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”Det er etter hvert blitt min tro 
at alternativet ligger i det uferdige, 
i skissen, i det som enda ikke er til. 

Det ”ferdige alternativ” er  
”ferdig” i dobbel forstand.” 

 
(Mathiesen 1971) 
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Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyrets vedtak 24.06.13, sak 66/13: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-5, jfr. 11-1 vedtas Kommunedelplan for helse- og sosial 2013 – 
2020. 
 
De økonomiske konsekvensene av planen må søkes innarbeidet gjennom de årlige budsjettprosessene 
 
8. Handlingsplan 
8.2 Helse 
Nr 25. Fødestua opprette 150 % jordmorstilling. 
Jordmødrene skal kun ha arbeidssted ved fødestua i Alta. 
 
Tillegg pkt 6.4.1 Mål og strategier funksjonhemmede 
Nytt punkt - Mål 
4. Innføre større grad av brukernedvirkninger for økt livskvalitet 
 
Nytt punkt -Strategier 

 Innføre BPA-ordningen som en rettighet for brukere som har ett hjelpebehov over 20 timer. 
Ordningen forutsettes organisert av Alta kommune. 

 
Innarbeides i handlingsplan 
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1 Sammendrag 

Alta kommune har over lang tid utviklet gode helse- og sosialtjenester.  Kommunen står nå ovenfor en 
rekke store utfordringer som økning i antall brukere innenfor flere områder som eldre, funksjonshemmede, 
og rus/psykiatri.  Videre får kommunen stadig flere oppgaver overført fra statlige myndigheter. 
Kommunedelplanen tar sikte på å gjøre oss bedre i stand til å møte disse utfordringene. 
 
Kommunedelplanen har følgende hovedmål: 
”Alta kommune skal tilby gode og effektive helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet”. 
Følgende hovedutfordringer gjelder: 

 Økte behov i eldreomsorgen 

 Økte behov ressurskrevende brukere  

 Flere oppgaver for kommunene, herav tidlig utskriving av pasienter, samhandlingsreformen etc. 

 Boligsosiale behov for ulike brukergrupper 

 Rekruttering og kompetanse 

 Økonomi 
 
I kommunedelplanen utgjør BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) den overordnede tenkning og 
tilrettelegging av sektorens kjernevirksomhet. BEON-prinsippet er i planen visualisert ved omsorgstrappa. 
Det sentrale er fokuset på den enkelte brukers mestringsevne, og dreining mot mer hjemmebaserte 
tjenester og bemannede omsorgsboliger.  
 
Av generelle tema som er berørt er forebyggende arbeid, folkehelse, krisearbeid, universell utforming, 
rekruttering og kompetanse. 
 
Alta kommune må forvente en tilnærmet fordobling i antall eldre de nærmeste 20 årene. I første 10-års 
periode vil veksten hovedsakelig være i aldersgruppen 67-79 år.  
 
Eldres vilkår og forebygging er vektlagt. Dette med fokus på ønske om etablering av en helsestasjon for 
eldre samt ulike forebyggende team relatert til ulike relevante sykdommer. Videre er det satt et særlig 
fokus på demens, herunder avlastning, dagtilbud og teamløsninger. 
 
Alta kommunes sykehjemsstruktur består i flere små sykehjem.  Bakgrunnen for dette har vært en 
oppfattning av at mindre enheter bidrar til nærhet mellom pasient og ansatt. Mindre enheter medfører noe 
dyrere drift. Med bakgrunn i k-vedtak 97/11 er det gjennomført en særskilt sykehjemsutredning. 
Hovedkonklusjonen i denne er i perioden 2013-2020 å bygge 40-50 bemannede omsorgsboliger på 
sentrum, samt bygging av et stort sykehjem på sentrum med inntil 150 plasser i perioden 2020-2030.  
Videre bør det i samme periode bygges 40-50 bemannede omsorgsboliger på Vertshuset. Det vises til k-
vedtak 120/12. Denne endring i institusjonsstruktur muliggjør nedleggelse av de mindre sykehjem.  
 
Med bakgrunn i veksten i antall innbyggere, og avstand til sykehus er utvikling av helsetjenester og utvikling 
av Altamodellen sentrale satsningsområder. Alta kommune ønsker å være i front i utvikling av 
desentraliserte spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester hjemlet i samhandlingsreformen.  
 
Det pågår en prosess i regi av Helse Nord RHF angående utvikling av spesialisthelsetjenestene i Alta. En 
rekke tiltak skal utredes innen følgende hovedområder: ambulante polikliniske tjenester, utvidelse og 
organisering av sykestuefunksjonen, styrke det billediagnostiske tilbud, utvikle kompetansesenterfunksjon 
for sykestuemedisin, utvikle regionalt tilbud innenfor psykisk helsevern og rus samt utbygging av Alta 
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Helsesenter. Dette utredningsprosjektet skal være avsluttet innen 31.12.2013, og foreslåtte tiltak skal ha en 
planhorisont på 10 år (2014-2024). 
 
Antall voksne funksjonshemmede med økte bistandsbehov forventes å øke kraftig de nærmeste 4-5 år. 
Dette gjelder både hjemmeboende og brukere som i dag har sitt tilbud fra barn og ungesektoren. Økningen 
nødvendiggjør gode forebyggende tiltak, etablering av boliger og gode dag- og fritidstilbud. Endringen 
medfører betydelige ressursmessige utfordringer for Alta kommune.  
 
Kommunedelplanen setter også fokus på utvikling av tilbudene innenfor psykiatri og rus. Særlige områder 
det er nødvendig å styrke og utvikle er tilbudene til barn og unge, dobbeldiagnoser, tilrettelagte botilbud og 
samhandling.   
 
Flyktningtjenesten ønskes evaluert og ulike tiltak som vil bedre integreringen er foreslått. Boligpolitikken 
må utvikles for å sikre at flyktninger i større grad kan skaffe seg egne boliger.  Det er vedtatt at en helhetlig 
plan for bosetting og integrering skal foreligge til politisk behandling innen 1.2.2013. 
 
En utfordring er nødvendigheten av å forankre kommunedelplanen for helse og sosial mot de øvrige 
sektorene i Alta kommune samt Helse Finnmark.  Dette fordi det er nødvendig at flere brukergrupper må 
ha et tilpasset og helhetlig tilbud.  
 
Hovedtema bolig er integrert i hovedtemaene eldre, funksjonshemmede, rus/psykiatri og flyktninger. Det 
vises for øvrig til Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014. 
 
Det er ikke foretatt prioriteringer i kommunedelplanens handlingsdel annet enn ved innfasing i ulike år. 
Konkret prioritering av tiltakene må innarbeides i de årlige oppdateringer av handlingsplan og 
økonomiplan. 
 
Utarbeidelsen av kommunedelplanen for helse og sosial avdekker store utfordringer i forhold til kommunal 
økonomi, økonomiske rammer og planlagt gjennomføringstakt. 
 
Tidshorisonten for kommunedelplanen for helse og sosial er perioden 2013-2020. 
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2 Mandat og planprosess 

I k-sak 6/09 ble administrasjonen bedt om å utarbeide en helhetlig plan for pleie og omsorg. Samtidig er det 
behov for revisjon av flere delplaner herunder alkoholpolitisk handlingsplan, rehabiliteringsplan, psykiatri 
og rus. Ut i fra dette har kommunestyret i sak 108/09 gitt sin tilslutning til at det utarbeides en helhetlig 
plan for helse- og sosialsektoren.  
 
Omsorgstrappa er et nasjonalt begrep som beskriver de ulike nivåene i helse og omsorgstjenestene. Denne 
kan illustreres slik:  
 

 
Omsorgstrappa er en visualisering av tiltakskjeden etter BEON-prinsippet. Dette prinsippet innebærer at 
omsorg og behandling skal skje på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Trappa viser ulike nivåer i 
tjenestene. Hvordan disse er dimensjonert og fungerer i praksis er avgjørende for kvalitet for brukerne og 
hvordan de kommunale ressursene økonomisk blir utnyttet. Det er nødvendig at brukerne gis tilbud på 
riktig sted i omsorgstrappa. Dette betyr at brukerne skal kunne bo i egne hjem så lenge som mulig, og at 
brukerne skal kunne bevege seg mellom trappenivåene på en fleksibel måte.  
 
Figuren ovenfor viser tjenester innenfor pleie og omsorg.  I Alta kommunes kommunedelplan for helse og 
sosial er omsorgstrappa som verktøy vektlagt også innenfor de øvrige tjenester helse- og sosialsektoren har 
ansvaret for. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig antall trinn i trappen slik at overgangene mellom tilbudene 
blir mest mulig helhetlige.  

2.1 Planprosess 

Planprosessen ble igangsatt høsten 2009. Det ble besluttet å utarbeide en kommunedelplan for å styrke og 
forankre behandlingen i forhold til kommunens øvrige planverk. Hovedtemaene ble definert til generelle 
tema, helse, eldre, funksjonshemmede, rus og psykiatri, flyktninger/innvandrere og bolig. Hvert 
hovedtema, bortsett fra boligtemaet, har hatt egne arbeidsgrupper, som har vært sammensatt av 
ressurspersoner fra Alta kommune og andre forvaltningsnivå. De ulike grupper har i snitt hatt 6-8 møter. 
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Hver arbeidsgruppe har utarbeidet et eget sluttdokument som er hovedgrunnlaget for utarbeidelse av 
tiltakene.  
 
Videre har andre aktører ved behov vært invitert som deltakere i prosessen. 
 
Helse- og sosialsektorens lederteam, samt hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet har vært styringsgruppe for 
prosessen, mens rådmannens lederteam har hatt rolle som referansegruppe. 
 
Gjennom vinteren 2009/2010 ble det utarbeidet et planprogram for planprosessen.  Et planprogram er en 
plan for planleggingen, og skal sikre at berørte parter, organisasjoner, myndigheter etc. kan påvirke 
planprosessen. 
 
Planprogrammet ble lagt ut på høring våren 2010, og ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010, jfr. k-vedtak 
55/10. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 97/11 en særskilt utredning av sykehjemsstrukturen i Alta. Dette har lagt 
føringer bl.a. i forhold til fremdrift av ferdigstillelsen av kommunedelplanen.   

2.2 Planavgrensninger 

Denne kommunedelplanen omhandler primært kommunale helse- og sosialtjenester. I den grad 
kommunale tjenester samhandler med spesialisthelsetjenester, jfr. utvikling av Altamodellen, har planen 
også berørt dette.  
 
For enkelte brukergrupper blir kommunens tjenestetilbud gitt via flere sektorer. Denne planen vil fokusere 
på helse- og sosialsektorens ansvarsområder. En spesiell utfordring er helsetjenestene til barn og unge. 
Disse tjenestene gis både fra sektor for helse og sosial og sektor for oppvekst og kultur. Denne omhandler 
tjenester fra helse og sosialsektoren, men vil også i noen grad berøre tjenester fra andre sektorer. 
 
I henhold til planprogrammet skal bolig være et eget fokusområde. Styringsgruppa for kommunedelplanen 
har besluttet at dette fokusområdet skal integreres i de øvrige fokusområdene der ulike boligløsninger er 
definert som tiltak. 
 
Planprogrammet for kommunedelplanen omhandler ulike utredningskriterier, og de enkelte tiltak/plangrep 
skal utredes i forhold til kriterier som konsekvenser for eksisterende tiltak, infrastruktur, arealplaner, 
samfunnsinteresser og kostnader for gjennomføring. Dette er forsøkt ivaretatt på de ulike områdene, 
særlig innenfor eldre, funksjonshemmede og helse. 
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2.3 Helse- og sosialsektorens organisasjonskart 

Sektoren er per september 2012 organisert slik: 
 
 
 

 
 
 
Statistikk fra 1.1.12 viser at helse- og sosialsektoren har ca 800 ansatte fordelt på 477 årsverk. 
 
Sektorens tjenester er fordelt på avdelingene helse, bistand og omsorg: 
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2.3.1 Avdeling for helse 

Helseavdelingen består av legetjenester, syke- og fødestue, rehabilitering og flyktninghelsetjenester.  Det er 
22 fastlegehjemler i Alta kommune fordelt på 4 legesenter. Sykestua har 9 senger som brukes før, 
istedenfor og etter sykehusbehandling. Fødestua har 4 plasser som brukes i henhold til nasjonale 
seleksjonskriterier.  

2.3.2 Avdeling for bistand 

Bistandsavdelingen yter tjenester til mennesker over 18 år med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, 
som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. Videre gis det 
tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.  For øvrig har avdelingen ulike 
botiltak med heldøgns pleie- og omsorg, avlastningstiltak, miljøarbeidertjeneste, praktisk bistand, 
omsorgslønn, dag og arbeidstilbud, fritidstilbud, samt andre tilbud.  
 
