
INFORMASJON OM PROSJEKTET BARN OG UNGE 
 
Barn og unge- prosjektet er et omorganiseringsprosjekt som går ut på å samlokalisere og samordne det 
kommunale tjenestetilbudet for barn og unge og deres familier i Alta kommune. Siktemålet med prosjektet 
er å etablere en tverrfaglig organisasjon som skal arbeide helhetlig for at alle barn og unge i Alta opplever en 
god oppvekst og mottar riktige tilbud til riktig tid. 
 
God Oppvekst i Alta er valgt som visjon for prosjektarbeidet og for virksomheten i den nye tverrfaglige 
organisasjonen. Modellen under viser temaområder som prosjektarbeidet vil omfatte: 
 

 
 
 
TVERRFAGLIG ORGANISERING 
God oppvekst i Alta skal fremmes gjennom tverrfaglig organisering av det kommunale tjenestetilbudet for 
barn og unge. Det skal etableres en samlet utrednings- og tjenesteenhet med ansvar for å administrere og yte 
pedagogiske tjenester, barnevernstjenester, helsesøstertjenester og sosiale tjenester for barn og unge i 
samarbeid med barnehager, skoler og deres familier. 
Samordningen av tjenestetilbudet understreker tverrfaglighet gjennom etablering av tverrfaglige team som 
faste organisasjonsenheter. Som del av samordning av tjenester må vi videre søke å finne løsninger som 
rasjonaliserer oppgaver knyttet til administrasjon og styrker tilstedeværelse og operativt arbeid i møte med 
bruker.  
 
SAMLOKALISERING AV TJENESTER 
Tilgjengelighet og det tverrfaglig fellesskap skal styrkes ytterligere ved samlokalisering av kommunens 
tjenestetilbud for barn og unge. Kommunen har skaffet nye lokaler i Alta sentrum til lokalisering av 
administrerende oppgaver i tilknytning til systemrettede og individrettete tjenester. Samlokalisering skal gi 
gode betingelser for tverrfaglig samarbeid gjennom formelle og uformelle møtepunkter og øke 
forutsigbarheten for brukeren.  
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TVERRFAGLIGE ARBEIDSMODELLER 
Med tverrfaglige arbeidsmodeller menes arbeidsmåter, spesifikke arbeidsrutiner og tiltak som skal vektlegges 
innenfor den nye organisasjonen. Arbeidsmodellene skal på den ene siden ivareta lovpålagte oppgaver 
innenfor særlovene og på den andre siden underbygge spesifikke prioriteringer og satsingsområder innenfor 
kommunens tjenesteyting. Med bakgrunn i målsetninger og satsingsområder for kommunens tjenesteyting 
må utforming av tverrfaglige arbeidsmodeller vektlegge:  

- Planlegging og iverksetting av helhetlige tilbud for barn og unge (nært samarbeid med hjem, 
fritidsaktører, skole/barnehage og øvrig offentlig hjelpeapparat)  

- Økt innsats på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon.  
- Brukerperspektiv fremfor fokus på fagområder.  

 
KOMPETANSE OG MOTIVASJON  
Den kommunale tjenesteytingen skal utføres av kompetente og motiverte medarbeidere. Prosjektarbeidet 
tar særlig sikte på å styrke kompetanse innenfor de uttalte satsingsområdene i arbeidet med barn og unge. 
Prosjektarbeidet vil omfatte ulike skoleringstiltak som kurs og konferanser, tverrfaglige samarbeidsmøter og 
studieturer. 
Prosjektarbeidet skal videre stimulere til motivasjon gjennom deltakelse og involvering, gode 
kommunikasjonsrutiner, formelle og uformelle sosiale samlinger med fokus på felleskapsfølelse, 
relasjonsbygging og teamarbeid.   
 
POSITIVT OMDØMME 
Alta kommune har som mål å bygge landets beste tjeneste for barn og unge. Realisering av målsetningen 
forutsetter at det etableres tillitsfulle relasjoner mellom kommunens tjenesteytere og brukere av tjenestene 
og mellom kommunens tjenesteytere og andre viktige personer i barn og unges liv. Relasjoner basert på tillit 
kan bygges ved hjelp markedsføring og informasjon. Vi må la brukere og samarbeidspartnere få kjennskap til 
hvem vi er, hva vi gjør og hva vi kan tilby.  
Tillitsfulle relasjoner bygges imidlertid mest effektivt ved at vi i møte med brukere bidrar til positive 
opplevelser. Vi skal bidra til God Oppvekst i Alta ved å levere riktige tjenester til riktig tid, være 
brukerorienterte snarere enn fokuserte på fagområder og egne arbeidsoppgaver og ved å gi rom og anledning 
til brukermedvirkning i planleggingsarbeid og i gjennomføring av tiltak.  
 
 
PROSJEKTORGANISASJON 
Innenfor prosjektet er det etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som har særlig ansvar for 
prosjektarbeidet og arbeidet med å realisere de målsetninger som er satt for prosjektet.  
 
Styringsgruppens sammensetning:   
Per Hindenes – oppvekstsjef 
Aina Olsen – Helse- og sosialsjef 
Tove Dahle – leder barnvernstjenesten 
Terje Nilsen – leder avdeling for barn og unge 
Gretha Suhr Thomassen – ledende helsesøster 
Ingrid Stensholm – leder PPT 
Hege Foss Westgaard – representant fra 
utdanningsforbundet 
Hans Petter Solberg – representant fra 
fagforbundet  
 

Arbeidsgruppens sammensetning:  
Kjell Sletten – Oppvekstadministrasjonen 
Tone Dervo – Helsesøstertjenesten 
Trine Strøm Thomassen – PP- tjenesten 
Mona Solheim – Barnevernstjenesten 
Anders Humstad – prosjektleder 
 
 
 
 
 

Oppvekstsjef Per Hindenes er prosjektansvarlig for prosjekt Barn og unge og leder for styringsgruppen. 
Anders Humstad er prosjektleder for prosjektet og har et spesielt ansvar for å sørge for fremdrift og 
gjennomføring av prosjektarbeidet.   


