
Prosjektorganisering og rolleavklaring:  
Alta kommune endret for livskraftig drift i 2018  

Prosjekteier  
Kommunestyret er kommunens øverste organ og den som fatter beslutning om omstilling i organisasjonen og 

fastsetter omfanget og utøvelsen av prosjektet. Kommunestyret er prosjektets eier. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune, Prosjektveileder 

Prosjektleder 
Leder det daglige arbeidet og har ansvar for planlegging og organisering. Koordinerer alle aktivitetene i 

prosjektet og er bindeleddet mellom gruppene. Kommunens kontaktperson mot Agenda Kaupang. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune, Prosjektveileder 

Styringsgruppe 
Representerer prosjekteier og har det overordnede ansvaret for at prosjektets gevinster blir realisert. Saker 

som skal til behandling i kommunestyret skal godkjennes av styringsgruppen.  

Kilde: Prosjektveileder 

Prosjektgruppe 
Rådmannen er den øverste administrative leder og har hovedansvaret for alle omstillingsprosesser. 

Kommunalleder og ass. Rådmann har ansvar for omstillingsprosesser som omfatter sitt tjenesteområde. 

Prosjektgruppen skal sikre oppfølging og fremdrift i prosjektet. Saker som skal til behandling i styringsgruppen 

skal godkjennes av prosjektgruppen. 

Kilde: Delegasjonsreglement, Retningslinjer for omstilling i Alta kommune, Prosjektveileder 

Arbeidsgrupper 
Gjennomgå analysene som skal danne grunnlag for felles forståelse for behovet om omprioritering og 

effektivisering. Bistår og er sentral i forankringsarbeidet.  

Bidra til å identifisere tiltak og handlingsrom som muliggjør nødvendige omprioriteringer og effektiviseringer. 

Dette gjøres med bistand fra Agenda Kaupang. 

Det skal gjennomføres 3 planlagte gruppemøter.  

Arbeidsgruppen skal levere en rapport med mulige tiltak. Tiltakene skal utredes slik: 

 Beskrivelse av tiltaket  

 Effekt på kostnadene 

 Effekt på kvalitet/andre konsekvenser (inkl. risikovurdering) 

 Plan for gjennomføring (når kan effekten forventes) 

Kilde: Agenda Kaupang 

Ekstern kompetanse 
I første omgang skal Agenda Kaupang bistå med en gjennomgang og en dypere analyse i helse og sosial. Bidrar 

med regibistand og støtte til lederne underveis i prosjektet. 
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Agenda Kaupang har en pådriverrolle i datainnhentingen og analysefasen. I forankringsfasen og i 

tiltaksutviklingen vil rollen være mer støttende og veiledende.  

Kilde: Konkurransegrunnlag, avtale med Agenda Kaupang (frem til 1.1.2019). 

Andre roller 

Virksomhets- og avdelingsledere 
Har hovedansvaret for omstillingsprosesser i sin virksomhet. Nærmeste leder (enten virksomhetsleder eller 

avdelingsleder)har ansvar for å ivareta sine medarbeidere i prosessen. Gjøres med bistand fra kommunalleder 

og fellestjenesten. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 

Medarbeider 
Arbeidstakere som er i en omstillingsprosess skal ivaretas i henhold til lov og avtaleverk. De skal aktivt 

medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, og en 

best mulig gjennomføring av omstilling ved bl.a.: 

- Bidra positivt til dialog med arbeidsgiver 

- Selvstendig ansvar for å holde seg orientert om omstillingen og melde fra om avvik fra rutiner og 

planer, samt foreslå løsninger der det vil være nyttig 

- Delta i møter som arbeidsgiver innkaller til 

- Tilrettelegge for at relevante personlige opplysninger gjøres kjent for arbeidsgiver 

I henhold til enhver tid gjeldende rutiner må arbeidsgiver ved omstilling/overtallighet selv aktivt bidra til å finne 

løsninger for seg selv i samarbeid med arbeidsgiver. Det kan eksempelvis være ved å tidlig melde sin interesse 

for alternative stillinger. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 

Tillitsvalgte og verneombud 
Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud skal gjennom deltagelse i overordnet planlegging, gjennomføring og 

evaluering bidra til at tiltak gjennomføres til det beste for den enkelte medarbeider, arbeidsplassen og for 

organisasjonene som helhet. Hovedtillitsvalgt vil ivareta det prosessmessige og de berørte ansatte i hht. 