Det er et formelt samarbeid med Stiftelsen Betaniana som tilbyr et dag- og aktivitetstilbud for brukere med 
psykiatriproblemer. Videre er det innledet et samarbeid med Stiftelsen Betania om et heldøgns botilbud for 
yngre brukere. 

2.3.3 Avdeling for omsorg 

Omsorgsavdelingen har som formål å yte helse- og omsorgstjenester til eldre og pleietrengende. Dette med 
fokus på tilbud innenfor hjemmebaserte tjenester, omsorgsbolig og sykehjem. Disse tjenester suppleres 
med en rekke andre tjenester. Alta kommune har totalt 138 sykehjemsplasser fordelt på 6 sykehjem, 
herunder avtale med Stiftelsen Betania om drift av 49 sykehjemsplasser på 2 av sykehjemmene.  
 
De hjemmebaserte tjenester gir 24 timers tilbud i sentral-Alta og i Talvik. 

2.3.4 NAV 

Det er inngått egen samarbeidsavtale med NAV som medfører at bosetting av flyktninger og 
introduksjonsprogrammet utøves av NAV, i tillegg til tjenester hjemlet i sosialtjenesteloven. 

2.3.5 Øvrige tjenester 

Sektorens stabstjenester dekker områder som kommuneoverlege, miljørettet helsevern, rådgiver, 
prosjektstillinger, IKT og merkantil. 
 
Fra og med 2008 er det etablert en egen tjeneste for barn og unge i Alta kommune. Denne enheten er 
forankret i oppvekst og kultur, og inneholder også tjenester som helsesøster- og skolehelsetjeneste, 
barnevern, habilitering for barn og unge og bosetting av enslige mindreårige.  
 
Det pågår for tiden et omstillingsarbeid i Alta kommune som kan medføre endring av 
organisasjonsstrukturen. 
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2.3.6  Planens overordnede formål 

 
 

Hovedmål: 
Alta kommune skal tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. 
 
Delmål: 
Generelle mål: 

1. Medvirke til at brukeren ivaretar eget liv og helse. 
2. Tilby brukeren individuelt tilpassede og koordinerte tjenester ved behov. 
3. Bedre kvaliteten på tjenestene via økt medvirkning fra brukerne.  
4. Samhandle godt internt i organisasjonen, og i forhold til andre aktører.  
5. Bidra til økt bruk av elektronisk kommunikasjon.  
6. Sikre god rekruttering og stabilisering av personell ved å skape spennende og attraktive 

arbeidsplasser 
7. Sørge for at vi til enhver tid har tilfredsstillende kompetanse for å yte gode tjenester. 
8. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. 
9. Redusere sosial ulikhet. 

 
Helse: 

1. Tilrettelegge for lokale og fremtidsrettede helsetjenester. 
 

Eldre: 
1. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) (omsorgstrappa). 
2. Tilrettelegge for at boevnen opprettholdes så lenge som mulig. 
3. Tilby tilrettelagte institusjonsplasser til de som ikke kan bo i egen bolig. 
 

Funksjonshemmede: 
1. Videreutvikle tilpassede dag-, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. 
2. Tilrettelegge for en meningsfull fritid i forhold til alder og funksjonsnivå.   
3. Ivareta universell utforming. 

 
Psykiatri og rus: 

1. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse.  
2. Bidra til å begrense og bekjempe rusmisbruk i kommunen og arbeide for at misbrukere skal få 

et verdig liv. 
 
Flyktninger/innvandrere: 

1. Arbeide for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på opplæring, 
arbeid, helse, fritid og bolig.   

 
Boliger: 
Det vises til Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune, vedtatt 21.6.10 
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3 Overordnede rammer 

Ansvaret for helsetjenestene er delt inn i ulike ansvarsnivå. Statlige myndigheter organiserer 
spesialisthelsetjenestene i helseforetak, både regionalt (RHF) og lokalt (HF). Spesialisthelsetjenesten 
omfatter i hovedsak drift av sykehus, poliklinikk og billeddiagnostisk undersøkelser, både innenfor 
somatikken og psykiatri. 
 
Den kommunale helsetjenesten omfatter organisering av allmennlegetjenester, pleie- og omsorg, 
rehabilitering og habilitering.  
 
I overgang mellom spesialist- og kommunehelsetjenestene er det en del gråsoner, og det er utviklet en del 
intermediære tilbud i samarbeid mellom kommunen og helseforetak, ulike steder i landet. Alta er kjent for 
å ha utviklet flere slike løsninger, herunder sykestua, diabetesteam, cellegift- og dialysebehandling. 
 
Det er en rekke lover og forskrifter som regulerer de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De viktigste 
er: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Folkehelseloven 

 Pasientrettighetsloven 

 Helsepersonelloven 

 Forvaltningsloven  

 Offentlighetsloven 

 Kommuneloven 

 Forskrifter: 
o Forskrift om pasientjournal 
o Forskrift om fastlegeordning 
o Forskrift om sykepleietjeneste 
o Forskrift om akuttmedisinske tjenester 
o Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
o Forskrift om habilitering og rehabilitering 
o Forskrift om legemiddelhandtering 
o Forskrift om individuell plan 
o Forskrift om sykehjem 
o Forskrift om vederlag for opphold i institusjon 
o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

3.1 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen ønsker å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god 
kvalitet. Det skal legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering, rehabilitering og økt 
brukerinnflytelse. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal 
videreutvikles.  Dette blir ivaretatt gjennom ny folkehelselov og lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester som trådte i kraft 01.01.12. Det er utarbeidet økonomiske virkemidler som kommunal 
medfinansiering for somatiske behandlinger i spesialisthelsetjenester, samt at kommunene har fått ansvar 
for finansiering av utskrivningsklare pasienter.  Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og en rekke 
tjenesteavtaler med Helse Finnmark HF. 
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Samhandlingsreformen viser til at flere brukergrupper og en stadig økning av eldre nødvendiggjør vekst i 
ressursbruken innenfor omsorgssektoren. Knapphet på fagpersonell nødvendiggjør strenge kommunale 
prioriteringer.  
 
Andre viktige nasjonale føringer er Omsorgsplan 2015 (St.meld. nr.25, 2005-2006), Demensplan 2015, 
Kompetanseløftet 2015, Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 og NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg.  

3.2 Regionale føringer 

Helsetjenesten i Finnmark fylke har visse særtrekk. Sykestuemodellen har vært en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste som delvis har kompensert for store avstander mellom kommuner og sykehus.  
Dette er særlig aktuelt for Alta kommune. Modellen har vært anvendt i kommuner som ikke selv har 
sykehus. Antall sykestueplasser er blitt redusert i de senere år, men antas å få en sentral plass i 
helsetjenestene, og forventes også å ha en vesentlig plass i samhandlingsreformen. Sykestuedriften er 
sikret ut 2015, og i følge statsbudsjettet for 2013 er det behov for desentraliserte spesialisthelsetjenester 
ved sykestuene i Finnmark.  Delfinansieringen av sykestuene er sikret etter 2014.  
 
Spesialisthelsetjenesten benyttes både av Alta kommune og nabokommuner. 
 
Lokalsykehusene i Finnmark ble lokalisert i en tid med en annen kommunikasjons- og befolkningsstruktur. 
Dette gir Alta kommune noen spesielle utfordringer som bl.a. gjenspeiler seg i et velutbygd legevaktstilbud.  

3.3 Kommunale føringer 

Fra Alta Vil og kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 heter det i hovedmål 3: 
Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvilkår og et samfunn der vi tar vare på hverandre. 
Videre lyder delmål 3.4: Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester. 
 
Alta kommune har i dag en ung befolkning. En av de største utfordringer er at i løpet av de neste 20 årene 
vil kommunen oppleve en fordobling i antallet personer over 67 år. Det vises også til kriteriedata for de 
statlige rammeoverføringene, som har lagt til grunn følgende årlige vekstrate for eldre i Alta i 
økonomiplanperioden 2012 – 2015: 
 

67-79 år 4,5 % Kraftig vekst over landsgjennomsnitt (3,5%). 

80-89 år 3,0 % 0-vekst på landsbasis. Alta får fortsatt jevn vekst. 

90 år opp 4,5 % Samme vekst som på landsgjennomsnitt. 

 
Oversikten nedenfor viser en betydelig vekst i antall eldre noe som bør legge føringer på ressursbruk og utvikling 
av de fremtidige tilbud i Alta kommune. Befolkningsutviklingen i ulike alderskategorier synliggjøres slik: 
 

Framskrevet 
befolkningsutvikling 

2012 2015 2020 2025 2030 

0-5 år 1 626 1 662 1 765 1 863 1 839 

6-12 år 1 999 1 949 1 953 2 034 2 153 

13-15 år 898 937 844 862 880 

16-19 år 1 167 1 229 1 212 1 140 1 144 

20-44 år 6 914 7 269 7 500 7 763 7 773 

45-66 år 4 957 5 251 5 704 5 821 5 997 

67-79 år 1 335 1 528 1 888 2 197 2 293 

80 år eller eldre 511 565 634 727 992 

SUM 19 407 20 390 21 500 22 407 23 071 
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Netto driftsutgifter pr. innbygger 2011 (KOSTRA): 

 Pleie og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Sum HS 

Alta 13.267 2.035 1.615 16.917 

Narvik 19.269 1.928 2.072 23.269 

Harstad 17.467 1.893 1.468 20.828 

Kristiansund 14.991 1.890 1.606 18.487 

Sør-Varanger 17.964 2.150 781 20.895 

Finnmark 16.863 2.520 1.740 21.123 

Kommunegr. 12 17.650 3.087 1.468 22.205 

Landet u/Oslo 14.252 1.963 1.572 17.787 

     

Differanse gr. 12 -83 mill.kr. -20 mill.kr. +3 mill.kr. -100 mill.kr. 

Differanse landet -19 mill.kr. +1 mill.kr. +1 mill.kr. -17 mill.kr. 

 
* Differansetallene er beregnet ut fra Alta kommunes størrelse på 19.300 innbyggere. 

 
Tabellen viser at Alta kommune har til dels betydelig lavere kostnader pr. innbygger innen pleie og omsorg 
enn de kommuner vi sammenligner oss med. Noe av dette kan forklares med at vi har få eldre, men høyt 
antall psykisk utviklingshemmede og det faktum at en stadig økende andel av pleie- og omsorgsutgiftene 
går til yngre brukere, veier i motsatt retning. 
 
Utgiftene innen helsetjenesten og sosialtjenesten er noenlunde samsvarende med de kommuner vi 
sammenligner oss med. 
 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter: 

 Pleie og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Sum HS 

Alta 27,1 4,2 3,3 34,6 

Narvik 39,2 3,9 4,2 47,3 

Harstad 37,2 4,0 3,1 44,1 

Kristiansund 34,6 4,4 3,7 42,7 

Sør-Varanger 33,0 3,9 1,4 38,3 

Finnmark 27,9 5,3 2,6 35,8 

Kommunegr. 12 32,4 4,6 3,2 40,2 

Landet u/Oslo 31,1 4,3 3,4 38,8 

     

Differanse gr. 12 -5,2 -0,4 +0,1 -5,5 

Differanse landet -4,0 -0,1 -0,1 -4,2 

 
 
Alta tilhører kommuner med store frie inntekter. Kommuner med store frie inntekter bruker normalt mer 
penger innenfor alle sektorer, slik at fordelingen av forbruket er noenlunde likt alle andre. 
 
Tabellen viser at dette ikke er tilfelle for pleie og omsorg i Alta som bruker en forholdsvis betydelig mindre 
andel av nettoinntektene sine til pleie og omsorg enn de fleste andre. 
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Relevante planer: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 

 Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 

 Kommuneplanens arealplan 2011-2030 

 Økonomiplan 2012-2015 

 Virksomhetsplan 2012 

 Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014.  

 Videreutvikling av eldreomsorgen i Alta kommune, k-sak 11/05 og 20/06 

 Rusforebyggende plan 2005-2008 

 Alkoholpolitisk plan for Alta kommune 2008-2012 

 Plan for psykisk helsevern 2007-2010 

 Plan for lindrende behandling, huhs-sak 68/08 

 Omstilling og fornyelse av legetjenesten, huhs-sak 103/08 

 Omstillingsprosjektet for helse og sosial, k-sak 50/09 
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4 Hovedtema for planen 

 
Helse- og sosialsektorens ansvarsområde er omfattende og berører et bredt spekter både av brukergrupper 
og tjenester. 
 
Hovedutfordringene er: 

 Økte behov i eldreomsorgen 

 Økte behov ressurskrevende brukere  

 Flere oppgaver for kommunene, herav tidlig utskriving av pasienter, samhandlingsreformen etc. 

 Boligsosiale behov for ulike brukergrupper 

 Rekruttering og kompetanse 

 Økonomi 

4.1 Valg av hovedtema 

Forslag på hovedtema er basert på en prosess gjennomført vinteren 2010 av styringsgruppen.  
Styringsgruppa har formulert hovedmål samt ulike fokusområder med delmål. Det vises for øvrig til 
vedtatte planprogram, k-sak 55/10. 
 
