendring i år  5 470 5 470 5 470 5 470 
Sum Lønns- og prisvekst  3 422 3 422 3 422 3 422 

Konsekvensjustert budsjett  10 420 10 408 9 875 9 875 

Konsekvensjustert ramme  214 202 214 190 213 657 213 657 

Politisk vedtak      
Reforhandling av leieavtaler tekniske tj.  -750 0 0 0 
Øke parkeringsavgifter (utsette)  2 500 0 0 0 
Sum Politisk vedtak  1 750 0 0 0 

Nye tiltak      
Driftsbudsjett Marienlund fra 2025  0 0 1 000 1 000 
Ikke avsette til parkeringsfond - flyttes til bufferfondet  -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 
Innsparing pensjon  -2 720 -2 438 -1 905 -1 905 
Riktige lønnsbudsjett i TT  650 650 650 650 
Styrking brøytebudsjett  1 000 1 000 1 000 1 000 
Ytterligere økte brøytekostnader, egne  600 600 600 600 
Ytterligere økte brøytekostnader, innleide  3 300 3 300 3 300 3 300 
Øke parkeringsavgifter  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Økning av inntekter drift av Helsebygg  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Økt kostnad 110 sentralen i Sør-Varanger  800 800 800 800 
Økte gebyrer byggesak  -500 -500 -500 -500 
Økte gebyrer oppmåling i Hammerfest  -500 -500 -500 -500 
Økte kostnad offentlig uterom  250 250 250 250 
Økte kostnader digitalisering TT  400 400 400 400 
Sum Nye tiltak  -6 220 -5 938 -4 405 -4 405 

Nye tiltak og realendringer budsjett  -4 470 -5 938 -4 405 -4 405 

Sum Administrative budsjettendringer  2 567 2 567 2 567 2 567 
Politiske budsjettreguleringer      
Budreg 1 22 Viltforvaltning  298 298 298 298 
Driftskonsekvens av budreg 2 investering 2022  1 200 0 0 0 
Sum Politiske budsjettreguleringer  1 498 298 298 298 

Budsjettendringer  4 065 2 865 2 865 2 865 

Ramme 2023-2026  213 797 211 117 212 117 212 117 
 

Politisk vedtak 
 
Øke parkeringsavgifter 

Rådmannens forslag 03.11.2022: 

Øke parkeringsavgiften fra 25 til 30 kr/time fra 2023. I tillegg må prisen på parkeringskort 

tilpasses den nye avgiften. Forslag til nye timesatser er tilpasset sammenlignbare kommuner i 

Troms og Finnmark. 
 

Kommunestyrets vedtak 9.12.2022: 

Økning av timesats er vedtatt reversert i forhold til rådmannens budsjettforslag for 2023. Dette 

medfører at timesatsen beholdes på kr 25 ut budsjettåret og økning til kr 30 utsettes til 2024 i 

økonomiplanen.   
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Nye tiltak 

 
Driftsbudsjett Marienlund fra 2025 
Marienlund bosenter åpner januar 2025 

Ikke avsette til parkeringsfond - flyttes til bufferfondet 
Rådmannens ledergruppe anbefaler at Kommunestyret vedtar å avsette overskuddet på parkering til 
bufferfondet, og ikke som i dag til parkeringsfondet.  

Innsparing pensjon 
Prognosene på pensjon har endret seg fra budsjett 2022. Midler fra opprinnelig budsjett 2023 er derfor 
trukket inn, men er også fordelt ut igjen til fellestjenesten, tekniske tjenester og helse og sosial.  

Riktige lønnsbudsjett i TT 
Justeringer i forhold til tidligere budsjett 

Styrking brøytebudsjett 

 driftsovertakelse av flere veier i Alta vest (Etter ned klassifisering gjort av Veidirektoratet) 

 driftsovertakelse Langnesveien ut til Isnestoften 

 en betydelig indeksregulering på de løpende brøytekontrakter som følge av den generelle 
prisstigningen.  

 økte kostnader på brøyting av gang/sykkelveier langs Fylkesveier 

Ytterligere økte brøytekostnader, egne 
Betydelige prisøkninger, særlig på drivstoff samt en større volumøkning av omfang veier vi har fått 
ansvar for å drifte. 

Ytterligere økte brøytekostnader, innleide 

 driftsovertakelse av flere veier i Alta vest (Etter ned klassifisering gjort av Veidirektoratet) 

 driftsovertakelse Langnesveien ut til Isnestoften 

 en betydelig indeksregulering på de løpende brøytekontrakter som følge av den generelle 
prisstigningen.  

 økte kostnader på brøyting av gang/sykkelveier langs Fylkesveier 

Øke parkeringsavgifter 

Rådmannens forslag 03.11.2022: 

Øke parkeringsavgiften fra 25 til 30 kr/time fra 2023. I tillegg må prisen på parkeringskort 

tilpasses den nye avgiften. Forslag til nye timesatser er tilpasset sammenlignbare kommuner i 

Troms og Finnmark. 
 

Kommunestyrets vedtak 9.12.2022: 

Økning av timesats er vedtatt reversert i forhold til rådmannens budsjettforslag for 2023. Dette 

medfører at timesatsen beholdes på kr 25 ut budsjettåret og økning til kr 30 utsettes til 2024 i 

økonomiplanen.  

Økning av inntekter drift av Helsebygg 
Reforhandling av eksisterende husleieavtaler med blant annet Finnmark sykehuset vil gi økte 
husleieinntekter. Målsetning er å gjennomgå alle husleiekontrakter i løpet 2023.  
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Økt kostnad 110 sentralen i Sør-Varanger 
Økte utgifter pga prisstigning. Nytt oppdragshåndteringsverktøy gir merutgifter som fordeles etter 
innbyggertall i Finnmark.  

Økte gebyrer byggesak 
Tilpasse gebyrnivået på byggesaksbehandling i forhold til andre sammenlignbare kommuner i 
kostragruppe 6. 

Økte gebyrer oppmåling i Hammerfest 
Økte inntekter på oppmåling i forbindelse med vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune. 

Økte kostnad offentlig uterom 
Uteglemt drift og vedlikehold av park, uteområder og internveier ved Alta Omsorgssenter.   

Økte kostnader digitalisering TT 
Innhente kompetanse og opplæring i bruk av sensorteknologi. Gjennomføre tiltak som ligger i den 
digitalestrategien for Tekniske tjenester i 2023.  