Hovedavtalens bestemmelser. Hovedverneombudet skal tas med på råd når det gjelder helse, miljø og 

sikkerhet, risikovurderinger osv. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 

AMU 
Arbeidsmiljøutvalget behandler i egen sak konsekvensene av omstillingsprosesser. Arbeidsmiljøutvalget skal 

holdes løpende orientert om omstillingen. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 

Administrasjonsutvalget  
Avgjør organisatoriske spørsmål innenfor de enkelte tjenesteområdene, og uttaler seg i omstillingssaker hvor 

kommunestyret fatter vedtak. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 
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Rådet for eldre 
Eldrerådets funksjon er av rådgivende art, og skal gi uttalelser i «alle saker som gjeld levekåra for de eldre» jfr. 

Eldrelova § 3. Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet i god tid før behandling i hovedutvalg og 

kommunestyret. Rådet skal ha saker om tiltak og planer i helse og sosialsektoren til behandling.  

Kilde: Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 

Rådet for funksjonshemmede 
Rådet er et rådgivende organ jfr. kommunelovens § 2. Formålet med loven er at kommunene skal sørge for at 

mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, brei og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker 

som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet 

i god tid før behandling i hovedutvalg og kommunestyret. Rådet skal ha saker om tiltak med 

funksjonshemmede som spesiell målgruppe til behandling, samt tiltak og planer i helse og sosialsektoren. 

Kilde: Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 

Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet er primært et rådgivende organ. Det har rett til å få seg forelagt alle saker av spesiell betydning 

for ungdom. Dette gjelder blant annet saker som angår den enkelte skole, generell skole- og utdanningspolitikk 

og aktuelle spørsmål for enkelte ungdomsgrupper. 

Kilde: Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 

Foreldreråd for Alta kommunale grunnskole og barnehage 
Kommunalt foreldreutvalg for skole og barnehage er to samarbeidsorgan for foreldrene i henholdsvis Altas 

barnehager og grunnskoler. De har rett til å få seg forelagt alle saker som er av betydning for skole og 

barnehage. Foreldreutvalgene skal arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldre, den enkelte skole 

og barnehage, administrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen. Videre er de høringsorgan og 

rådgivende organ på vegne av alle foreldre i kommunen.  

Kilde: Vedtekter for de kommunale foreldreutvalgene  

Bedriftshelsetjenesten 
Dersom en omstilling medfører arbeidsmiljømessige konsekvenser som krever bistand fra en uhildet part, vil 

det være mulig å benytte seg av tjenester fra HEMIS. Kommunalleder er bestiller. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune 

Pasienter og brukere 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning. Pasient- og 

brukerinvolvering på minst tre nivå:  

 Individuelt når det gjelder valgfrihet og innflytelse over egen helse og tjenestetilbud 

 Gruppenivå når det gjelder å møte, bistå og stå sammen med andre pasienter/brukere i samme 

situasjon 

 Kommune- og samfunnsnivå gjennom brukerrepresentasjon 

Pasienter, brukere og pårørende skal være like viktige som fagfolk og politikere i endringsarbeidet. Pasientene 

og brukernes behov skal inngå i grunnlaget for utviklingen av tjenestene, og kvaliteten på tjenestene skal 

vurderes fra pasientenes perspektiv. Pasientene kan på denne måten være helse- og omsorgstjenestens 

viktigste endringsagenter. Brukerne må bli minst mulig skadelidende. 

Kilde: Retningslinjer for omstilling i Alta kommune, Jorunn Nordholm organisasjonsutviklingsprosjektet i helse og sosial 