Viktige områder i kommunens helse og sosial politikk er blitt behandlet i parallelle prosesser.  Tematisk 
kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune ble behandlet av kommunestyret våren 2010, og 
videreutvikling av Altamodellen er organisert som et eget prosjekt, jfr. vedtak 109/09 i formannskapet. 
Altamodellen beskrives og drøftes derfor kun delvis i denne planen. Følgende tema er valgt: 
 

1. Generelle tema 
2. Helse 
3. Eldre 
4. Funksjonshemmede 
5. Rus og psykiatri 
6. Flyktninger/innvandrere 
7. Bolig 
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5 Utviklingstrekk 

Det er en rekke utviklingstrekk som legger føringer på utviklingen av helse- og sosiale tjenester, lokalt og 
nasjonalt, kortsiktig og langsiktig. I denne sammenheng vektlegges de viktigste og mest omfattende: 
 

 Økningen av antall eldre over 80 år, samt økningen i antall mennesker som utvikler demens er et 
sentralt område.   
 

 Det pågår en nedbygging av institusjonsplasser i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både 
innenfor rus, psykiatri og somatikken, og ansvaret for oppfølging og behandling blir i økende grad 
overført til kommunene.  
 

 Det forventes at det offentlige i økende grad overtar ansvaret for bolig og oppfølging for 
funksjonshemmede ved fylte 18 år 

 

 Økning av antall mennesker med rus og/eller psykiatriproblemer der oppfølgingsbehovene er mer 
omfattende og varig.   
 

 Innføring av samhandlingsreformen medfører økt samhandling mellom sykehus, fastleger og øvrige 
kommunale helsetjenester. Dette medfører ytterligere press på pleie- og omsorgstjenestene i 
kommunene. 

 

 Legevitenskapens fremskritt gjør at flere med kompliserte og mangeartede medisinske problemer i 
større grad behandles i kommunene.   
 

 Det stilles økt krav til kompetanse, og det er vanskeligere å skaffe kvalifisert personell.   
 

 Fokuset på folkehelse og forebygging øker. Målet er å forebygge sykdom i forkant i stedet for å 
reparere i etterkant. 
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6 Status og utfordringer 

6.1 Generelle tema 

6.1.1 Rekruttere, beholde og kompetanse 

Status 
Alta kommune har kontinuerlig fokus på å sikre et tilstrekkelig antall fagutdannede innenfor de ulike 
områdene i helse- og sosialsektoren. Vi lykkes stort sett med å rekruttere fagpersonell til de fleste stillinger. 
Unntakene er periodevis leger, personell med spesialutdanning, vernepleiere, sykepleiere på sykehjem og 
ledere. Vi ønsker å utvikle organisasjonskulturen for å skape attraktive arbeidsplasser som både vil sikre 
rekruttering og stabilitet. Gode offentlige tilbud, herunder tilbud om barnehageplasser bidrar til at ansatte 
fortsetter å arbeide i kommunen. Videre er det viktig å skape faglige utfordringer.  Det er en målsetting å 
skape gode praksisarenaer for elever og studenter.  
 
Sektoren har utarbeidet en strategisk kompetanseplan som vil se kompetanse i et lengre og utvidet 
perspektiv, og vil utgjøre en viktig del av Alta kommunes strategier både i forhold til rekruttering, samt å 
beholde medarbeidere.  
 
Per 1.1.12 har sektoren 477 årsverk, fordelt på ca 800 ansatte. Omtrent 400 årsverk har turnusarbeid noe 
som utgjør 90 % av de ansatte. Disse har i snitt 64 % stilling. Av sektorens ansatte er ca 85 % kvinner. Ca 
22,5 % av sektorens ansatte er uten formell helse- og sosialfaglig utdanning, og ca 30 % har helse- og 
sosialfaglig utdanning fra videregående skole. Kompetanseoppbygging er et sentralt begrep.   
 
Alta kommune har utviklingssenter for sykehjem. Hovedmålsettingen er å være: 

 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og definerte satsningsområder 

 Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 

 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 

 Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten 
 
Altamodellens utvikling, både i forhold til systembygging og utvikling av tjenester har også ført til 
kompetansebygging, både mellom kommunale tjenester og i forhold til spesialisthelsetjenesten.  
 
Sektoren har lav ledertetthet (RO 2004) med flere fagpersoner i lederstillinger, mange fagområder og en 
rekke små enheter.  
 
Utfordringer rekruttering og beholde 

 Skape en kultur hvor videre- og etterutdanningsmuligheter synliggjøres og gjøres attraktive for de 
ansatte 

 Redusere antallet med deltidsstillinger 

 Skape lærende organisasjoner som gjør at det arbeides med holdninger, verdier, visjoner, 
erfaringsdeling, samt det å gjøre hverandre gode 

 Skape gode læringsarenaer 

 Utvikle konkrete tiltak som dekking av utgifter ved utdanning, oppholdsutgifter, permisjon, samt 
lønnsjusteringer ved opparbeidelse av etterspurt kompetanse 

 Rekruttere personell som leger, personell med spesialutdanning, sykepleiere til sykehjem og ledere 
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Utfordringer kompetanse 

 Videreutvikle dagens kompetanse, og ta ubenyttet kompetanse i bruk 

 Kompetanseutviklingen må tilpasses den store andelen av kvinnelige ansatte 

 Tilegne seg flere ansatte med fagutdanning på høgskole/universitetsnivå 

 Vedlikeholde realkompetanse i forhold til formell kompetanse 

 Oppfølging av tiltakene i strategisk kompetanseplan  

 Kunne implementere resultat av prosjekter 

 Være forberedt på kommunens ulike utfordringer, herunder Samhandlingsreformen og 
Altamodellen. 

6.1.2 Universell utforming 

Definisjon:  
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 
 
Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av alder og funksjonsevne. Alle skal 
kunne delta på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller ta seg 
frem i det offentlige uterom. I arbeidet med universell utforming er det viktig å ha kunnskap om 
mangfoldet i befolkningen, behovet til følgende grupper vil være viktig:  

 astmatikere og allergikere 

 bevegelseshemmede 

 hørsels- og synshemmede 

 lese- og skrivehemmede 

 utviklingshemmede 
 
Status  
Finnmark fylke er et pilotfylke på universell utforming, og Alta kommune er ressurskommune for Finnmark 
fylkeskommune i dette arbeidet. 
  
I kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 er ett av fokusområdene universell utforming, med 
underpunktet ”Alta Universelt utformet”. 
 
Utfordringer:  

 Bedre samordning og kommunikasjon internt i kommunen om arbeidet med universell 
utforming. Herunder bør det vurderes muligheten for et tverrsektorielt forum eller arbeidsgruppe 

 Bevisstgjøring og kompetansebygging generelt rundt universell utforming 

 Forankring og politikkutforming. Fastsettelse av klare og realiserbare mål for "Alta universelt 
utformet"  

6.1.3 Krisearbeid 

Status 
Helse og sosial har lang tradisjon på handtering av ulike kriser som oppstår i lokalmiljøet.  
 
Psykososialt team arbeider med oppfølging etter ulykker og hendelser som medfører død. Hovedformålet 
er å skaffe oversikt over det inntrufne, og fordele akutt hjelp til etterlatte, og eventuelt andre involverte. 
Dette vil gjelde der det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig, eller at de rammedes nettverk som 
familie, venner eller nærmiljø ikke kan, eller i liten grad kan mobiliseres. Kommunens psykososiale team 
arbeider etter gitte rutiner. Sammensetningen av deltakere er både tverrfaglig og tverretatlig. 
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Når det gjelder større ulykker og kriser handteres dette av Alta kommunes kriseledelse og beredskapsråd, 
jfr. Alta kommunes beredskapsplan for helsetjenesten. Alta kommune har god kompetanse på krisearbeid. 
 
Utfordringer 
Hovedutfordringene er: 

 Å ha en riktig dimensjonert tjeneste som kan handtere kriser på ulike nivå 

 Å videreutvikle kompetanse på krisearbeid 

 Å ha tilgang på deltakere med supplerende kompetanse og ferdigheter 

 Å utarbeide en samlet helse- og sosial beredskapsplan som ivaretar de ulike behov 

6.1.4 Forebygging og folkehelse 

Forebyggende 
Å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sykdom, skade eller andre problemer.  

 Primærforebygging: Å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller lyte oppstår. Eksempler er: 
levekårsarbeid, strukturell tilrettelegging for sunn helseadferd, vaksinasjon og ulykkesforebygging.  

 Sekundær forebygging: Handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall. Denne kan 
igjen deles i tre nivåer:  

o Innsats i symptomfri fase, eks: screening av antatt friske personer for påvisning av 
begynnende sykdomsutvikling eller betydelig helserisiko, som muliggjør henvisning til 
effektiv behandling. Dette tilsvarer folkehelsetilnærmingen til sekundærforebygging 

o Innsats ved begynnende faresignaler eller uhelse. Dette betegnes som tidlig intervensjon. 
Eks: tiltak overfor ungdom som eksperimenterer overfor narkotika 

o Innsats i klinisk, symptomgivende fase for å hindre tilbakefall av sykdom, eks: 
livsstilspåvirkning og/eller legemiddelbehandling. Dette tilsvarer den kliniske tilnærmingen 
til sekundærforebygging  

 Tertiærforebygging: hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som foreligger. 
Tertiærforebygging faller sammen med habilitering/rehabilitering.  

  
Helsefremmende 
 ”Å fylle på” med ting som er gode og positive, og som gjør at vi får det bedre. Innsats før sykdom og 
problemer oppstår.  
 
Folkehelse 
Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 
 
Folkehelsearbeid 
Hele befolkningen er målgruppen i folkehelsearbeid. Helse skapes der folk lever. Skole og barnehage, 
arbeidsplass, bo- og nærmiljø er de arenaer der dagliglivet vårt utspiller seg, og er derfor sentrale arenaer 
som må prioriteres i et målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid. Folkehelsearbeid angår derfor 
alle sektorene i kommunene. 
 
I folkehelseloven som trådde i kraft 1. januar 2012, er kommunalt, fylkeskommunalt og statlig 
folkehelsearbeid samlet i én lov. Det er nytt at det er ”kommunen” som har ansvar for folkehelse, ikke 
”kommunens helsetjeneste” som i kommunehelsetjenesteloven.  
 
Status  
Alta kommune har jobbet med folkehelse i mange år, men dette er lite systematisert. I forbindelse med 
kommunens deltakelse i FYSAK- prosjektet (2004-2007) og folkehelseprosjektet (2007-2009) har Alta 
kommune fått synliggjort og igangsatt en rekke aktuelle folkehelsetiltak. Eksempler på tiltak: 
Byløyperennet, Toppturer, åpen hall for ungdom, den kulturelle spaserstokken, kampanje arbeidsliv (røykfri 
arbeidsplass), Aktivitetsskolen, turmatkonkurranse i skoler. I tillegg utføres det mange gode tiltak innen 
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folkehelsearbeid i kommunen, som trafikksikkerhetsarbeid, Sykkelbyen Alta, miljøfyrtårn, Rusken- 
aksjonen, Miljøuka, FRI-programmet i ungdomsskolen.  

 
I mai 2010 vedtok Kommunestyret i Alta (k- sak 42/10) strategi for videre arbeid med folkehelse i Alta 
kommune. Strategien skulle bidra til:  

 at Alta kommune jobber helhetlig, strategisk og systematisk for å bedre folkehelsen i 
lokalsamfunnet 

 at folkehelsesatsingen i Alta kommune synliggjøres som fokusområde i kommuneplanens 
handlingsdel for 2011-2014 

 at man sikrer at folkehelse forankres i kommunale virksomhetsplaner 

 at innbyggerne i Alta tar valg som fremmer gode levevaner for egen helse.  
 
Alta kommune har inngått partnerskap med Finnmark fylkeskommune om folkehelsearbeid. Rådmannens 
ledermøte er overordnet beslutningsorgan for folkehelsearbeidet i Alta. Det er nedsatt en tverrsektoriell 
folkehelsegruppe i Alta kommune, som ledes av kommuneoverlegen.  
 
Med den nye folkehelseloven har alle kommuner fått et helhetlig ansvar for folkehelse.  
 
Utfordringer  

 Oppfølging av ny folkehelselov, deriblant må kommunen skaffe nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne 

 Folkehelse og miljørettet helsevern er ikke godt nok kjent i kommuneorganisasjonen, administrativt 
og politisk, samt i samfunnet for øvrig 

 I kommunen er det ønskelig å få rask økonomisk gevinst av tiltak som igangsettes. Effekter av tiltak 
innen folkehelse (forebyggende og helsefremmende arbeid) tar lang tid, i tillegg er de usynlige samt 
at det kreves et tverrsektorielt samarbeid for å få gjennomført tiltakene.  

