
 

Bakgrunn 
Prosjektet ble igangsatt etter vedtak i Økonomiutvalget den 24. mai.  

Kommunestyret vedtok rammene og organiseringen av prosjektet den 

20. september.  

Prosjektets mål er å skape varige endringer for sunn økonomisk drift og 

dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen. 

Prosjektet skal lede frem til konkrete forslag til tiltak som reduserer 

kostnadene. Tiltakene skal deles inn i kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Prosjektet skal fremme: 

1. Tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon 

2. Tiltak som øker effekten i tjenesteproduksjonen 

3. Tiltak som øker inntektene 

 

Prosjektet må sees i sammenheng med 

Organisasjonsutviklingsprosjektet som pågår i helse- og sosial.  

Varighet og fremdrift 
Prosjektet skal vare frem til 1.1.2019.  

Det er gjennomført en befaring på flere av tjenestestedene/avdelingene 

i helse og sosial. Det pågår nå en kartlegging i form av intervjuer, 

KOSTRA-analyser og dokumentstudier. 

Det skal også gjennomføres en spørreundersøkelse.  

På bakgrunn av denne kartleggingen vil det bli utarbeidet en 

nåsituasjonsanalyse. Denne vil være ferdig i midten av februar og skal 

danne grunnlag for prosjektets videre arbeid i helse og sosial.
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«Prosjektet skal starte 

med en nåsituasjons-
analyse med fokus på 

helse og sosial» 

Agenda Kaupang skal bistå Alta kommune i 

arbeidet.  

 

Hovedmålet i vår arbeidsgiverpolitikk:  

Alta kommune oppleves som en åpen, 

handlekraftig organisasjon og en attraktiv 

arbeidsgiver.  

 

I omstillingsarbeidet skal vi gjennom 

holdninger og handlinger praktisere 

verdigrunnlaget: 

• Åpenhet 

• Trygghet 

• Respekt 

 

Informasjon om omstillingsprosjektet i Alta 

kommune: Ta kontakt med prosjektleder 

Monika Olsen på telefon 958 06 179. 

E-post: monols@alta.kommune.no 

Det vil i løpet av januar bli lagt ut informasjon 

om prosjektet på intranettsiden til Alta 

kommune. 

 



 

Prosjektets organisering 
Styringsgruppe 
Medlemmer: Ole Steinar Østlyngen, Monica Nielsen, Hilde Søraa, Anita 

H. Pedersen, Otto E Aas, Knut Klevstad, Frode Lindahl, Alex Bjørkmann, 

Odd Erling Mikalsen, Trine Noodt, Jan Martin Rishaug, Bengt S. Johansen 

Prosjektleder:  
Monika Olsen – Leder budsjett- og innkjøpsavdelingen 

Prosjektgruppe 
Medlemmer: Rådmannens ledergruppe, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

Grethe Thomassen, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Marit 

Lundgren 

 

Arbeidsgruppe 
Prosjektet har 2 arbeidsgrupper: 

1. Hjemme og institusjonsbaserte tjenester 

Medlemmer: 

 Ingunn Torbergsen – Nestleder HS. Leder av arbeidsgruppen 

 Marie Stavang – Virksomhetsleder Hjemmetjenester 

 Inger Johanne Kristensen – Virksomhetsleder Sykehjem 

 Stina Paulsen – Avdelingsleder Sone Vest 

 Rebecca Møller – Avdelingsleder Rehabilitering 

 Trond Bjørnø – Avdelingsleder Helsesentrets sykehjem 

 Mariann Aleksandersen – Avdelingsleder Kåfjord sykehjem  

 Wenke Nilsen – Personalavdelingen (HR, KS-ned) 

 Martine Guttormsen – Personalavdelingen (HR, 

omstillingsrutiner) 

 Arne Dahler – Budsjett- og innkjøpsavdelingen 

(Økonomiberegninger)  

 En tillitsvalgt 
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2. Bistandsgruppen 

Medlemmer: 

 Per Prebensen – Spesialrådgiver. Leder av arbeidsgruppen 

 Ingunn Torbergsen – Nestleder HS 

 Siri  Isaksen – Virksomhetsleder Bistand 

 Turid Pedersen- – Avdelingsleder Psykiatri- og Rus 

 Inger Lise Borch – Avdelingsleder Bistand 

 Linn Therese Guldhaugen – Leder Barneavlastningen 

 Isabell Pedersen – Avdelingsleder Kongleveien 

 Stian L. Lyngmo – Personalavdelingen (HR, KS-ned) 

 Martine Guttormsen – Personalavdelingen (HR, 

omstillingsrutiner) 

 Arne Dahler – Budsjett- og  innkjøpsavdelingen 

(Økonomiberegninger)  

 En tillitsvalgt  

Det er utarbeidet en oversikt over rollefordelingen mellom de ulike 

aktørene i prosjektet. 

  

Nye retningslinjer for omstilling 

vedtatt av administrasjonsutvalget 
Formålet med disse er å klargjøre hvordan kommunen skal håndtere 

større og mindre omstillingsprosesser. Retningslinjene omhandler 

rutiner for gjennomføring av omorganisering, nedbemanning og 

virksomhetsoverdragelse. Retningslinjene vil ligge til grunn for arbeidet. 

Kommunikasjonsplan 
Det er utarbeidet et utkast til en overordnet kommunikasjonsstrategi for 

Alta kommune. Denne er nå på intern høring.  

På bakgrunn av kommunikasjonsstrategien pågår det et arbeid for å 

utarbeide en egen kommunikasjonsplan for dette prosjektet.  