Politiske budsjettreguleringer 

 
Budreg 1 22 Viltforvaltning 
Økte kostnader innenfor viltforvaltningen i Alta kommune. 
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Skillemo industriområdet – Foto: Kronstadposten 
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Vedlegg 

Vedlegg – Forskriftsrapporter 

 

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd 

 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Øk.plan  
2026 

Rammetilskudd -860 564 -831 534 -919 892 -944 852 -952 395 -961 462 
Inntekts- og formuesskatt -634 750 -624 796 -661 624 -673 425 -673 102 -673 038 
Eiendomsskatt -72 458 -70 250 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 
Andre generelle driftsinntekter -50 563 -70 561 -94 229 -77 264 -65 821 -62 428 

Sum generelle driftsinntekter -1 618 335 -1 597 141 -1 751 745 -1 771 541 -1 767 318 -1 772 928 

       

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

1 499 129 1 447 815 1 593 708 1 593 938 1 585 330 1 580 483 

       
Avskrivninger 124 201 122 279 131 280 132 694 134 141 135 751 
       

Sum netto driftsutgifter 1 623 330 1 570 094 1 724 988 1 726 632 1 719 471 1 716 234 

Brutto driftsresultat 4 995 -27 047 -26 757 -44 909 -47 847 -56 694 

       
Renteinntekter -16 597 -14 497 -22 698 -24 154 -26 289 -26 289 
Utbytter -1 0 0 0 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-5 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 59 325 55 387 95 106 102 852 106 239 111 998 
Avdrag på lån 89 950 85 178 85 868 90 242 93 620 98 040 

Netto finansutgifter 132 671 126 068 158 276 168 940 173 570 183 749 

       
Motpost avskrivninger -124 201 -122 279 -131 280 -132 694 -134 141 -135 751 
       

Netto driftsresultat  13 466 -23 258 239 -8 663 -8 418 -8 696 

       
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

      

Overføring til investering 0 4 604 5 804 4 604 4 604 4 604 
Avsetninger til bundne driftsfond 22 281 1 131 1 183 1 361 1 520 2 134 
Bruk av bundne driftsfond -25 388 -5 046 -4 792 -2 964 -1 768 -1 492 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 22 869 1 140 6 402 4 627 3 450 
Bruk av disposisjonsfond -10 359 -300 -3 574 -740 -565 0 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

-13 466 23 258 -239 8 663 8 418 8 696 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd 
 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Politisk virksomhet 9 219 8 656 10 080 8 783 9 680 8 783 
Reserver -31 079 8 006 -8 013 13 265 16 565 18 812 
Fellestjenesten 88 011 91 277 96 119 96 055 96 055 96 055 
Samfunnsutvikling 14 909 19 028 20 287 20 287 20 287 20 287 
Oppvekst og kultur 639 254 628 209 726 841 720 351 709 817 706 424 
Helse og sosial 688 386 605 345 659 295 655 831 659 307 659 307 
Næringsfonds -1 589 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 
Tekniske tjenester 198 720 198 933 212 548 211 068 212 068 212 068 
Selvkostområdet -27 029 -31 577 -40 411 -47 820 -54 356 -56 966 
Revisjonen 3 430 3 394 3 717 3 717 3 717 3 717 
Havnevesen 1 727 1 728 1 631 1 631 1 631 1 631 
Kirkelig fellesråd 9 796 10 325 10 690 10 610 10 610 10 610 
Skatter og rammetilskudd -151 0 0 0 0 0 
Renter og avdrag 3 936 4 404 6 225 6 158 5 947 5 753 
Fonds 0 0 0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 1 597 540 1 549 145 1 700 426 1 701 353 1 692 745 1 687 898 

       
Herav:       
Avskrivinger 103 853 102 367 107 415 107 415 107 415 107 415 
Netto renteutgifter og -inntekter 22 0 0 0 0 0 
Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger til bundne driftsfond 15 384 0 0 0 0 0 
Bruk av bundne driftsfond -19 098 -737 -697 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -1 750 -300 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

1 499 129 1 447 815 1 593 708 1 593 938 1 585 330 1 580 483 
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Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd 
 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Investeringer i varige driftsmidler 179 552 209 722 224 632 318 855 274 130 280 585 
Tilskudd til andres investeringer 2 397 0 1 700 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

3 958 4 604 4 604 4 604 4 604 4 604 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 226 728 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 412 636 214 326 230 936 323 459 278 734 285 189 

       
Kompensasjon for merverdiavgift -24 195 -29 884 -28 616 -50 921 -44 526 -46 657 
Tilskudd fra andre -316 220 -1 100 0 -38 500 -10 000 0 
Salg av varige driftsmidler -87 321 -33 500 -44 000 -34 000 -76 000 -101 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån 0 -145 238 -152 516 -195 434 -143 604 -132 928 

Sum investeringsinntekter -427 737 -209 722 -225 132 -318 855 -274 130 -280 585 

       
Videreutlån 116 746 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 
Bruk av lån til videreutlån -92 358 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 
Avdrag på lån til videreutlån 0 26 896 26 048 27 504 30 298 33 092 
Mottatte avdrag på videreutlån -35 616 -26 896 -26 048 -27 504 -30 298 -33 092 

Netto utgifter videreutlån -11 228 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift 0 -4 604 -5 804 -4 604 -4 604 -4 604 
Avsetninger til bundne 
investeringsfond 

11 395 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond -1 702 0 0 0 0 0 
Avsetninger til ubundet 
investeringsfond 

16 636 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

26 329 -4 604 -5 804 -4 604 -4 604 -4 604 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0 0 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-2026 
Fellestjenesten 11 378 9 000 6 000 4 000 4 000 4 000 18 000 
Samfunnsutvikling 58 386 34 800 36 212 20 000 2 000 2 000 60 212 
Oppvekst og kultur 9 555 10 000 16 500 101 875 200 000 200 000 518 375 
Helse og sosial 43 250 79 450 75 650 56 000 0 0 131 650 
Tekniske tjenester 26 780 37 022 50 720 90 730 20 830 33 585 195 865 
Selvkostområdet 30 204 39 450 39 550 41 250 47 300 41 000 169 100 
Havnevesen 0 0 0 5 000 0 0 5 000 

Investeringer i varige 
driftsmidler  

179 552 209 722 224 632 318 855 274 130 280 585 1 098 202 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-
2026 

K016 Tiltak Leirbotn og 
Talvik Kirker 

0 0 1 700 0 0 0 1 700 

K026 
Lekeplasser/nærmiljøanlegg 

507 0 0 0 0 0 0 

K750 Sagali boligfelt 
overtakelse 

152 0 0 0 0 0 0 

K751 Rishaugbakken 
boligfelt overtakelse 

124 0 0 0 0 0 0 

K752 Sagali boligfelt 
overtakelse fase 2 

16 0 0 0 0 0 0 

K753 Rishaugbakken 
boligfelt fase 2 

17 0 0 0 0 0 0 

K754 Aspemyrabrinken 
boligfelt 

190 0 0 0 0 0 0 

K755 Aspemyra boligfelt 471 0 0 0 0 0 0 
K756 Thomasbakken sør 
boligfelt 

176 0 0 0 0 0 0 

K757 Holstbakken øst 
boligfelt 

746 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til andres 
investeringer 

