
 

Bakgrunn 
Alta kommune er en stor organisasjon, med mange ulike virksomheter 
og et mangfold av tjenester. Her skjer det endringer hele tiden: brukerne 
etterspør flere, bedre og andre typer tjenester. De faglige kravene økes 
og endres. Lovverket utvikles, og arbeidsdelingen innenfor det offentlige 
blir forandret. Behovet for å ha en kommune som er nytenkende, 
endringsvillig og «i forkant» er derfor stort. 

Hva skjer nå? 
Agenda Kaupang har presentert sitt analysearbeid. Nåsituasjonsanalysen 

vil sammen med egen erfaring og kjennskap til tjenestene være en del av 

grunnlaget for å fremme konkrete tiltak som er mulig å gjennomføre. De 

2 arbeidsgruppene innen pleie og omsorg er kommet godt i gang og vil i 

begynnelsen av mai presentere sine anbefalinger for styringsgruppen.  

Nåsituasjonsanalysen kan leses på kommunens intranettside 

http://www.alta.kommune.no/omstilling-i-alta-

kommune.286810.no.html  

Prosjektet utvides 
Omstillingsarbeidet vil etter påske utvides til å gjelde grunnskole og 

barnehage også. Prosjektgruppa vil oppnevne medlemmer til gruppene.   

Det vil bli utarbeidet en forenklet nåsituasjonsanalyse og arbeidet vil bli 

gjennomført etter samme metode som for pleie og omsorg. 

Arbeidsgruppene vil samles i tre runder og få bistand fra Agenda 

Kaupang. 
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«Prosjektet utvides og 

det skal opprettes to 
nye arbeidsgrupper» 

Agenda Kaupang skal bistå Alta kommune i 

arbeidet.  

Prosjektets mål er å skape varige endringer 

for sunn økonomisk drift og dimensjonering 

av tjenester i hele tjenesteproduksjonen. 

 

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 95 80 6 1 79. 

E-post: monols@alta.kommune.no 
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Effektiviseringsmål 
Styringsgruppen har vedtatt effektmålet om innsparing på 80 mill. kr. for 

perioden 2018 – 2021. Beløpet fordeles mellom tjenestene slik:   

Hvis Alta kommune sammenlignes med Kostragruppe 13 er det 

beregnede potensialet for innsparing på rundt 286 mill. kr.   

At fokuset vil ligge på tjenestene i tabellen over, betyr ikke at andre 

tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det er mulig å 

effektivisere også i andre tjenestetilbud.  

Styringsgruppen har gitt arbeidsgruppene i oppdrag å finne frem til 

effektive tiltak som tilsvarer effektmålet.   

Prosjektperioden er utvidet til 31.12.19, men prosjektperiodens 

hoveddel skal være ferdig 31.12.18. 

 

God påske til alle! 

 

 

Tjenester 
Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 13 

Prosentvis 
fordeling 

Vedtatt 
innsparingsmål, 
totalt 80 mill. kr 

Kultur og kirke 7,8   0 

Sosial 17,7 6 % 5 - 8. 

Barnevern 18,9 7 % 6 - 9. 

Barnehage 15,3 5 % 
24 - 32. 

Grunnskole  75,7 26 % 

Helse 30,4 11 % 9 - 12. 

Pleie og omsorg 119,9 45 % 35 - 39. 

Administrasjon -4,1    0 

Totalt 285,7   80 