 Etablering av stilling som folkehelsekoordinator fra januar 2011 er ikke iverksatt, (k-sak 42/10) 

 Oppstart av frisklivssentral er vedtatt i k- sak 53/11. Vedtaket er ikke gjennomført. 

 Alta kommune har en ung befolkning, med en gjennomsnittsalder fra 36 til 38 år. I en ung 
befolkning er forebyggende arbeid svært viktig, og tjenestetilbudene må dimensjoneres deretter.  

6.1.5 Mål og strategier generelle tema 

Mål: 
1. Medvirke til at brukeren ivaretar eget liv og helse. 
2. Tilby brukeren individuelt tilpassede og koordinerte tjenester ved behov. 
3. Bedre kvaliteten på tjenestene via økt medvirkning fra brukerne.  
4. Samhandle godt internt i organisasjonen, og i forhold til andre aktører.  
5. Bidra til økt bruk av elektronisk kommunikasjon.  
6. Sikre god rekruttering og stabilisering av personell ved å skape spennende og attraktive 

arbeidsplasser 
7. Sørge for at vi til enhver tid har tilfredsstillende kompetanse for å yte gode tjenester. 
8. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. 
9. Redusere sosial ulikhet. 

 
Strategier: 

 Oppfølging av kompetanseplan for å øke kompetansen innenfor ulike fagområder 

 Utarbeide en samlet helse- og sosial beredskapsplan 

 Ha fokus på universell utforming 

 Ha fokus på å utvikle tiltak som styrker folkehelse- og forebyggende arbeid  

 Utvikle og ta i bruk IKT og teknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene 

 Utvikle samhandling som arbeidsform 
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6.2 Helse 

Status 
Helsetjenestene har vært et viktig satsningsområde i Alta kommune over flere 10-år. Kommunen har hatt 
særskilte utfordringer innenfor helsetjenesten som er knyttet opp mot den betydelige befolkningsveksten 
og avstand til sykehus. Sentrale strategier for kommunen har vært å tilby tjenester som er robuste, holder 
god nok kvalitet og som skaper trygghet i befolkningen.  
 
Altamodellen 
Et sentralt begrep i våre helsetjenester er Altamodellen, der ideen er å organisere kommune- og 
spesialisthelsetjenester under samme tak. Altamodellen fremstår i dag som et nasjonalt utstillingsvindu i 
forhold til samorganisering og samhandling.  
 
Høsten 2012 har det vært en prosess i regi av Alta kommune og Helse Nord RHF angående utvikling av 
helsetjenestene i Alta. En rekke tiltak skal utredes innen følgende hovedområder:  
 

 ambulante polikliniske tjenester 

 utvidelse og organisering av sykestuefunksjonen 

 styrke det billediagnostiske tilbud 

 utvikle kompetansesenterfunksjon for sykestuemedisin  

 utvikle regionalt tilbud innenfor psykisk helsevern og rus 

 utbygging av Alta Helsesenter.   
 
Selve utredningsprosjektet skal være avsluttet innen 31.12.2013, og foreslåtte tiltak skal ha en planhorisont 
på 10 år (2014-2024).  
 
Sykestua 
Sykestua er en viktig grunnpilar i vår helsetjeneste. Behandlingstilbudet på våre 9 sykestuesenger omfatter 
avansert behandling innenfor mange fagområder. Dette medfører at flere pasientgrupper i betydelig grad 
kan tilbys helsehjelp i sitt nærmiljø. Sykestua har beredskapsfunksjoner, behandler akutte tilstander hos 
eldre, utfører rehabilitering samt terminal behandling og pleie. Sykestua tilbyr også cellegiftbehandling og 
dialyse. På natt yter sykestua tjenester til legevakta. Sykestua brukes før, etter og istedenfor 
sykehusinnleggelser.  Tidlig utskriving av pasienter har medført at sykestua handterer mer 
behandlingskrevende pasienter.  
 
Fødestua 
Fødestua tilbyr et velfungerende desentralisert fødetilbud. En viktig målsetting er å tilby den gravide og 
familien en helhetlig svangerskaps, - fødsels- og barselomsorg. Fødestua følger statlige kvalitetskrav og er i 
samsvar med sentrale myndigheters nivådeling av fødselsinstitusjoner. 
 
Fødestua er jordmorstyrt, mens det overordnede faglige ansvaret ivaretas av Helse Finnmark. Jordmødrene 
er ansatt i Alta kommune. Virksomheten er avtalehjemlet med Helse Finnmark. Det fødes ca 300 barn i Alta 
pr. år. Av disse fødes ca 100 på fødestua i Alta. 
 
I samarbeid med barn og ungetjenesten driver jordmødrene en egen helsestasjon for ungdom. 
 
Fastlegeordningen og legevakta 
Det er til sammen 22 fastleger i Alta fordelt på 4 ulike legepraksiser. I snitt har fastlegene ca 1000 
innbyggere på sin liste. Videre benyttes ca 20 % stilling pr. fastlege til kommunale oppgaver som 
sykehjemsleger, skolehelsetjeneste samt sykestua i Alta.  
 
Fastlegene i Alta er private aktører. Legesentrene har ulik organisering og drift.  
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Legevakta i Alta er dimensjonert ut i fra kommunens størrelse og avstand til sykehus. På dagtid er det en 
lege samt turnuskandidat på vakt, mens det på aften og natt er en lege på vakt + bakvakt til enhver tid. 
Sykepleierne på legesentrene går i rullerende turnus med legevakta. 
 
Det er stor aktivitet på legevakta med mange henvendelser sammenlignet med sammenlignbare 
kommuner. Bemanningen på legevakta har vært uforandret siden etableringen i 2001. 
 
Diabetesteamet i Alta 
Diabetesteamet har fått bred nasjonal omtale i forbindelse med arbeidet med Samhandlingsreformen. 2 
diabetessykepleiere (til sammen 80 % stillingshjemmel) samt 2 timer legeressurs pr. uke bidrar til at ca 600 
diabetikere i Alta får råd og veiledning i forhold til sin diabetes.  
 
Rehabiliteringstjenester 
Virksomheten yter tjenester til personer i alder fra 0 år til siste fase i livet.  Tjenestetilbudet er derfor svært 
variert. Brukere med redusert funksjonsevne skal i samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut eller syn/ 
hørselskontakt arbeide for å oppnå best mulig funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø. Det gis både 
individuell behandling og gruppetilbud. Viktige arenaer der rehabilitering gis er kortidsavdelingen og 
sykestua. 
 
Fysioterapitjenesten består av kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter. Det foreligger en 
underfinansiering av fysioterapitjenesten med hensyn til antall driftstilskudd og antall utførte årsverk i 
fysioterapi. Problemstillingen er synliggjort i egen opptrappingsplan, jfr. k-vedtak 80/10 og forslag nr. 28 i 
KDP. Behovene for faglig spesialisering (psykomotorisk, barn og unge og lymfødem) må ivaretas.  
 
Flyktninghelsetjenester 
Jfr. kapittel om flyktninger/innvandrere. 
 
Miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen, og inngår i den nye folkehelseloven. Målgruppe er hele befolkningen i 
kommunen. Tjenestene ivaretas primært av kommuneoverlege og helsekonsulent. Aktuelle oppgaver er 
godkjenning, tilsyn, uttalelser, råd og veiledning. Aktuelle områder er barns miljø i skoler og barnehager, 
drikkevann, støy, radon, luftforurensning, solarium, tatovering, ulykkesforebygging, basseng og badeanlegg 
 
Helsesøstertjenesten 
Tjenesten ble i 2008 overført fra sektor for helse og sosial til sektor for oppvekst og kultur. Viktige oppgaver 
er helseundersøkelse, forebyggende psykososialt arbeid, opplysningsvirksomhet, skolehelsetjeneste og 
samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov. 
 
Utfordringene er: 

 Oppbygging og dimensjonering av legetjenester og legepraksiser i samsvar med 
befolkningsutviklingen 

 Dimensjonering av nattjenesten på Alta Helsesenter, jfr. formannskapsvedtak 144/08. 

 Opptrappingsplan for fysioterapeuter, jfr. k-sak 80/10. 

 Utvikling av regionale fagteam innenfor diabetes, kols, kreft, demens med mer. 

 Gjennomføre igangsatte prosjekt i regi av Helse Nord RHF, Helse Finnmark HF, og Alta kommune 
angående utvikling av helsetilbudet i Alta. 

 Utbygging av Alta Helsesenter. Alta kommune har avsatt kr 62 mill til prosjektet. 

 Fagområdet miljørettet helsevern er for lite kjent i kommunen.  
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6.2.1 Mål og strategier for helse 

Mål:  
Tilrettelegge for lokale og fremtidsrettede helsetjenester 
 
Strategier: 

 Utvikle og gjennomføre prosjekt ”Altamodellen” 

 Utvikle og dimensjonere kommunale helsetjenester i samsvar med kommunens behov 

 Legge til rette for å utvikle tjenester relatert til samhandlingsreformen 

6.3 Eldre 

Status 
Omsorgsavdelingen har som formål å gi helse- og omsorgstjenester til eldre og pleietrengende.  
 
Et særtrekk med pleie- omsorgstjenesten i Alta kommune er mange personer under 67 år som mottar 
tjenester. Beregninger på nasjonalt nivå viser at personer under 67 år utgjør 1/3 av brukerne av pleie og 
omsorg, men benytter 2/3 av samlet ressursbruk.  
 
I tidsperioden 2012-2020 forventes det en vekst på ca. 50 % av antall personer over 67 år, med hovedvekt i 
aldersgruppen 67-79 år. Tilsvarende økning forventes i årene 2020-2030, men da med forholdsvis størst 
vekst i aldersgruppen over 80 år.  Antall brukere med demens har en betydelig økning i hele perioden. 
Utviklingen beskrives slik: 
 
Økning i antall eldre totalt og antall demente 2012 – 2030: 

Innbyggere 2012 2015 2020 2030 

Totalt 19 282 19 947 21 048 22 615 

67 – 79 år 1 354 1 549 1 936 2 331 

80-89 år 452 492 542 881 

90 + 66 72 91 123 

Herav: Demente 169 189 218 320 

 
 
 
Utviklingstrekk i eldreomsorgen 
 

 Omsorgsavdelingen fatter ca 1200 vedtak vedrørende pleie- og omsorgstjenester pr. år 

 Gjennomsnitt botid på sykehjem er ca 2 år 

 Antall brukere av kortidsopphold og avlastning utgjør ca 150 personer pr. år. 

 Antall brukere og tildelte timer hjemmehjelp er redusert fra år 2002 til år 2011. Reduksjonen utgjør 
ca 13 årsverk 

 Antall brukere og tildelte timer hjemmesykepleie har økt fra år 2002 til år 2011. Økningen tilsvarer 
ca 28 årsverk, og brukes primært i ulike prosjekter 

 Samlet antall årsverk i tjenestene er ikke endret i perioden. Dette tilsvarer en effektivisering av 
tjenesten med 15 årsverk 
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 Brukerne av hjemmesykepleie har mer omfattende tjenester i dag enn i 2002 

 113 brukere har trygghetsalarm i 2011 

 28 brukere har omsorgslønn i 2011 

 52 brukere har støttekontakter i 2011 
 
Viktige tjenester er: 
 
Hjemmebaserte tjenester 
Tjenestene har som mål å bidra til at pleietrengende og eldre skal være mest mulig selvhjulpne, og ha 
muligheten til å bo hjemme lengst mulig.  Tjenestene tilrettelegges ut fra en kartlegging av den enkeltes 
behov, nærståendes og nettverkets muligheter til å hjelpe den enkelte. Eksempel på slike tjenester er 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 
 
Hjemmeboende kan få trygghetsalarm innenfor visse forutsetninger. Videre kan omsorgslønn innvilges til 
personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.  
 
Det har vært en beskjeden vekst i antall stillinger i hjemmetjenestene. Unntaket er enetiltak i forhold til 
særlig krevende brukere. Dette betyr at hjemmetjenestene har hatt rasjonaliseringsgevinster, og at det 
leveres flere tjenester enn tidligere. En strengere tildelingspraksis av hjemmehjelp har medført at det har 
vært mulig å omdisponere en del av hjemmehjelpsressursene til pleieoppgaver.  
 
Omsorgsboliger 
En omsorgsbolig skal være tilpasset demente og personer med kognitivt svikt og være fysisk tilettelagt slik 
at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgns pleie- og omsorg. Det er kommunen som har 
tildelingsrett til boligen. Omsorgsboliger kan være organisert i felleskap med stasjonær bemanning, ha ulike 
servicefunksjoner og muligheter for sosiale møteplasser.   
 