2 397 0 1 700 0 0 0 1 700 
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3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-2026 
K281 
Egenkapitaltilskudd KLP 

3 958 4 604 4 604 4 604 4 604 4 604 18 416 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper 

3 958 4 604 4 604 4 604 4 604 4 604 18 416 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000 

        
 Regnskap 

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Øk.plan 
Sum 

2023-2026 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 

        

Sum del 1-4 185 908 214 326 230 936 323 459 278 734 285 189 1 118 318 
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Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 
 
Beløp i 1000 

       
 Regnskap  

2021 
Oppr. 

budsjett 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Rammetilskudd -860 564 -831 534 -919 892 -944 852 -952 395 -961 462 
Inntekts- og formuesskatt -634 750 -624 796 -661 624 -673 425 -673 102 -673 038 
Eiendomsskatt -72 458 -70 250 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 
Andre skatteinntekter -7 091 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

-53 816 -68 928 -92 096 -75 131 -63 688 -60 295 

Overføringer og tilskudd fra andre -369 390 -282 965 -304 927 -302 318 -303 662 -302 935 
Brukerbetalinger -62 179 -56 945 -48 112 -41 081 -41 081 -41 081 
Salgs- og leieinntekter -202 699 -204 037 -217 617 -226 451 -232 905 -235 471 

Sum driftsinntekter -2 262 946 -2 146 446 -2 327 259 -2 346 249 -2 349 824 -2 357 273 

       
Lønnsutgifter 1 177 404 1 176 081 1 345 593 1 321 712 1 311 426 1 309 169 
Sosiale utgifter 108 893 135 647 94 472 115 873 124 126 125 036 
Kjøp av varer og tjenester 717 041 569 965 607 333 612 357 613 528 612 674 
Overføringer og tilskudd til andre 140 402 115 427 121 824 118 704 118 756 117 949 
Avskrivninger 124 201 122 279 131 280 132 694 134 141 135 751 

Sum driftsutgifter 2 267 941 2 119 399 2 300 502 2 301 340 2 301 977 2 300 579 

       

Brutto driftsresultat 4 995 -27 047 -26 757 -44 909 -47 847 -56 694 

       
Renteinntekter -16 597 -14 497 -22 698 -24 154 -26 289 -26 289 
Utbytte -1 0 0 0 0 0 
Gevinst og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-5 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 59 325 55 387 95 106 102 852 106 239 111 998 
Avdrag på lån 89 950 85 178 85 868 90 242 93 620 98 040 

Netto finansutgifter 132 671 126 068 158 276 168 940 173 570 183 749 

       
Motpost avskrivninger -124 201 -122 279 -131 280 -132 694 -134 141 -135 751 
       

Netto driftsresultat 13 466 -23 258 239 -8 663 -8 418 -8 696 

       
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

      

Overføring til investering 0 4 604 5 804 4 604 4 604 4 604 
Avsetninger til bundne driftsfond 22 281 1 131 1 183 1 361 1 520 2 134 
Bruk av bundne driftsfond -25 388 -5 046 -4 792 -2 964 -1 768 -1 492 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 22 869 1 140 6 402 4 627 3 450 
Bruk av disposisjonsfond -10 359 -300 -3 574 -740 -565 0 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

-13 466 23 258 -239 8 663 8 418 8 696 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 
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Renter og avdrag 

 

Opptak av nye lån 
Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2023-2026  

 
2023 2024 2025 2026 

Ordinære lån 123 696 180 934 132 604 131 928 

Lån til videre utlån 80 000 80 000 80 000 80 000 

Totalt 203 696 260 934 212 604 211 928 
 

I årene 2023 til 2026 vil det bli tatt opp totalt 889,2 millioner kroner i lån. Av dette vil 569,2 millioner 
kroner gå til ordinære investeringer, resterende 320 millioner vil være lån til videre utlån (startlån). 

Renteforutsetninger 
Det forutsettes økt rentenivå på eksisterende lån i henhold til markedsprognosen til 
Kommunalbanken. Tabellen under viser forventede renter: 

 

Våre lån med flytende rente ligger ca 0,6 prosentpoeng over 3 måneders NIBOR. Rentenivået forventes 
å øke inn i 2023 for så gradvis å avta svakt. 

Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. For nye låneopptak legges 
det til grunn 4 prosent rente. Det planlegges at låneopptakene tas opp med flytende rente, siden 
fastrentetilbudene nå vil innebære ytterligere økte renter med hundre prosent sikkerhet. Det 
forutsettes at lån til investeringer tas opp 1. august hvert år slik at nye lån gir rentebelastning i 4 
måneder. Startlån tas opp tidlig i året.  

Samlet for både fastrenter og flytende er det beregnet følgende renter: 
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Fastrente 
Gjeldsporteføljen i Alta kommune vil være fordelt med fastrenteandel på 36,49 prosent ved utgangen av 
2022. Dersom alle nye lån tas opp med flytende rente vil andelen falle til 20,52 prosent ved utgangen av 
2026. For å holde oss innenfor rammene i finansreglementet må derfor deler av låneopptakene i 
planperioden tas opp med fastrente. Vi skal ha minimum 1/3 (33,33 prosent) av lånemassen på 
fastrente. Rådmannen vil fortløpende vurdere dette. 

 

 
Total gjeld 

 

Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2020 var på 2,803 milliarder kroner. Lånegjelden faller 
fram til utgangen av 2022, for så å øke i 2023-2025, deretter kommer et svakt fall i 2026. Merk at lånene 
til finansiering av Nordlysbadet og Nordlyskatedralen ikke er med i dette oppsettet. Det er fordi de vil 
være i balansene til henholdsvis Nordlysbadet AS og Alta Kirkelige fellesråd. Gjelden vil ved utgangen av 
planperioden være 1,1 prosent lavere enn 31.desember 2020. Innenfor dette vil lån til videre utlån øke, 
mens lån til ordinære investeringer vil bli redusert. 
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Renteutgifter 

 

Renteutgiftene utgjorde 59,9 millioner kroner i 2020. Rentebelastningen falt fra 2020 til 2021, men 
stiger litt i 2022, og betydelig fra 2022 til 2023. Renteutgiftene fortsetter å stige utover i planperioden 
på grunn av økt gjeld. Hvis renten øker med 1,0 prosentpoeng ut over de forutsetningene som er lagt 
inn, så vil våre renteutgifter øke med ca. 12 millioner årlig i planperioden. 