Alta kommune har flere boliger som ikke tilfredsstiller dagens krav til utforming, og som kun i begrenset 
grad gir muligheter til å gi heldøgns pleie- og omsorg. Ut i fra dagens krav til standard har vi et begrenset 
antall bemannede omsorgsboliger. Omsorgsboliger for eldre fordeler seg slik: 
 

Vertshuset Talvik 

16 omsorgsboliger 5 omsorgsboliger 

 
Sykehjem 
Sykehjemmene skal ta imot personer som på grunn av sviktende helse har behov for døgnkontinuerlige 
tjenester utover det som er mulig å gi i hjemmet. På helsesenteret gis det også tilbud om korttidsopphold 
eller avlastning til hjemmeboende med særlige behov. 
 
Antall sykehjemsplasser har vært konstant fra 2002 til 2012, samtidig som antall eldre over 80 har økt fra 
395 til 513. Kommunens sykehjem fordeler seg slik: 
 

Elvebakken 
Sykehjem 

Ekornsvingen 
Sykehjem 

Helsesentret 
Sykehjem 

Bossekop 
Sykehjem 

Furuly 
Sykehjem 

Kåfjord 
Sykehjem 

Sykestua 

32 plasser 16 plasser 21 plasser 14 plasser 35 plasser 16 plasser 4 plasser 

 
Alta kommunes 138 sykehjemsplasser gir en dekningsgrad på 27 %.  Dette anses som en god dekning. Ut i 
fra at kommunen har valgt flere og små sykehjem med mindre avdelinger medfører dette en noe 
ressurskrevende drift (RO-rapporten 2011).  En velutviklet institusjonstjeneste, bestående av store enheter, 
kan gi stordriftsfordeler og rasjonelle løsninger.  
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Med bakgrunn i k-sak 97/11 er det gjennomført en egen sykehjemsutredning. Denne ble vedtatt i sak 
120/12. Hovedkonklusjonene fra utredningen er:  
 
Perioden 2012 – 2020:   

 Bygge 40-50 bemannede omsorgsboliger på sentrum 

 Beholde dagens sykehjemsstruktur. Ved å holde antall sykehjemsplasser konstant fram mot 2020 

tilsier det relativt sett at det ”legges ned” et lite sykehjem hvert 4.år, sett i forhold til antall 

innbyggere over 80 år.  
 
Perioden 2020 – 2030:  

 Bygge et stort sykehjem med inntil 150 plasser på sentrum 

 Avvikle må sykehjem 

 Bygge 40 - 50 bemannede omsorgsboliger ved Vertshuset 
 
Utfordringer 

 Utvikle forståelse for at den betydelige veksten i eldreomsorgen vil kreve omfordeling av 
ressursbruken i Alta kommune 

 Utvikling av forebyggende tjenester for eldre med fokus på etablering av helsestasjon for eldre, 
samt ulike forebyggende team innenfor livsstilsykdommer 

 Utvikle demensomsorgen, herunder institusjonsplasser, demensteam, støttekontakter, dagsenter 
og avlastning. Dette for å få en sammenhengende tjeneste for demente 

 Tilpasse bemanningen i hjemmetjenestene i henhold til veksten i antall eldre 

 Bygge flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning samt et sykehjem med mange plasser, jfr. 
sykehjemsutredningen 

6.3.1 Mål og strategier for eldreomsorgen 

Mål: 
1. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) (omsorgstrappa). 
2. Tilrettelegge for at boevnen opprettholdes så lenge som mulig. 
3. Tilby tilrettelagte institusjonsplasser til de som ikke kan bo i egen bolig. 

 
Strategier: 

 Utvikle forebyggende tjenester for eldre 

 Dimensjonere hjemmetjenestene i henhold til befolkningsutvikling og valg av institusjonsløsninger 

 Styrke demensomsorgen på ulike nivå 

 Legge til rette for et tilfredsstillende antall korttidsplasser i sykehjem 

 Utvikle et større sykehjem og bemannede omsorgsboliger 

 Legge til rette for egenomsorg ved bruk av velferdsteknologi 

6.4 Funksjonshemmede 

I henhold til offentlige utredninger, herunder St.meld. nr 23, er funksjonshemming definert slik: 
”Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetning og miljøets og samfunnets krav til 
funksjon på områder som er vesentlig for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial 
tilværelse”. 
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Status 
Helse- og sosialsektoren gjennomførte en organisasjonsendring i 2005 som medførte at bistandsavdelingen 
ble opprettet. Avdelingen har ansvaret for funksjonshemmede over 18 år, og yter tjenester til mennesker 
med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, 
opplæring og veiledning i hverdagen. I tillegg gis det tjenester til mennesker med psykiske lidelser og 
rusproblemer. 
 
Funksjonshemmede under 18 år får sine tjenester fra barn- og ungetjenesten i oppvekst og kultursektoren. 
Det er et tett samarbeid mellom barn og ungetjenestene og bistandsavdelingen. Det er viktig i samråd med 
bruker og pårørende å kunne planlegge overgangen fra ungdom til et voksenliv. Dette med hensyn til skole, 
arbeid, avlastning og bolig. 
 
Etableringen av bistandsavdelingen har hatt positiv innvirkning i forhold til tjenesteutvikling, organisering 
og økonomi. Boligtilbudet for psykisk utviklingshemmede har vært gjennomgått og det har vært en dreining 
mot større enheter i form av samlokalisering og bofellesskap. Videre har det vært fokus på faglighet og 
kvalitet samt å beholde personell. Avdelingen har oppnådd betydelig rasjonaliserings- og 
effektiviseringsgevinster som er stipulert til ca 20 årsverk.  I 2011 ble det fattet ca 750 enkeltvedtak i 
avdelingen. 
 
Antall brukere av bistandsavdelingen er betydelige. På kort sikt er økningen i antall brukere i 
bistandsavdelingen en av sektorens største utfordringer. Dette gjelder brukere som i dag har sitt tilbud i 
barn- og ungetjenesten, og brukere som bor hjemme hos sine egne foreldre. Ved fylte 18 år overtar 
bistandsavdelingen ansvaret for disse.  
 
Kartlegging viser et økende behov i fremtiden for tilrettelagte løsninger i forhold til bolig, fritid og arbeid. 
Det er nødvendig å lede utviklingen slik at best mulig helhetlig løsninger kan oppnås med hensyn til god 
faglighet og økonomiske fornuftige løsninger.  
 
Aldersfordeling brukergruppen funksjonshemmede 
Brukere som enten har bolig, eller vil kreve store ressurser fra kommunen når de flytter i egen bolig: 

0 10 20 30 40 50

0-5 år

6-10 år

11-17 år

18-49 år

50-66 år

67-79 år

80-89 år

Brukere 5 8 46 43 11 1 0

0-5 år 6-10 år 11-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år
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Tabellen viser aldersammensetningen av brukere som i dag har et betydelig hjelpebehov. Tabellen viser at 
det er to grupper, 11-17 år og 18-49 år som er størst. Dette vil medføre en betydelig vekst i ressursbruken i 
bistandsavdelingen.  Antall eldre brukere er relativt lav.  
 
Tiltaksboliger 
Alta kommune har til sammen 9 tiltaksboliger av variert størrelse og utforming. Dette er boliger med 
heldøgns omsorg. Det bor mellom 3 og 7 personer i disse boligene, til sammen 45 personer. Det er 
individuelle leiligheter med ulike variasjoner i forhold til samlokalisering, fellesarealer tilknyttet personaldel 
og lignende. 
 
Miljøarbeidertjenester 
Tjenestene gis individuelt og av forskjellig størrelse. Brukerne har sammensatte behov og mottar i tillegg 
tjenester fra det øvrige hjelpeapparatet.  Flere av brukerne bor i kommunale leiligheter, mens andre bor i 
egne hjem. Dette er brukere som har noe bedre restarbeidsevne enn brukerne i tiltaksboligene. Gode 
tjenester som et tilrettelagt omsorgs, - aktivitets- og arbeidstilbud muliggjør individuelle tjenester og mer 
helhetlig ressursbruk. Pr. 1.1.12 mottar 31 brukere tjenester fra miljøarbeidertjenesten. 
Miljøarbeidertjenesten innbefatter ikke nattjeneste. 
 
Arbeids- og aktivitetstilbud 
Funksjonshemmede kan ha behov for tilrettelagt arbeid i perioder, eller behov for et varig tilpasset dag- og 
arbeidstilbud. En hovedutfordring er at behovene er svært ulike. Kommunen eier og driver et dag- og 
arbeidssenter som er tilpasset psykisk utviklingshemmede og personer med store bistandsbehov.  I tillegg 
er kommunen deleier i Aksis som tilbyr arbeid for personer med noen funksjonshemminger. Dag- og 
arbeidssentret driver i eldre og til dels uhensiktsmessige lokaler. Dette legger begrensninger på driften 
samt muligheten til å kunne tilby varierte arbeidsoppgaver.  I dag er 30 brukere tilknyttet dag- og 
arbeidssentret. 
 
Avlastning 
Flere personer med til dels store funksjonshemminger bor hjemme i egen bolig. De fleste bor hos sine 
foreldre. Bruk av avlastning gjøres i samråd med den enkelte bruker og dens pårørende. Dette er brukere 
som etter hvert vil etablere seg i egen bolig. Avlastningstilbudet bidrar til et bedre faglig tilbud for den 
enkelte, samt at pårørende kan få fri fra det daglige ansvaret. Pr. 1.1.12 gis det tilbud om avlastning til 9 
brukere. Avlastningstilbudet utøves i uhensiktsmessige lokaler.  
 
Omsorgslønn 
Omsorgslønn kan ytes til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Hovedformålet er å gjøre det 
mulig for private omsorgsytere å yte hjelp til nærstående personer som trenger betydelig hjelp i dagliglivet. 
Omsorgslønn benyttes pr. 1.1.12 i forhold til 34 brukere, og tilsvarer ca 10 årsverk.  
 
Støttekontakttjenester 
En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for å hjelpe 
han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og å omgås andre mennesker i 
større grad. Det å ha en støttekontakt kan gi en mer meningsfull fritid. De fleste støttekontakttiltakene er 
organisert som individuelle støttekontaktoppdrag. Noen er organisert etter metoden Fritid med bistand 
eller som treningskontakt. Pr. 1.1.12 er det 139 vedtak om støttekontakttjenester. 
 
Utfordringer 

 Vekst i antall nye brukere til bistandsavdelingen 

 Flere og tilrettelagte tiltaksboliger  

 Bedre tilrettelagt avlastningsenhet 

 Nye lokaler for dag- og arbeidssenter 
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 Utvikle et mer differensiert aktivitets- og arbeidstilbud 

 Fokus på rekruttering, kompetanse og kvalitet 

 Utvikling av psykiatri/rus som egen enhet 

 Tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv for funksjonshemmede 

 Rekruttering av støttekontakter 

6.4.1 Mål og strategier funksjonshemmede 

Mål 
1. Videreutvikle tilpassede dag-, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. 
2. Tilrettelegge for en meningsfull fritid i forhold til alder og funksjonsnivå.   
3. Ivareta universell utforming. 
4. Innføre større grad av brukermedvirkning for økt livskvalitet. 

 
Strategier 

 Sikre et tilfredsstillende antall boliger og tilpasset tilbud for fremtidig brukere 

 Legge til rette for et differensiert dag og arbeidstilbud  

 Sikre en tilfredsstillende lokalitetsløsning i forhold til dagtilbud og avlastning 

 Innføre BPA-ordningen som en rettighet for brukere som har et hjelpebehov over 20 timer. 
Ordningen forutsettes organisert av Alta kommune. 

6.5 Psykiatri og rus  

Status 
I ”Plan for psykisk helsevern i Alta kommune 2007-2010” har kommunen som mål å gi en helhetlig og 
samordnet tjeneste innen psykisk helse. Tjenestene skal være effektive, fleksible, behovsrettede og av god 
kvalitet. Satsningsområder har vært forebygging, mestring, tilgjengelighet, samhandling, 
brukermedvirkning, faglig innhold i tjenesten, kunnskap og tillit, og god ressursutnyttelse.  
 
Fra 2007 har det vært en jevn økning av henvisninger til psykiatritjenesten: 

 Ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten  

 Kommunen har de siste årene overtatt ansvaret for relativt mange middelaldrende og eldre 
psykiatriske pasienter med behov for heldøgns tilbud 

 En større andel av pasientene er yngre (under 40 år) med kombinasjonsproblematikk av psykiatri 
og rus  

 Pasienter som overføres fra barn- og ungetjenesten har store oppfølgingsbehov som pr i dag ikke 
kan løses av tjenesten 

 Yngre svingdørspasienter mellom 1. og 2. linje tjenesten. 
 
Kommunedelplanen erstatter Rusforebyggende plan 2005-2008 og Alkoholpolitisk handlingsplan for Alta 
kommune 2008-2012.   
 