Avdrag på lån 
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Nye investeringslån er forutsatt opptatt på høsten hvert år, og gir ikke avdrag det året de tas opp. Lån til 
videre utlån forutsettes å gi halv avdragsbelastning det året de tas opp.   

Totale avdrag pr år øker fra ca. 108,4 millioner kroner i 2020 til 131,1 millioner kroner i 2026. Dette er 
en økning på 22,7 millioner, eller 21 prosent. 

Avdragene på lån til videre utlån føres i investeringsregnskapet. Avdrag på ordinære investeringslån 
føres i driftsregnskapet.  

Rente- og avdragsberegning - Fordelt på ordinære lån og videre utlån 

 

Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og lån til videre 
utlån (startlån) i perioden 2020 til 2026. Avdrag på lån til videre utlån belastes investeringsbudsjettet. 
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Rammetilskudd og skatt 2023-2026 

 

 

Kommentar 

Frie inntekter i økonomiplan 2023-2026 er basert på befolkningsutviklingen i SSB sin prognose fra august 
2022. Grunnlaget for rammetilskudd 2023 er faktisk folketall mm 1. juli 2022. Skatteinntekter og 
inntektsutjevning i 2023 er basert på forventet befolkning fra 1.januar 2023.   

Virkningen av den nye grunnrenteskatten på havbruk kommer inn fra 2024, og øker kommunens 
skatteinntekter. Siden vi er en minsteinntektskommune (forventet skatt per innbygger i 2022 er 83,4 
prosent av landsgjennomsnittet), så vil en stor del av de økte skatteinntektene fra grunnrenteskatten bli 
fordelt til andre kommuner gjennom inntektsutjevningen. 

Det vi vet at vi sitter igjen med er produksjonsavgiften, som ikke utjevnes. 

Det er lagt til grunn at inntektene fra eiendomsskatt blir opprettholdt på 2022 nivå reelt, altså at 
inntekten vokser tilsvarende deflator. Dette er historisk sett en krevende forutsetning, men vi vet at det 
er stor utbyggingsaktivitet, så vi har valgt å legge dette til grunn. 

Integreringstilskuddet er budsjettert basert på at vi bosetter 180 personer i år, 50 personer i 2023, og 
deretter 40 per år. Den økte inntekten fra integreringstilskudd er tilført rammen til oppvekst og kultur. 
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Selvkost 

Vann, avløp, renovasjon, slam og feiing 

Alta kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Det 
innebærer at eventuelle over- eller underskudd innenfor områdene fremføres mot selvkostfondene 
våre. 

Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene innenfor samtlige områder i kommende 
økonomiplanperiode. Beregningene er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester (H-3/14, kommunal- og moderniserings-departementet, februar 
2014). Selvkost innebærer at kostnadene kommunen har med å produsere tjenestene, skal dekkes av 
gebyrer som brukerne av tjenestene betaler. I selvkostkalkylene inngår driftsinntekter, driftsutgifter, 
indirekte driftskostnader (stab og støtte) samt kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. 

For beregning av kapitalkostnadene benyttes det serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger. 
Avskrivningsperioden for ledningsnettet i bakken er på 40 år, bygninger som er oppført tilknyttet de 
berørte selvkostområdene er på 20 år, mens avskrivninger på maskiner og utstyr er på 10 år. Renten er 
tilsvarende 5-årig swaprente med et tilleggs poeng på ½ prosentpoeng. 

Kalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser i kommende periode. Usikre faktorer som kan 
påvirke beregningene er bl.a. utviklingen i kalkylerenten, driftskostnadsestimater samt forbruksutvikling. 
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Oppmåling og matrikkelføring;  

Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utføring av matrikkelbrev og annet 
arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn 
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid. 

  

 

  

  

Plan- og byggesaksbehandling; 

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. 
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Vedlegg - Økonomiplan per tjenesteområde 

 
Beløp i 1000 

 Regnskap    Budsjett  
 

Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Politisk virksomhet       

1100-Øvrig politisk virksomhet 6 796 6 216 7 497 6 200 7 097 6 200 

1118-Ordførerens kontor 2 076 2 083 2 208 2 208 2 208 2 208 

1119-Støtte politiske partier 348 357 375 375 375 375 

Sum Politisk virksomhet 9 220 8 656 10 080 8 783 9 680 8 783 

Reserver       

1090-Reserver kommunestyret 145 423 444 444 444 444 

1091-Reserver formannskap 520 1 005 1 051 1 051 1 051 1 051 

1092-Reserver ordfører/rådmann -172 1 090 614 614 614 614 

1094-Lønnsreserver 806 21 376 55 510 55 791 51 494 52 826 

1095-Pensjoner -124 409 26 616 9 285 4 423 5 063 5 579 

1096-Alta Vil 0 249 259 259 259 259 

1097-Premieavvik 92 031 -38 149 -70 572 -44 713 -37 756 -37 357 

Sum Reserver -31 079 12 610 -3 409 17 869 21 169 23 416 

Fellestjenesten       

1101-Rådmannskontoret 6 457 8 868 8 716 8 216 8 216 8 216 

1103-HR- og organisasjonsutvikling 3 604 4 042 4 707 4 707 4 707 4 707 

1104-Budsjett 2 802 3 729 4 077 4 013 4 013 4 013 

1106-Regnskap 11 537 13 476 13 520 13 227 13 227 13 227 

1107-IKT og digitalisering 28 221 28 631 28 763 29 563 29 563 29 563 

1108-Servicesenteret 13 768 13 937 15 262 14 562 14 562 14 562 

1120-Vest-Finnmark Tverrfaglige 
Opplæringskontor 

-1 426 -1 016 -1 344 -1 344 -1 344 -1 344 

1121-Felles personalkostnader 4 091 4 689 4 761 4 761 4 761 4 761 

1123-Andre fellesutgifter 2 502 12 365 658 658 658 

1140-Lærlinger 8 673 8 994 9 568 9 568 9 568 9 568 

1160-Lønn og forvaltning 7 782 5 915 7 724 8 124 8 124 8 124 

Sum Fellestjenesten 88 011 91 277 96 119 96 055 96 055 96 055 

Samfunnsutvikling       

1116-Samfunnsutvikling 9 778 11 303 11 964 11 964 11 964 11 964 

1117-Næringsutvikling 2 548 3 398 3 259 3 259 3 259 3 259 

1125-Klinisk Veterinærtjeneste 658 690 714 714 714 714 

1126-Boligservicekontoret 2 806 3 537 4 519 4 519 4 519 4 519 

Sum Samfunnsutvikling 15 790 18 928 20 456 20 456 20 456 20 456 

Oppvekst og kultur       

2100-Oppvekstkontoret 22 481 13 997 30 285 15 688 19 123 16 230 

2102-Alta ungd.skole 42 006 43 031 44 441 44 441 44 441 44 441 

2103-Aronnes skole 8 416 8 425 8 892 8 892 8 892 8 892 

2104-Bossekop skole 22 156 20 641 20 492 20 492 20 492 20 492 

2105-Elvebakken skole 25 915 28 303 27 903 27 903 27 903 27 903 

2106-Gakori skole 23 567 23 058 24 547 24 547 24 547 24 547 

2107-Kaiskuru oppv.senter 21 339 21 229 24 071 25 065 25 065 25 065 
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 Regnskap    Budsjett  
 

Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2108-Komsa skole 26 268 25 594 31 980 31 980 31 980 31 980 

2110-Kvalfjord/Rognsund skole 1 107 1 746 1 266 1 266 1 266 1 266 

2113-Leirbotn oppv.senter 3 649 3 809 3 710 3 787 3 787 3 787 

2114-Rafsbotn skole 9 095 9 684 10 167 10 167 10 167 10 167 

2116-Talvik skole 9 022 8 789 9 603 9 603 9 603 9 603 

2118-Tverrelvdalen skole 14 194 15 918 15 253 15 253 15 253 15 253 

2119-Øvre-Alta skole 12 435 10 959 13 177 13 177 13 177 13 177 

2123-AIK 23 574 25 163 58 144 49 664 35 695 35 195 

2125-Sandfallet ungd.skole 24 189 23 240 25 670 25 670 25 670 25 670 

2126-Barn og unge tjenesten 118 734 115 800 115 094 115 094 115 094 115 094 

2129-Saga skole 15 270 11 975 12 745 12 745 12 745 12 745 

2140-Lom kompetansesenter 5 612 6 468 6 799 6 799 6 799 6 799 

2600-Kultur 43 607 40 404 41 739 39 387 39 387 39 387 

2700-Private barnehager 101 418 103 373 125 402 135 952 135 952 135 952 

2704-Tverrelvdalen barnehage 4 523 4 818 5 813 6 543 6 543 6 543 

2705-Rafsbotn barnehage 2 164 2 034 2 584 2 849 2 849 2 849 

2706-Talvik barnehage 2 562 2 497 2 899 3 233 3 233 3 233 

2708-Kronstad barnehage 5 029 5 178 5 991 6 590 6 590 6 590 

2710-Aronnes barnehage 6 080 6 477 7 682 8 646 8 646 8 646 

2711-Breidablikk barnehage 5 596 6 610 8 001 8 944 8 944 8 944 

2713-Sentrum barnehage 7 780 7 740 9 404 10 469 10 469 10 469 

2714-Saga barnehage 7 954 8 022 9 556 10 867 10 867 10 867 

2716-Oterfaret barnehage 6 348 6 408 7 805 8 489 8 489 8 489 

2718-Styrket tilbud førskolebarn 14 185 13 546 11 915 11 915 11 915 11 915 

2719-Guovddas manaidgardi 3 559 3 360 4 020 4 443 4 443 4 443 

Sum Oppvekst og kultur 639 834 628 296 727 050 720 560 710 026 706 633 

Helse og sosial       

3001-Helse og sosial administrasjon 57 698 13 352 20 413 20 413 20 413 20 413 

3050-Alta omsorgssenter 
fellesområder 

3 489 1 223 4 543 4 543 4 543 4 543 

3100-Felles Helse og sosial 12 691 -4 949 8 551 5 487 -1 037 -1 037 

3210-Omsorgsboliger 47 522 48 205 52 237 52 237 52 237 52 237 

3300-Sykehjemmene 47 740 65 741 68 437 68 437 68 437 68 437 

3310-Legetjenester 82 906 64 051 70 233 70 233 70 233 70 233 

3410-Hjemmetjenester 75 117 65 760 64 425 64 425 64 425 64 425 

3510-Altagårdshagen 24 851 25 448 27 134 27 134 27 134 27 134 

3600-NAV Alta 50 417 51 241 53 300 53 300 53 300 53 300 

3701-Tilrettelagte tjenester 72 908 76 723 80 932 80 532 80 532 80 532 

3800-Tilrettelagte boliger 107 527 109 434 112 201 112 201 122 201 122 201 

3850-Psykisk helse 45 460 31 099 37 502 37 502 37 502 37 502 

3900-Mestring og rehabilitering 60 059 58 017 59 387 59 387 59 387 59 387 

Sum Helse og sosial 688 385 605 345 659 295 655 831 659 307 659 307 

Næringsfonds       

Sum Næringsfonds 0 0 0 0 0 0 

Tekniske tjenester       
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 Regnskap    Budsjett  
 

Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

6000-Tekniske Tjenester -1 029 -840 -653 -653 -653 -653 

6001-Kommunalteknikk 36 348 36 582 44 674 44 674 44 674 44 674 

6002-Miljø, park og idrett 9 828 10 455 11 044 11 044 11 044 11 044 

6003-Kommunale Bygg - Adm 3 676 2 678 4 232 4 232 4 232 4 232 

6004-Bygg og Eiendomsutvikling 371 241 384 384 384 384 

6005-Renholdsvirksomheten 28 783 27 589 28 593 28 593 28 843 28 843 

6006-Kommunale Bygg - Bygningsdrift 96 103 96 118 96 212 96 962 97 462 97 789 

6007-Brann og redning - Beredskap 21 070 21 448 22 980 23 163 23 163 23 163 

6008-Oppmåling og byggesak 923 611 118 118 118 118 

6010-Kommunalteknikk - Parkering -9 665 -4 759 -8 171 -11 871 -11 871 -11 871 

6011-Brann og redning - 
Forebyggende 

1 540 1 247 1 326 1 413 1 413 1 413 

6012-Kommunale Bygg - Drift og 
vedlikehold 

10 788 12 412 13 058 13 058 13 308 12 981 

Sum Tekniske tjenester 198 736 203 782 213 797 211 117 212 117 212 117 

Selvkostområdet       

6100-Selvkost -10 604 -14 550 -23 048 -23 316 -23 753 -24 476 

6101-Feiervesen -288 -279 -361 -446 -440 -439 

Sum Selvkostområdet -10 892 -14 829 -23 409 -23 762 -24 193 -24 915 

Revisjonen       

7300-Revisjon 3 430 3 394 3 717 3 717 3 717 3 717 

Sum Revisjonen 3 430 3 394 3 717 3 717 3 717 3 717 

Havnevesen       

7400-Alta Havn KF 1 727 1 728 1 631 1 631 1 631 1 631 

Sum Havnevesen 1 727 1 728 1 631 1 631 1 631 1 631 

Kirkelig fellesråd       

7500-Alta kirkelige fellesråd 9 796 10 325 10 690 10 610 10 610 10 610 

Sum Kirkelig fellesråd 9 796 10 325 10 690 10 610 10 610 10 610 

Skatter og rammetilskudd       

8000-Skatter og rammetilskudd -1 617 400 -1 596 905 -1 751 509 -1 771 305 -1 767 082 -1 772 692 