Målet er at det totale alkoholkonsumet skal reduseres, konsumet skal flyttes fra sterkere til svakere 
drikkevarer, og den alkoholrelaterte volden skal reduseres.  For å nå disse målene kan kommunen arbeide 
med forebyggende tiltak, og tiltak som utsetter debutalderen og forbruk av alkohol blant unge. Det kan 
vurderes å begrense salgstider, innføre tak på antall skjenkebevillinger, og skjenketider kan innskjerpes.  
 
For øvrig vises det til Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta 
kommune, k-vedtak 48/12 som omhandler forhold til salgs- og skjenkesteder, åpningstid og kontrolltiltak.  
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Nasjonal statistikk viser følgende trend for bruk av rusmidler: 

 En 15-16 åring drikker nesten dobbelt så mye alkohol nå som for 10 år siden. Debutalder for alkohol 
er ca. 14,5 år 

 Blant ungdom har spesielt bruken av hasj, ecstasy og amfetamin økt de siste10 årene.  

 Andelen kokainbrukere øker noe. Dette og ecstasy blir brukt som ”partydop” blant ungdom og 
unge voksne på private fester.  

 Heroinbeslagene har blitt halvert de siste 15 år. Blant unge voksne mellom 21 og 30 år har 
imidlertid 1 av 9 forsøkt kokain. 

 Andelen som har brukt cannabis har fordoblet seg siden 1990.  
 
Tilbakemeldinger fra politiet forteller at russituasjonen i Alta ikke har noe større omfang enn andre steder i 
landet. Brukerne tilhører ofte et belastet miljø med rus, vold og kriminalitet, og er vanligvis mellom 20 og 
30 år.  Det er ofte kombinasjonsproblematikk med rus og psykiatri. Alkohol er det mest utbredte rusmidlet. 
I tillegg brukes det hasj, amfetamin og legemidler. Politiet har formidlet at de har lite informasjon om 
narkotikabruk i ungdomsmiljøene. Sannsynligvis har dette sammenheng med at disse miljøene oppfattes å 
være lukkede og lite oversiktlige. 
 
Brukerne av psykiatri og rustjenester er yngre, og de har i større grad kombinasjonsproblematikk av alvorlig 
psykiatri og rus. I tillegg har mange diagnoser innenfor autismespektret som vanskeliggjør rehabilitering. 
Mange unge som bruker narkotika fungerer i skole og utdanning, og ruser seg i helgene. Virkningene er ofte 
utvikling av angst, depresjoner og psykoser. Helsepersonell forventer at denne utviklingen vil medføre 
betydelige merbelastninger på de kommunale tjenester. 
 
I ”Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010 – 2014” framkommer det at 
kommunen har stor mangel på boliger og varierte boligløsninger for gruppen psykiatri og rus. Fra 2003 har 
det skjedd en fordobling i antall personer med registrert boligbehov. Boligbehovet er i dag ivaretatt ved at 
noen bor hos foresatte, noen er midlertidig på institusjon og noen leier privat med kortsiktig leiekontrakt. 
Noen bruker er uten fast bolig. 
 
Sammen med sosialtjenesten ble rustjenesten i 2009 overført til NAV. Dette ble gjort for å legge til rette for 
bedre samhandling og organisering slik at brukerne skulle få sine behov bedre ivaretatt.  Erfaringene viser 
at det er nødvendig med tettere samordning mellom rus og psykiatri. Tjenestene ble derfor vedtatt 
samorganisert, og ny kommunal psykiatri- og rustjeneste ble etablert i desember 2011.  
 
Beregning av andel pasienter med diagnose ”psykiske lidelser” i Alta kommune  
Beregningen er gjort ut fra et anslag av at 10 % av befolkningen har psykiske lidelses (Folkehelseinstituttet 
2012) . Av disse får anslagsvis 12 prosent diagnosen psykisk lidelse av fastlege. Denne lidelsen er dermed 
den vanligste diagnosen.  
 
Alta kommune, befolkning i alderen 16 år og eldre: 

 2012 2015 2020 2030 2040 

Befolkning i alderen 
16 og over 

14 569 15 842 16 938 18 199 19 101 

10% psyk.lidelse 1 457 1 584 1 694 1 820 1 910 

12% m/diagnose fra 
fastlege  

174 190 203 218 229 

 
Tabellen viser ikke absolutte tall, men en indikasjon på problematikken i kommunen. 
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Psykiatri- og rustjenesten 
Tjenesten har 21,5 årsverk og gir tilbud til: 

 Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser (psykoser) 

 Mennesker med hel- og deldøgnstjenester i boliger 

 Mennesker som trenger oppfølging etter akutte psykoser 

 Mennesker som har et rusproblem i tillegg til sin psykiske lidelse 

 Mennesker med rusproblemer 

 Mennesker i krise 

 Mennesker med angst og depresjoner 
 
Tilbudet gis i form av samtaler på kontoret, over telefon eller hjemmebesøk. I tillegg kommer 
legemiddelhåndtering.  Per 1.1.12 har tjenesten ca 230 brukere. Antall brukere med dobbeldiagnoser utgjør 
ca 115 personer. Av disse er det ca 40 personer i aldersgruppen 18-30 år.  
 
I løpet av 2011 ble det henvist ca 140 nye brukere som medførte at 40 brukere står på venteliste. 
Miljøarbeiderne følger opp brukere gjennom hjemmebesøk og individuell oppfølgning. Ruskonsulentene 
har en viktig rolle i å forebygge og begrense skader pga rusmisbruk.  
 
Alta kommune har en rekke utfordringer ovenfor rus og psykiatri. Dette gjelder både primærforebyggende 
tiltak, sekundærforebyggende tiltak, og innenfor tertiærforebyggende tiltak. Alta kommune har i stor grad 
benyttet prosjektmidler ved utvikling av rustjenester. Midlene i opptrappingsplan for rusfeltet er nå lagt 
inne i rammen.    
 
Det pågår for øvrig en prosess i helse og sosial for å styrke psykiatri- og rusfeltet, jfr. k-sak 97/11. 
 
Maskinsvingen  
Maskinsvingen er et boligtilbud med 6 enheter for personer med ulike psykiske lidelser. Det tilbys et 
omsorgs- og miljøterapeutisk tilbud med målsetting å gjøre brukerne i stand til bedre å mestre egne liv, 
samt gjøre de i stand til å flytte i egne boliger med mindre eller ingen bistand. Gnisten er et møtested for 
personer med psykiske problemer, lokalisert til Maskinsvingen.  
 
Avtaleforhold Stiftelsen Betania 
Ulike avtaleforhold mellom Alta kommune og Stiftelsen Betania ivaretar dagtilbud og boligtilbud for 
mennesker med psykiske lidelser. Dagtilbudet Møteplassen på Betania tilbyr ulike aktiviteter som 
brukerstyrt kafé, matlaging, formingsaktiviteter og turaktiviteter. Tilbudet brukes daglig av 15-20 brukere. 
Ved Betania er det 24 leiligheter forbeholdt mennesker med psykiske lidelser. I tillegg har flere 
rusproblemer. Det tilbys miljøarbeid og helsetjenester til disse. Behovet er større enn det vi dekker i dag. 
 
Ettervernsboliger 
Alta kommune har en ettervernsbolig med 7 leiligheter. Målgruppen er brukere som har avsluttet 
rusbehandling, og som ønsker hjelp til å opprettholde og videreføre en rusfri tilværelse.  Det er en 
målsetting å hjelpe brukere til utviklingsmuligheter og økt opplevelse av mestring. Det legges til rette for å 
gi brukere en mulighet til å fungere i samfunnet ved å tilby tilrettelagt arbeidstrening, ulike fritidstilbud, økt 
bokompetanse og positiv nettverksbygging. 
 
Oppvekst og kultur  
Barn og ungdom under 18 år med psykiske lidelser ivaretas av sektor for oppvekst og kultur. Avdelingen 
tilbyr tjenester hovedsakelig i form av miljøarbeid i hjemmet, tiltaksbasen, barneavlastning, skolebaser 
samt støttekontakter. Øvrige arenaer som skoler, skolehelsetjeneste, ungdommens helsestasjon og 
helsesøstertjenesten har også viktige roller i forhold til utsatte barn og unge. Flere av brukerne vil bli 
overført til helse- og sosialsektoren i løpet av 2012.  
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Relevant statistikk fra Psykisk helsevern relatert til Alta 
 
Antall henvisninger fra Alta kommune til BUP (personer under 18 år): 

2005 2008 2009 2010 2011 

106 111 131 129 134 

 
Antall henvisninger fra Alta kommune til VPP (personer over 18 år), og gjelder personer fra moderat til 
alvorlige lidelser: 

2005 2008 2009 2010 2011 

242 278 270 326 337 

 
For 2011 ble det henvist totalt 415 personer til VPP. Andelen fra Alta på 337 har en snittalder på 35 år og 
utgjør 81 % av alle henvisningene. 

 
Andelsmessig bruk av sengeplasser fra Alta kommune i Psykisk helsevern: 

 2008 2009 2011 

Voksne over 19 år 12913 13050 Ca 14000 

Andel i % av 
befolkningen 

50,1 % 50,6 % 52,1 % 

Utskrivelser 188 221 151 

Utskrivelser i % av 
befolkningen 

59,8 % 70,4 % 54,9 % 

Liggedøgn 3771 4028 3675 

Liggedøgn i andel 
av % befolkning 

55,8 59,6 62,8 

 
 
Antall konsultasjoner på hoveddiagnoser i VPP Alta i 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     33 

Utfordringene:   

 Forebyggende rusarbeid 

 Fokus på tidlig- og tverrfaglig innsats for å tilrettelegge for bedre psykisk helse for barn/ungdom 

 En tydeligere alkoholpolitikk vedrørende salgs- og skjenketider og antall skjenkebevillinger 

 Ha nok og tilrettelagte/tilpassede boligløsninger for personer med rus- og psykiatriproblemer i ulike 
aldersgrupper 

 Å etablere flere døgntilbud til mennesker med psykiske lidelser  

 Å ha god nok kompetanse og tilbud til brukere med dobbeldiagnoser 

 Å ha god nok kompetanse innenfor autismespektret  

 Å ha et helhetlig og tilpasset ettervernstilbud 

 Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste  

6.5.1 Mål og strategier for psykiatri- og rustjenesten 

Mål 
1. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse.  
2. Bidra til å begrense og bekjempe rusmisbruk i kommunen, og arbeide for at misbrukere skal få et 

verdig liv. 
 
Strategier 

 Legge til rette for faglig og organisatorisk utvikling av psykiatri- og rustjenestene 

 Sikre at tjenestene er kompetansemessig oppdatert 

 Sikre et tilfredsstillende antall boliger og tilpasset tilbud for fremtidig brukere 

 Legge til rette for et differensiert dag og arbeidstilbud  

 Utvikle samarbeidet med ideelle organisasjoner for gjennomføring av tiltak 

6.6 Flyktninger og innvandrere 

Flyktning er den som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningregister har flyktningstatus og har fått 
oppholdstillatelse i Norge. Hovedsakelig bosettes flyktninger via asylmottak eller direktebosetting fra 
flyktningleirer, også benevnt som overføringsflyktninger. 
 
Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre. Dette kan være flyktninger, 
førstegenerasjons-innvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to 
foreldre som er født i utlandet. 
 
Status 
Alta kommune har relativ lang tradisjon på å bosette flyktninger. Det siste 10-året har det årlige 
bosettingsantallet vært mellom 20 og 30. I tillegg har det vært flere familiegjenforeninger.  De bosatte 
flyktningene kommer i hovedsak fra Somalia, Afghanistan, Nepal og Eritrea. I tillegg er det statsløse 
palestinere. 
 
Hvert år mottar Alta kommune et bosettingoppdrag fra IMDI. Denne henvendelsen regulerer hvor mange 
flyktninger som ønskes bosatt, samt føringer for en bedre integreringspolitikk.  Dette danner grunnlaget for 
Alta kommunes strategi i forhold til bosetting av flyktninger.  
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Det er i 2011 inngått en partnerskapsavtale mellom IMDI og Alta kommune der formålet er å styrke 
integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og innvandrerbefolkningen. Sentrale 
samarbeidsområder er: 

 Raskere bosetting 

 God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 

 Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling 

 Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk 

 Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt 
 
Barn- og ungetjenesten er gitt i oppgave å bosette enslige mindreårig, jfr. k-sak 97/11. Det er bygd opp en 
organisasjon til å handtere denne brukergruppen. Pr september 2012 er det bosatt 20 enslige mindreårige.   
 
I 2009 ble flyktningkontoret og integreringskoordinator overført til NAV. I dag utføres arbeid med bosetting 
og integrering av flyktninger primært fra NAV, helse- og sosialsektoren og barn- og ungetjenesten. 
 
Det bor ca 1400 innvandrere i kommunen. Dette utgjør ca 7 % av befolkningen. Det er liten utflytting fra 
kommunen. 
 