Sum Skatter og rammetilskudd -1 617 400 -1 596 905 -1 751 509 -1 771 305 -1 767 082 -1 772 692 

Renter og avdrag       

9000-Renter og avdrag 136 841 130 672 164 701 175 298 179 717 189 702 

Sum Renter og avdrag 136 841 130 672 164 701 175 298 179 717 189 702 

Fonds       

9400-Fonds -8 194 19 000 2 071 5 834 931 931 

Sum Fonds -8 194 19 000 2 071 5 834 931 931 

Avskrivninger       

9600-Regnskapsavdelingen -124 201 -122 279 -131 280 -132 694 -134 141 -135 751 

Sum Avskrivninger -124 201 -122 279 -131 280 -132 694 -134 141 -135 751 

Sum 4 0 0 0 0 0 

 



Vedlegg - Investeringer per program 
 

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum Inntekt Sum øvrige år 

Investering  
2023 

Inntekt 
2023 

 
2024 

Inntekt 
2024 

 
2025 

Inntekt 
2025 

 
2026 

Inntekt 
2026 

 
2023-26 

 
2023-26 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

Reserver               
               
K281 Egenkapitaltilskudd 
KLP 

4 604 -4 604 4 604 -4 604 4 604 -4 604 4 604 -4 604 18 416 -18 416 4 604 4 604 4 604 4 604 

Sum Reserver 4 604 -4 604 4 604 -4 604 4 604 -4 604 4 604 -4 604 18 416 -18 416 4 604 4 604 4 604 4 604 

               
Fellestjenesten               

               
K585 Infrastruktur ikt 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 8 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 
K629 Kjøp av biler 4 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 10 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sum Fellestjenesten 6 000 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 18 000 0 4 000 4 000 4 000 4 000 

               
Samfunnsutvikling               

               
K015 Grunnerverv 2 000 -20 000 2 000 -1 000 2 000 -1 000 2 000 -1 000 8 000 -23 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
K042 Altahøyden 10 000 0 18 000 -15 000 0 0 0 0 28 000 -15 000 0 0 0 0 
K469 Skillemo 
industriområde 

10 000 -20 000 0 0 0 0 0 0 10 000 -20 000 0 0 0 0 

K472 Langnes 
industriområde 

1 600 0 0 0 0 -70 000 0 0 1 600 -70 000 0 0 0 0 

K478 Mulighetsstudie 
sjørettet industriområde 

312 0 0 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 

K632 Lille Komsa utbygging 1 300 -4 000 0 -8 000 0 0 0 0 1 300 -12 000 0 0 0 0 
K648 Stengelsen Nord 11 000 0 0 -10 000 0 -5 000 0 0 11 000 -15 000 0 0 0 0 

Sum Samfunnsutvikling 36 212 -44 000 20 000 -34 000 2 000 -76 000 2 000 -1 000 60 212 -155 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
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2023 

Inntekt 
2023 

 
2024 

Inntekt 
2024 

 
2025 

Inntekt 
2025 

 
2026 

Inntekt 
2026 

Sum 
2023-26 

Inntekt 
2023-26 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

Oppvekst og kultur               
               
K206 Styrking 
skolemateriell 

0 0 1 875 0 0 0 0 0 1 875 0 0 0 0 0 

K477 
Utenomhusplan/Rullepark 
AUSK 

9 500 0 0 0 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0 0 

K609 Vognskur barnehager 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 
K958 Framtidig 
skolestruktur 

5 000 0 100 000 0 200 000 0 200 000 -100 000 505 000 -100 000 0 0 150 000 0 

Sum Oppvekst og kultur 16 500 0 101 875 0 200 000 0 200 000 -100 000 518 375 -100 000 0 0 150 000 0 

               
Helse og sosial               

               
K465 Omsorgssenter 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 
K476 Ombygging E4 
Helsesentret 

18 400 0 0 0 0 0 0 0 18 400 0 0 0 0 0 

K965 Marienlund bosenter 50 250 0 56 000 -27 000 0 0 0 0 106 250 -27 000 0 0 0 0 

Sum Helse og sosial 75 650 0 56 000 -27 000 0 0 0 0 131 650 -27 000 0 0 0 0 

               
Tekniske tjenester               

               
K026 
Lekeplasser/nærmiljøanlegg 

200 0 200 0 200 0 200 0 800 0 200 200 200 200 

K029 Kjøp av maskiner 2 650 0 3 500 0 3 500 0 4 000 0 13 650 0 0 0 0 0 
K033 Asfaltering av 
komm.veger 

16 750 0 6 500 0 6 500 0 6 500 0 36 250 0 4 000 4 000 4 000 4 000 

K040 Nytt Rådhus 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 3 000 0 70 000 0 0 0 
K209 Ny spilleflate 
Altahallen 

6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 

K210 Turnhall i Alta Arena 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 
K211 Kongleveien Botiltak 5 000 0 26 500 -9 000 0 0 0 0 31 500 -9 000 0 0 0 0 
K213 Myndighetskrav 
skolebygg 

5 000 0 10 000 0 5 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 

K424 Oppgradering 
offentlige uterom 

1 280 0 1 280 0 1 280 0 1 280 0 5 120 0 0 0 0 0 

K425 Utskiftingsplan 
kjøretøy park og idrett 

700 0 1 000 0 600 0 2 300 0 4 600 0 0 0 0 0 
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2023 

Inntekt 
2023 

 
2024 

Inntekt 
2024 

 
2025 

Inntekt 
2025 

 
2026 

Inntekt 
2026 

Sum 
2023-26 

Inntekt 
2023-26 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

K467 AOS Byggetrinn 2 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 115 000 125 000 0 0 
K580 Opprustning bruer 1 250 0 1 250 0 1 250 0 1 250 0 5 000 0 0 0 0 0 
K613 Oppgradering SD 
anlegg Komm.bygg 

2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 10 000 0 0 0 0 0 

K616 Flomsikring Eibyelva 0 0 3 750 0 0 0 0 0 3 750 0 0 0 0 0 
K619 
Verneutstyr/oppgradering 
branndepot 

0 0 1 250 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0 

K641 Asfaltering fiskerihavn 0 0 1 250 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0 
K644 ROS Brannvesen 1 990 0 250 0 0 0 0 0 2 240 0 0 0 0 0 
K645 Gangfelt Talvik (E6-
skolen) 

850 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 

K650 Vedlikehold Skolebygg 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 
K651 Vedlikehold Helsebygg 1 850 0 0 0 0 0 0 0 1 850 0 0 0 0 0 
K655 Utvidelse parkering 
Stilla 

500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 

K656 Opparbeiding 
parkeringsplass AOS 

1 200 -1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 -1 200 0 0 0 0 

K970 Hovedvannledning 
(ikke selvkost) 

0 0 0 0 0 0 5 555 0 5 555 0 0 0 0 0 

Sum Tekniske tjenester 50 720 -1 200 90 730 -9 000 20 830 0 33 585 0 195 865 -10 200 189 200 129 200 4 200 4 200 

               
Havnevesen               

               
K212 Flerbrukskai 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 145 000 100 000 0 0 

Sum Havnevesen 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 145 000 100 000 0 0 

               
Kirkelig fellesråd               

               
K016 Tiltak Leirbotn og 
Talvik Kirker 

1 700 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 

Sum Kirkelig fellesråd 1 700 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 

               
Renter og avdrag               

               
K800 Finansiering av 
investeringsporteføljen 

0 -152 516 0 -197 934 0 -153 604 0 -132 928 0 -636 982 0 0 0 0 

Sum 191 386 -49 804 282 209 -74 604 231 434 -80 604 244 189 -105 604 949 218 -310 616 344 804 239 804 164 804 14 804 



Avgiftsfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum Inntekt Sum øvrige år 

Investering 2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2026 Inntekt 
2026 

2023-26 2023-26 2027 2028 2029 2030 

Selvkostområdet               
               
K032 Nye tiltak avløp 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0 60 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 
K060 Nye tiltak vann 22 000 0 22 000 0 22 000 0 22 000 0 88 000 0 22 000 22 000 22 000 22 000 
K226 Utskifting maskiner 
(vva) 

2 550 0 4 250 0 10 300 0 4 000 0 21 100 0 4 000 4 000 4 000 4 000 

Sum Selvkostområdet 39 550 0 41 250 0 47 300 0 41 000 0 169 100 0 41 000 41 000 41 000 41 000 

               

Sum 39 550 0 41 250 0 47 300 0 41 000 0 169 100 0 41 000 41 000 41 000 41 000 
 



Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 
 

Fellestjenesten 
 
K585 Infrastruktur ikt 
Fortsettelse av arbeidet med utskifting av eldre nettverksutstyr fordi ytelsen, sikkerhetsstandarden eller 
kompatibiliteten ikke lengre tilfredsstiller gjeldende krav. Alta kommune har utstyr som er opptil 10 år 
gammelt og dette må skiftes ut i løpet av planperioden. 

Innføring av adgangskontroll på tilkoblingspunkter til nettverksutstyret skal hindre uautorisert tilgang til 
kommunens datanettverk. 

K629 Kjøp av biler 
Alta kommune skal i all hovedsak eie sine biler, jfr K-sak 87/17. Bilkjøp finansieres ved bruk av 
kortsiktige lån. Fra og med 2022 er alle tidligere inngåtte leasingavtaler erstattet med kjøp, dette er det 
brukt noen år på å få til. Alle bilkjøp skal også behovsvurderes før en anskaffelse, herunder skal også el-
biler velges der det er mulig.  

For 2023 så er det behov for å etablere flere ladestasjoner for El-biler. Flyktningetjenesten og Toppen 
aktivitetssenter har begge behov for hver sin 9 seter. Det er også behov for en utvidelse av tjenestebiler 
i hjemmetjenesten og i miljøarbeidertjenesten, antall biler her er usikkert da dette må sees i 
sammenheng med etableringen av bilpool på Alta omsorgssenter. 

Budsjettrammen er 2 mill. kr. Dette ivaretar ikke behov som oppstår akutt eller behov som øker, f.eks i 
hjemmetjenesten. Hvis budsjettrammen ikke holder, så må kommunestyret ta stilling til dette i 
budsjettregulering i løpet av året. 

Kommunen har i dag 148 tjenestebiler, av disse 29 el-biler. El-biler fordelt med 2 stk. på tekniske 
tjenester, 2 stk. på fellestjenesten, 1stk. på kultur og 24. stk. på helse. 

Andre tjenestebiler som ikke er nullutslipp: 2 stk. på fellestjenesten, 61 stk. på tekniske tjenester, 47 stk. 
på helse, 9 stk. på kulturtjenesten. 

  

Samfunnsutvikling 

 
K015 Grunnerverv 
For å sikre gjennomføring av den utviklingen som kommunestyret har vedtatt gjennom ulike planer, 
krever dette også at kommunen som aktør har et handlingsrom for å beholde rollen som en viktig 
tilrettelegger for vekst og utvikling gjennom nye boligområder og industriområder. I tillegg er det også 
slik at kommunen må være mellomledd i visse type transformasjoner der f.eks aktører skal endre 
lokasjon. 

K042 Altahøyden 
Startbevilgning lagt inn i budsjettet. Prosjektorganisasjon er etablert. Prosjektet vil kreve et samarbeid 
med stat og fylkeskommune med tanke på gjennomføring, og finansiering. Andre utbyggere i området 
skal bidra til finansiering. Gjennomføring av prosjektet er viktig for utløsning av Skoddevarre bustadfelt 
del I, samt at trafikksituasjonen på Altahøyden vil bli meir fremtidsrettet og sikker.  

  



 

135 

K469 Skillemo industriområde 
Skillemo del I er ferdig bygget. Tomter tildeles fortløpende og innbetaling kommer som følge av at 
opsjoner realiseres av virksomheter som etablerer seg der.  

K478 Mulighetsstudie sjørettet industriområde 
Etter vedtak i kommunestyret skal det gjøres en mulighetsstudie for å se på lokasjoner for et nytt 
sjørettet industriområde i Alta kommune. Forbruk vil i stor grad rette seg mot nødvendige utredninger 
når noen lokasjoner er valgt.  

K632 Lille Komsa utbygging 
Prosjektet er nå i en utbyggingsfase med ferdigstillelse av infrastruktur våren 2023. Deretter vil inntekter 
komme etterhvert som kommunen tildeler de 5 øvrige felter til utbygging. Kostnader fordeles på felt og 
antall boenheter i disse. 

K648 Stengelsen Nord 
Feltet er ferdig regulert og midler avsatt for utbygging i 2023. Salg av tomter vil skje etter samme løsning 
som for Skillemo.  

Oppvekst og kultur 

 
K477 Utenomhusplan/Rullepark AUSK 
Det skal etableres en ny rullerpark utenfor Alta ungdomskole. Det er utarbeidet konkurransegrunnlag og 
arbeidene skal legges ut på anbud i 2022 med forventet oppstart mai 2023. 