Statistikk fra 2011 viser at 12.2 % av befolkningen i Norge er innvandrere. De største gruppene kommer fra 
Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. Innvandrerne utgjør et svært sammensatt 
mønster når det gjelder integrering, utdanningsnivå, religion, sysselsetting og likestilling. Et hovedtrekk er 
at graden av integrering og tilpasning til norsk levemønster øker med lang botid, og at andre generasjon er 
mer tilpasset enn sine foreldre. Innvandrere som flytter til Alta representerer primært land som Sverige, 
Finland, Thailand, Russland, Latvia, Litauen, Estland og Polen. Primært utgjør dette arbeidsinnvandring.  
 
Innvandrere som kommer fra land med høye forekomster av alvorlige sykdommer som tuberkulose må 
gjennomgå kontroll og nødvendige helsetjenester. Tilbud om helsesamtaler, informasjon om 
helsetjenester, fastlegeordningen etc. er viktige oppgaver som helsetjenesten formidler. 
 
Det gis ingen særskilt informasjon fra det offentlige til innvandrere om Alta-samfunnet. Det forventes at 
innvandrere raskt kan tilegne seg nok samfunnskunnskap. En forutsetning er derfor at innvandrere selv er i 
stand til dette. Sannsynligvis bør informasjonsarbeidet styrkes ovenfor innvandrere da ikke alle kan ivareta 
dette behovet.  
 
Asylmottaket har 150 + 37 plasser i Alta. 
 
Flyktningtjenesten  
Det bor ca 150 flyktninger i Alta. Av disse er ca 100 bosatt siste 5 år. I tillegg er det bosatt 20 enslige 
mindreårige flyktninger. Integrering av flyktninger er et mangfoldig og omfattende arbeid. En viktig 
målsetting er at den enkelte så raskt som mulig skal bli en del av lokalsamfunnet, dette både i forhold til 
språk, arbeid, skole, fritid, nettverk og lignende. Dette medfører mye fokus på praktisk tilrettelegging og 
individuelle løsninger. Det er vedtatt at en helhetlig plan for bosetting og integrering skal foreligge til 
politisk behandling innen 1.2.2013. 
 
Pr september 2012 er det 45 brukere tilknyttet introduksjonsprogrammet. Koordinator ivaretar oppgaver 
som bidrar til at brukere skal tilegne seg norskkunnskaper for bedre å integreres i samfunnet. Dette gjøres 
ved å samarbeide med voksenopplæringen, næringsliv og kommune i forhold til arbeidspraksis. Bransjene 
som benyttes er i stor utstrekning barnehager, skoler, butikk og sykehjem. NAV i Alta vurderer at det 
arbeides bra med å få personer ut i praksis. Resultatene anses å være gode i fht. nasjonale måltall, da over 
55 % av deltakerne har overgang til arbeid eller utdanning etter endt program.  
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Samarbeidsforum mellom sektorene 
I særlig kompliserte saker der en erkjenner at flere tjenester må inn og gi tilbud til barn av flyktninger og 
familier er det opprettet et samarbeidsforum mellom flyktninghelsetjenesten og avdeling for barn og unge. 
Formålet er å gi koordinerte og tverrfaglige tjenester.  
 
Flyktninghelsetjenesten  
Flyktninger og asylsøkere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett til nødvendige 
helsetjenester.  Flyktninghelsetjenesten er et team bestående av 2,3 årsverk helsesøster og 0,3 årsverk 
lege. Teamet gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-
området.  
 
Utfordringer 

 En boligpolitikk som sikrer boliger til flyktninger 

 Generelt integreringsarbeid av flyktninger.  

 Evaluere tjenesten, herunder disponering av integreringstilskuddet 

 Utvikle bedre samarbeids- og samhandlingsmodeller 
 

6.6.1 Mål og strategier for flyktninger/innvandrere 

Mål 
Arbeide for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på opplæring, arbeid, helse, 
fritid og bolig.   
 
Strategier 

 Utvikle en boligpolitikk som bidrar til bedre boevne  

 Vurdere organiseringen av integreringsarbeidet, jfr. for øvrig k-vedtak 133/12. 
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7 Økonomi 

En må forvente at Alta kommunens økonomi i hele planperioden vil være presset. Dette vil være særlig 
utfordrende for helse- og sosialsektoren som går inn i en periode med økte behov og økt etterspørsel etter 
tjenester. Stikkord her er oppgaveoverføring fra statlige myndigheter, forventet økte befolkningsvekst, økte 
behov innenfor rus og psykiatri, veksten i antall eldre og ressurskrevende brukere. 
 
Kommunedelplanen fremmer en rekke tiltak innenfor de ulike områdene. Dette medfører en betydelig 
aktivitetsvekst og behov for økonomiske ressurser i planperioden. Oversikten nedenfor er ikke fullstendig, 
flere tiltak må utredes økonomisk og er ikke med i oversikten.  

 
 
Sammendrag økonomi planperioden 2012 – 2030 
(tall i 1000-kr) 
 
Drift 

 2013 2014 2015 2016 2020 

Generelle 
tema 

2 800 2 300 2 750 3 350 3 350 

Helse 1 100 3 700 5 000 5 400 7 000 

Eldre 2 300 11 700 12 900 29 700 34 500 

Funksjons- 
hemmede 

700 9 700 13 700 17 700 17 700 

Psykiatri og 
rus 

3 500 4 100 4 100 4 100 4 100 

Flyktninger og 
innvand. 

400 400 400 400 400 

SUM 9 800 31 100 38 050 59 850 66 250 

 
 
Investeringer 

 2013 2014 2015 2016 2020 

Helse 2 mill 30 mill 30 mill   

Eldre 2 mill 75 mill 75 mill   

 
Summene i investeringstabell viser planleggingsmidler, og et behov for innvesteringer som ikke er ferdig 
utredet.  

 
Kommunedelplanen for helse og sosial er optimistisk og ekspansiv. Det er en utfordring å kunne balansere 
en realistisk fremdriftsplan med de tilgjengelige økonomiske rammer. Gjennomføringstakten må derfor 
tilpasses og vurderes gjennom hele planperioden.  
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8 Handlingsplan 

8.1 Generelle tema 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

1 Rekruttere og 
beholde 

Utvikle en organisasjonskultur som virker 
rekrutteringsfremmende og stabiliserende. 

Lage retningslinjer og handlingsplaner Ledere  Ramme Kont. 

2 Rekruttere og 
beholde 

Utvikle en god praksisarena for elever og studenter. Lage retningslinjer og handlingsplaner Ledere Ramme + 
ekstern 

Kont. 

3 Rekruttere og 
beholde 

Tilrettelegge for hospitering, internt og eksternt, for 
relevante fagområder. 

Jfr. strategisk kompetanseplan Ledere  Kont. 

4 Rekruttere og 
beholde 

Prøve ut ulike arbeidstidsordninger, herunder 
økning av stillingsstørrelser 

Gjøres i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjoner 

Personal og ledere  
500.000,- 

2013– 
2014 

5 Kompetanse Iverksette tiltak i Strategisk kompetanseplan for 
helse og sosial 

 Ledere 500.000,- 2013-
2016 

6 Kompetanse Utviklingssenter for sykehjem Pådriver for fag- og tjenesteutvikling, 
videreutvikling av praksistilbudet til 
elever, lærlinger og studenter, 
kompetanseutvikling hos ansatte, 
samt tilrettelegge for forskning og 
utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 

Leder av omsorg Ramme + 
700.000,-  
eksternt 

Kont. 

7 Krisearbeid Utarbeide en helhetlig og samordnet 
beredskapsplan for helse- og sosial i henhold til 
forskrift  

Eksisterende beredskapsplaner evalueres 
og integreres i felles planverk. 
 

Kommunalleder 
Helse/omsorg 

200.000,- 2013 
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8 Forebygging og 

folkehelse 
Oppfølging av ny folkehelselov: 
Kartlegge kommunens folkehelseutfordringer  
Iverksetter nødvendige folkehelsetiltak tiltak for å 
møte kommunens helseutfordringer 

Oppvekst- og levekårsforhold som bolig, 
utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og 
sosiale miljøer og levevaner. 

Rådmannen Ramme 2013 - 
2015 

9 Forebygging og 
folkehelse 

Opprettelse av frisklivssentral jfr. k-sak 53/11 Jfr. samhandlingsreformen Rådmannen 420.000,- 2015 

10 Forebygging og 
folkehelse 

Opprettelse av folkehelsekoordinator jfr. k-sak 42/10 Jfr. samhandlingsreformen Rådmannen 600.000,- 2016 

11 Forebygging og 
folkehelse 

Tilrettelegge for at eldre og andre kan være i fysisk 
aktivitet ute. 
 

Sette ut benker. Utenfor 
sentrumsområde, i boligfelter etc.  

Rådmannen 100.000,- 2013 

12 Familie-
problematikk 

Etablere et tverrfaglig prosjekt til hjelp for familier 
med sammensatte hjelpebehov. 

Dette er komplekse problemstillinger 
som kan berøre rus, psykiatri og vold i 
nære relasjoner. Kan medføre 
involvering fra kommunale, statlige og 
private aktører.  

Rådmannen Utredes 2014 

13 IKT og teknologi Videreføre organisering og forankring av ikt- 
fagdataenheten i helse og sosial 

Utvikling av IKT-tiltak i Altamodellen, 
samhandlingsreformen, herunder 
elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
elektronisk meldingsutveksling 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

500.000 2013 – 
2015 

14 IKT og teknologi Gjennomføre prosjekt ”Velferdsteknologi” i Pleie- og 
omsorgssektoren 

 Kommunalleder 
helse/omsorg 

700.000 2013- 
2014 

15 IKT og teknologi Utrede og innføre Norm for informasjonssikkerhet i 
helse- og sosial 

Nødvendiggjør etablering av elektronisk 
kvalitetssystem 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

300.000 
100.000 

2013 
2014 
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8.2 Helse 

 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

16 Forebyggende  
helsetjenester 
 

Evaluere helsesøstertjenesten. Det er behov for å vurdere om AK har 
valgt en hensiktsmessig organisering.  

Rådmannen Ramme 2013 

17 Forebyggende  
helsetjenester 
 

Utvikle tjenestetilbud som hjelper barn og unge med 
skadelig overvekt. 

Økende helseproblem, nasjonalt 
satsningsområde, flere tilfeller av 
diabetes.  ½ stilling 

Kommunalleder  
helse/omsorg, 
oppvekst og kultur 

300.000 2015 

18 Legevakt Styrking av nattjenesten på Alta Helsesenter. Styrking av nattjenesten berører 
sykestua, fødestua, legevakt og 
sykehjemmet. 

Leder helse 1,4 mill 2014 

19 Legetjenester Utvikle riktig dimensjonering av legetjenestene. Utvidelse i takt med befolkningsvekst og 
tilførsel av nye oppgaver, jfr. 
samhandlingsreformen, jfr. k-sak 2/10. 

Leder helse  200.000 
200.000 

2013 
2015 

20 Legetjenester Kommunal drift av Elvebakken legesenter Jfr. k-sak 2/10 Leder helse 300.000 2013 

21 Legetjenester Opprettelse av 4. turnuskandidat Jfr. k-sak 2/10 Leder helse 400.000 2015 

22 Legetjenester Diabetesteam Utvidelse av dagens tilbud + opprettelse 
av tilbud til barn 

Kommunalleder 600.000 2013 

23 Sykestua Opprette senger for lindrende behandling. Ivaretas i utbygging av Alta helsesenter Leder helse Utredes 2016 

24 Sykestua Opprette 2 ø-hjelpssenger  Kommunalleder Ekstern 2013 

25 Fødestua Opprette 150 % jordmorstilling. 
Jordmødrene skal kun ha arbeidssted ved fødestua i 
Alta. 
 

Oppfølging av veileder Et trygt 
fødetilbud Kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen (Hdir IS-1877), 
herunder å avklare arbeidsgiveransvaret. 

Leder helse Ekstern HF 2013 

26 Fødestua Utvikle samarbeid med privat gynekolog og Helse 
Finnmark 

Jfr. fødestueavtalen Kommuneoverlege Ramme 2013 

27 Fødestua Utrede bedre lokaliteter for svangerskapskontroller. Ivaretas i utbygging av Alta helsesenter Kommunalleder 
helse/omsorg 

Utredes 2016 

28 Rehabiliterings- 
tjenesten 

Utvide fysioterapitilbud på korttidsavdeling / 
rehabilitering. 

Strategiske valg for å imøtekomme 
samhandlingsreformen og styrke 
omsorgstrappa. 

Leder helse og 
leder omsorg 

600.000 2014 

29 Rehabiliterings- 
tjenesten 

Oppfølging av driftsavtalene for privatpraktiserende 
fysioterapeuter. 