K609 Vognskur barnehager 
Det er oppført nye vognskur i Sentrum, Breidablikk, og Aronnes barnehage. Det skal nå bygges et nytt 
vognskur i Saga og Oterfaret barnehager. Det skal utarbeides kostnadsoverslag og tegninger. Prosjektet 
legges ut på anbud og forventes ferdigstilt i løpet av 2023.   

K958 Framtidig skolestruktur 
Rådmannen har utarbeidet et notat til det tverrpolitiske skoleutvalget. Notatet inneholder et anbefalt 
forslag til fremtidig skolestruktur i Alta.  

De økonomiske konsekvensene (investeringsmidler) av anbefalingene er lagt inn i investeringsplanen i 
økonomiplanperioden. 

Helse og sosial 

 
K465 Omsorgssenter 
Oppfølging av garanti og reklamasjoner. 

K476 Ombygging E4 Helsesentret 
Deler av E4 skal ombygges fra sykehjem til kontorlokaler for helseadministrasjon. Samspillfase med 
totalentreprenør er igangsatt for å optimalisere arealbruken i samarbeid med brukerne. Ombygging 
igangsettes 2023.  

K965 Marienlund bosenter 
Totalentreprenør er engasjert. Samspill og detaljprosjekterring er igangsatt med sikte på oppstart 
byggeplass i 2023. Prosjektet ferdigstilles innen utgangen av 2024 og vil være klart til bruk januar 2025.  



 

136 

Tekniske tjenester 

 
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg 
Oppbygging/utvikling av nærmiljøanlegg/lekeplass på de områder der det fortsatt ikke er bygd ut felt 
iht. reguleringsplaner. Videre prioriteres nyinvestering i lekeapparater på våre eksisterende lekeplasser. 
Endelige prioriteringer skjer iht. planen for offentlig uterom i Alta kommune 2023-2026.  

K029 Kjøp av maskiner 
Bevilgning til maskiner og utstyr iht prioriteringer i investeringsplan for driftsavdelingen på 
virksomheten Kommunalteknikk. 

K033 Asfaltering av komm.veger 
Årlige asfalteringer i samsvar med asfalteringsprogram og vedtak i hovedutvalget for Tekniske Tjenester 
og Miljø. Det er viktig at vi opprettholder et høyt nivå på asfaltering da dette reduserer ordinært 
vedlikeholdsbehov på kommunale veier. 

K040 Nytt Rådhus 
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi 
kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av 
grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023. 

K209 Ny spilleflate Altahallen 
Dekket i Altahallen er gammelt og nedslitt. Det skal legges nytt sportsdekke. Prosjektet må planleggs i 
forhold til dagens drift for så å legges ut på anbud. Foreløpig planlagt ferdigstilt i 2023.  

K210 Turnhall i Alta Arena 
Alta kommune vil finansiere og drifte turnhallen, som blir en del av Alta Arena. I tillegg til turnhallen vil 
Alta Arena inneholde haller for fotball/handball m.m.  Turnhallen vil bli skilt ut av bygningsmassen og 
tinglyst på Alta kommune. 

K211 Kongleveien Botiltak 
Det skal utarbeides forprosjekt og kostnadsberegninger for nytt bygg bestående av 5-6 boenheter. 
Eksisterende bygg skal rives dette gjennomføres som en egen entreprise i 2023.  

K213 Myndighetskrav skolebygg 
Ved kartlegging og miljørettet helsetilsyn er det avdekket flere myndighetsavvik ved en rekke 
skolerbygg. Nødvendige tiltak for å utbedre og lukke disse avvikene skal iverksettes og gjennomføres i 
løpet av 2023.  

K424 Oppgradering offentlige uterom 
K-sak 46/2022 Plan for offentlig uterom 2022-2025. Ny plan, bevilgning på kr 1,280 mill hvert år i 
planperioden 2022-2025. Alta kommune bygger og rehabilitere 30 anlegg som øker kvaliteten på 
offentlig uterom i perioden 2019 – 2022. Tiltakene er lokalisert i sentrum, ved skolene, ved idrettsanlegg 
og i friluftsområder. Alta kommunes årlige investering på kr 1,280 mill vil i de fleste prosjekter benyttes 
sammen med spillemidler, dugnadsinnsats og private gaver. 

K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett 
K-sak 46/2022 Plan for offentlig uterom 2022-2025, for 2023 er bevilgningen kr 700 tusen. De 
påfølgende år kr 1 mill, kr 600 tusen og kr 2,3 mill. Avdeling Park og idrett har en del eldre kjøretøy (3 – 
10 år gamle) som benyttes i barmarkssesongene, og en del maskiner til sommer og vinterbruk. Utskifting 
og fornyelse av kjøretøy og maskiner skjer etter en 8 årig plan. 
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K467 AOS Byggetrinn 2 
Planlagt utvidelse av Alta Omsorgssenter. 

K644 ROS Brannvesen 
Det er bevilget 2,5 mill kr til investeringer i 2022 i kommunestyret i desember 2020. 0,85 mill. kr ble 
flyttet til 2022 for å kjøpe ny befalsbil A 0-1. De resterende midlene i 2022 på 1,65 mill. kr skal benyttes 
til igangsette forprosjekt for nytt øvelsesfelt 0,35 mill. kr, innkjøp av nytt kommunikasjonsutstyr for røyk 
og kjemikaliedykking, HMS tiltak 0,8 mill. kr og kjøp av kjøretøy, ATV og snøskuter - ved innsats i utmark 
0,5 mill. kr. I 2023 skal det investeres i fartøy til elevredning/sjø, vannskuter inkl. henger 0,45 mill. kr og i 
tillegg drone til 0,04 mill. kr. I 2024 skal det kjøpes utstyr og kurs for opplæring i urbanredning til 0,25 
mill. kr.  

Kirkelig fellesråd 

 
K016 Tiltak Leirbotn og Talvik Kirker 
Leirbotn kirke; Det behov for å få etablert et nytt vanninntak for å få tilstrekkelig trykk/vannmengde på 
vannforsyning til kirka. Ved siste årskontroll av slukkeutstyret ble ikke brannslangene godkjent som 
slukningsutstyr. En utbedring av vanntilførselen er nødvendig for at brannslangene skal bli godkjent. 
Estimert kostnad til ca kr 800.00 eks mva. 

Talvik kirke; Det er behov for en ny, lang dreneringsgrøft på oversiden av kirka/gravplassen på grunn av 
vannproblemer ved opptak av graver og på parkeringsplassen. Gjerder må settes opp langs den øvre 
grensen etter grøfting. I tillegg kommer utebelysning. Estimert kostnad til ca kr 700.000 eks.mva. 
Nødlysanlegget og varmestyring i kirka er ute av drift og må også byttes ut, estimert kostnad til ca kr 
100.000 eks mva. 

 