Jfr. k-vedtak 80/10.  Jfr. forslag til 
opptrappingsplan 

Leder helse Ca 400.000 
x 6 tilskudd 

2014 – 
2020 
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8.3 Eldre 

 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

31 Forebyggende 
tjenester 

Etablering av helsestasjon for eldre 
 
 
 
  

Hjemmebesøk  
Enklere hjelpemidler 
Ulykkes-/sykdomsforebyggende. 
Individuell og gruppebasert veiledning 
Utrede organisasjonsform  

Leder omsorg 600.000 2016 

32 Forebyggende 
tjenester 

Etablering av forebyggende team for eldre Livsstilsykdommer, herunder kols, slag Kommunalleder 
helse/omsorg 

600.000 2014 

33 Forebyggende 
tjenester 

Innføre et digitalt system for trygghetsalarmer m.m. 
 

Nytt system utredes, jfr. prosjekt 
velferdsteknologi 

Leder omsorg 300.000 2013 

34 Demensomsorg Etablere demensteam Kartlegging, diagnostisering og 
oppfølging. Samordning av tilbud. 

Leder omsorg 600.000 2013 

35 Demensomsorg Utvidelse av dagsentertilbud for demente. Jfr. innspill til økonomiplanen Leder omsorg 1,7 mill. 2014 

36 Demensomsorg Etablere en egen avlastningsenhet for demente Jfr. innspill til økonomiplanen Leder omsorg 3,5 mill 2014 

37 Hjemmetjenester 
 

Bemanningsøkning i samsvar med økt tjenestebehov, 
antall sykehjemsplasser og nye oppgaver som følger 
av samhandlingsreformen. 2 stillinger pr. år. 
 

Hjemmetjenester ytes til alle 
aldergrupper. Hjemmetjenestene 
opprettholdes på minimum dagens nivå. 
Nivået på hjemmetjenester, antall 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser må 
sees samlet. 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

1,2 mill pr. 
år 

2013- 
2020 

38 Sentrum 
Omsorgssenter 

Bygging av Sentrum omsorgssenter knyttet til Alta 
Helsesenter 

Innhold i samsvar med utredning, kan ha 
ulike byggetrinn, 40-50 bemannede 
omsorgsboliger 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

15 mill. 2016-
2020 

39 Vertshuset 
Omsorgssenter 

Utbygging og rehabilitering av vertshuset 
omsorgssenter 

Innhold i samsvar med utredning Kommunalleder 
helse/omsorg 

Utredes 2025-
2030 
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40 Sykehjem 

 
Etablere egen forsterket enhet for brukere med 
særlige behov. 

Tiltak på kort sikt, jfr. utredning okt.2010 Leder omsorg 2 mill. 2014 

41 Sykehjem 
 

Utvide legetjenesten i sykehjem Gjelder særlig sykehjem med 
korttidsplasser.  Kan være stilling i et 
utdanningsforløp 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

200.000 2013 

42 Rehabilitering og 
habilitering 

Hverdagshabilitering For å utsette hjelpebehov Leder omsorg 400.000 2014 

 

8.4 Funksjonshemmede 

 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

43 Rehabilitering og 
habilitering 

Videreutvikle og systematisere tverrfaglig 
samhandling i planlegging og utøvelse av tilbud  

Jfr. også opprettelse av koordinerende 
enhet 

Kommunalleder 
helse/omsorg 

Ramme Kont. 

44 Fritidstilbud Opprette stilling  Styrke arbeidet knyttet mot fritid, 
herunder rekruttering, støttekontakter, 
fritid med bistand, veiledning og 
oppfølging. 

Leder bistand 600.000 2014 

45 Aktivitet og arbeid Etablere dag- og arbeidssenter i nye lokaliteter som 
ivaretar brukernes ulike behov og 
funksjonshemming.  
 
 

Et variert aktivitets- og arbeidstilbud 
bidrar til at brukernes ulike 
forutsetninger blir ivaretatt. Kommunens 
tilbud tilfredsstiller ikke dagens behov, 
herunder kapasitet og differensiering. 
Jfr. HUHS 1/09. 

Rådmannen Netto drift      
1 mill. kr. 

2014- 
2015 

46 Aktivitet og arbeid Alta kommunes ”Ungjobb” må utvides til også å 
omfatte arbeidstilbud for funksjonshemmet ungdom.    

Rekrutteringsordninger Rådmannen 100.000 2013- 
2020 

47 Boliger Følge opp vedtak for fysisk og psykisk 
funksjonshemmede i forhold til boligsosial 
handlingsplan: nye boliger i Midtbakkveien 24 
nye boliger og voksenavlastningsenhet lokalisert på 
Marienlund 36-46 

Jfr. huhs-sak 14/12. For å sikre 
fremtidige behov, faglighet og økonomi.  
Etablere minimum 20 heldøgns 
boenheter innen 2016. 

Rådmannen Netto drift 
15-20 mill. 

2013-
2015 

48 BPA Utrede BPA-ordningen som en rettighet for brukere 
som har et hjelpebehov over 20 timer 

Jfr. K-sak 66/13. Ordningen forutsettes 
organisert av Alta kommune. 

Leder bistand  2014-
2015 
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8.5 Psykiatri og rus  

 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

49 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Opprette møtested for ungdom, lokalisert på Alta 
sentrum  
 

Gi ungdom en arena for å ta opp 
problematiske aspekter på et tidlig 
tidspunkt. Dette tjenestetilbudet kan 
omfatte kontaktpunkt i forhold til: 
Rustjenester psykiatritjenester 
Oppfølgingstjenesten barn- og 
ungetjenesten, foreldretelefon. 
½ stilling, husleie 

Kommunalleder 
Helse/omsorg 

400.000 2014 

50 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Prosjekt for styrking av psykiatri- og rustjenester Utredning våren 2013 Kommunalleder 
Helse/omsorg 

Ramme 2013-
2020 

51 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Alta kommune må tilrettelegge for flere 
praksisplasser og/eller arbeidsutprøving for 
mennesker med tidligere rusproblemer/psykiske 
lidelser  
 

Benytte Aksis, avdeling Mia og APK 
(arbeidspraksis i kommunal virksomhet). 
Mennesker som tidligere har hatt 
rusproblemer og/eller psykiske lidelser 
blir ofte utstøtt av arbeidslivet. AK skal 
ha en aktiv rolle i å motvirke dette. Jfr. 
IA-avtalen. 

Rådmannen og 
NAV-leder 

Ramme Kont. 

52 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Etablere tiltak og modeller som ivaretar barn og unge 
som pårørende, der foreldre har et rus og/eller 
psykiatriproblemer   

Jfr. prosjekt kompetanse og samhandling Kommunalleder 
oppvekst og 
kultur, helse/ 
omsorg 

Eksternt 
Ramme fra 
2013 

2012- 
2015 

53 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Utvide åpningstid for psykiatri – og rustjenesten  Utvide tilbudet på ettermiddag/kveld til 
rusmisbrukere/ mennesker med psykiske 
lidelser.  

Kommunalleder 
helse/omsorg 

200.000 2014 

54 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Videreutvikle samhandlingsmodeller for barn og 
unge i risikosonen og/eller som har utviklet psykiske 
lidelser/rus  

Videreføre drift, jfr. prosjekt mellom 
kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

Kommunalleder 
helse/omsorg og 
barn/unge 

Ramme Kont. 

55 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Kvalitetssikre tjenestene for gravide rusmisbrukere  Sikre tett samhandling i den samlede 
tiltakskjeden rundt den gravide. 

Leder av helse og 
leder bistand 

Ramme Kont. 

56 Forebygging og 
tidlig intervensjon 

Utvikle innholdet i tjenestetilbudet i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  

Vurdere tverretatlige team Leder av helse og 
Leder bistand 

Ramme Kont. 
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57 Dag- og  

aktivitetstilbud 
Videreutvikle et variert dag- og aktivitetstilbud for 
mennesker med psykiatri- og/eller rusproblemer 

 Leder Bistand Ramme Kont. 
 

58 Boliger Opprette differensierte bo- og tjenestetilbud for 
mennesker med psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer 

Tiltak er hjemlet i boligsosial 
handlingsplan. Gjelder tjenestetilbud på 
ulike nivå og aldersgrupper. Jfr.k-sak 
89/11, punkt 24. Opprettelse av stillinger 

Kommunalleder 
helse/omsorg, 
NAV-leder 

3,5 mill 2013 -
2016 

59 Ettervern Utvikle gode samhandlingsmodeller som inkluderer 
deltakelse av det øvrige hjelpeapparat og pårørende. 

Jfr. tiltak nr. 49 Leder bistand, 
NAV-leder 

Ramme 2013 

60 Ettervern Styrke ettervernstilbudet innenfor rusomsorgen.  Leder bistand Utredes 2013 

61 Alkoholpolitikk Utarbeide en tydeligere alkoholpolitikk. Forebyggende rusfrie tiltak for unge. 
Vurdere salgs- og skjenketider, og tak på 
antall bevillinger 

Rådmannen Ramme 2016 
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8.6 Flyktninger og innvandrere 

 

Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 

62 Integrering Evaluering av flyktningtjenesten.   Evalueringen skal inneholde: 
Organisering av de ulike tjenestene 
Samarbeids- og samhandlingsmodeller.  
Barnevernets rolle i forhold til forebyggende 
arbeid. 
Disponering av integreringstilskuddet (samme 
modell som barn/unge). 
Utarbeidelse av lokal handlingsplan for 
integrering og inkludering. 
Gjennomgang av introduksjonsprogrammet. 

Rådmannen Ramme 2013 

63 Integrering Etablere tilbud om barnepass/base for å sikre 
foreldres deltakelse på skole. 

Husleie + ½ stilling NAV-leder og Alta 
VOS. 

400.000 2013 

64 Integrering Tilrettelegge for ulike tilbud i lag og foreninger 
ved å utvikle stimuleringsordninger slik at 
barn/unge får et aktivitetstilbud 

Jfr. prosjekt Styrking av innsats mot 
barnefattigdom 

NAV-leder Ramme 2013-
2015 
 

65 Integrering Utarbeidelse av en helhetlig plan for bosetting 
og integrering av flyktninger 

Hovedfokus er evaluering og organisering.  Rådmannen Ramme 2013 
 
 

66 Integrering Følge opp avtale og handlingsplan med IMDI  Rådmannen Ramme  2013-
2015 

67 Boliger Realisere vedtatte boligbehov for flyktninger i 
henhold til boligsosial handlingsplan.  

Flyktninger blir boende i kommunale boliger 
utover dagens kommunale regleverk. Dette 
skaper et generelt press på dagens 
boligstruktur. Jfr. prosjektsøknad husbanken. 

Rådmannen Eksternt 2013 - 
2015 

68 Innvandrere Utrede informasjonstiltak til innvandrere Informasjonsmateriell, bruk av media, 
servicekontor, ulike sektorer og lignende. 

Rådmannen og 
NAV-leder 

Ramme 2013 
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Vedlegg: Deltakeroversikt i  arbeidsgrupper for 
kommunedelplan helse og sosial 

  Generelle tema: 
 Avdelingsledermøtet 
 Grete J Thomassen, Fagforbundet 
 

  Helse: Eldre: 

Ingunn Torbergsen, AK Marie Stavang, AK 

Tone Lise Nilsen, AK Gunn Elin Iversen, AK 

Ragna Eikanger, AK Frode Øvrejord, AK 

Tone Mauseth, AK Berit Frost, AK 

Anne- Lene Thomassen, Tillitsvalgt NSF May Britt E. Johansen, AK 

Kenneth Johansen, AK Svein Iversen, Betania 

Frode Øvrejord, AK Gjertrud Soleng, Eldrerådet 

Tone Dervo, AK Unni Nilsen, Eldrerådet 

Gudmund Opgård, Diabetesforbundet 
 

  Funksjonshemmede Rus og psykiatri 

Siri Isaksen, AK Turid Pedersen, AK 

May-Rita Karlsen, AK Frode Øvrejord, AK 

Jorunn Nordholm, AK Siri Isaksen, AK 

Hilde Helgesen, AK Barbara Bjerrang, AK 

 Kirsti Hellesøy, AK Jan Kåre Sandberg, AK 

Merethe Kjellmann, AK Ebba Medlie, AK 

Lillian Mjenna, NFU Linda Brinchmann, AK 

Anita Prebensen, AK Lindis Ringen, AK 

Jan H. Pettersen, AK Robert Kechter, Helse Finnmark 

Elinor Isaksen, Rådet for funksjonsh. Gunn H. Strand, Betania 

Anders Vannebo, NFU 
 Werner Johansen, NFU 
 

  Flyktninger og innvandrere 
 Jon Yngve Sønvinsen, AK 
 Inger Bergmo, AK 
 Ann Roarsen, AK 
 Victor Esjeholm, AK 
 Svetlana Pedersen 
 Svein O. Hansen, AK 
 Sylvi Bellika, AK 
 

  Fritz Solhaug, AK., har vært sekretær for arbeidsgruppene. 
 


