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1. MÅL OG RAMMER 
 
1.1 Bakgrunn for prosjektet 
 

Bakgrunnen for prosjektet ”Barn og unge- organisering” er et politisk ønske om at det 
kommunale tjenestetilbudet til barn og unge i Alta skal utvikles til en samlet tjeneste. 
Tjenestene skal organiseres slik at kommunens innbyggere kan henvende seg til en enhet 
med et samlet ansvar for utredning og iverksetting av tilbud.  
Prosjektet ”Barn og unge- organisering” er politisk forankret etter følgende vedtak av 
Kommunestyret i møte 26.06.06, sak 44-06:  
 

"Etablering av en samordnet og samlokalisert tjenestetilbud for barn og unge, inkludert 
barnevernet gis høyeste prioritet. 
Mål: Innen utgangen av 2007 skal tjenestetilbudet være fullt operativt." 

 
Videre er det i forbindelse med budsjett 2006 gitt føringer til rådmannen i forbindelse med OU 
prosjekter. I rådmannens føringer til sektoren heter det: 

 
"Mål for prosjektet: Etablere en samlet utrednings- og tjenesteenhet for tilbud til 
barn/unge og deres familier." 

 
Arbeidet med å utvikle en ny og samlet organisering av tjenestetilbud rettet mot barn og unge i 
Alta kommune er ellers nedfelt i kommunale planer. Kommuneplanen ”Alta vil” angir som et av 
sine hovedmål at kommunen skal ha en omstillingsdyktig organisasjon som møter brukerne på 
en positiv måte. Dette betyr blant annet at Alta kommune skal ha en organisasjonsstruktur 
som har brukeren i fokus og som kan håndtere tverrfaglige samhandlingsbehov.   
 
Bakgrunnen for behovet om en ny organisering er knyttet til at dagens tilbud er organisert 
gjennom flere sektorer og ulike tjenesteytere. Dette har ført til et fragmentert tjenestetilbud for 
innbyggerne og en manglende samordning av økonomiske og personellmessige ressurser. 
Dette bidrar først og fremst til at innbyggere må vende seg til ulike instanser for ulike deltilbud 
og dernest til samordningsbestrebelser på tvers av lovverk og kommunal organisering. 

Dagens tilbud gis i dag av flere sektorer og enheter: 

Helse- og sosialsektoren: 

• Barnevernstjenesten 
• Avdeling barn og unge 

o Helsesøstertjenesten  
o Tiltaksbasen 
o Barneavlastningen/barnebolig 
o Støttekontakttjeneste/avlastningstjeneste/miljøarbeidertjeneste 

 

Oppvekstsektoren: 

• Barnehager 
• Skoler 
• PP-tjenesten 
• Ungdommens hus 

 

Behovet for samhandling er iøynefallende for barn/unge og familier med særskilt 
bistandsbehov. De må sikre sine tilbud gjennom henvendelser/søknader til ulike sektorer og 
tjenesteenheter.  

Dagens organisering tar dernest ikke høyde for å prioritere forebyggende tiltak. Dagens 
struktur bygger i stor grad på å møte utfordringer som er tilmeldt, og det er i liten grad 
kapasitet eller en strategi for proaktiv handling og tidlig intervensjon med sikte på forebygging 
og lavterskel tilbud. 
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1.2  Målsettinger for prosjektet 

 
Til grunn for prosjektet ”Barn og unge” ligger kommunens målsetning om at Alta skal ha gode 
og trygge oppvekstmiljø, og et ønske om at det forebyggende arbeidet skal vektlegges i 
tverrfaglig samarbeid for å gi riktig hjelp til riktig tid.  
  
Prosjektet ”Barn og unge” har som hovedmål å etablere en samlet utrednings- og 
tjenesteenhet for tilbud til barn/unge og deres familier.  
Alta kommune vil sikre at familier og barn/unge med særskilte behov for opplæring eller 
bistand for en helhetlig utredning og en samlet utforming og iverksetting av tiltak.   
 
En etablering av en samlet Barn og unge- organisering skal bidra til å:  
• Utvikle helhetlige tilbud til barn/unge i Alta kommune gjennom ny organisering og nye 

samarbeidsrutiner knyttet til utredning og iverksetting av tjenester.  
• Utvikle kommunens evne til å utforme og iverksette forebyggende tiltak rettet mot barn og 

unge med særskilte behov.  
• Utvikle kostnadseffektive og rasjonelt administrerte tjenestetilbud 
• Utvikle en brukerorientert kommuneorganisasjon med vekt på kvalitet i 

tjenesteproduksjonen. 
• Utvikle Alta kommune til en attraktiv arbeidsgiver. 
 

 
1.3  Samarbeidspartnere 

 
Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren. 
Det er naturlig at saksbehandlingsenheter innenfor de to sektorene, samt tjenester som 
barnevern, PP- tjeneste, helsesøstertjeneste, og sosiale tjenester for barn og unge blir berørt 
av prosjektet.  
 
En ny Barn og unge- organisasjon er avhengig av gode relasjoner og samarbeidsmodeller 
med andre kommunale organisasjoner som yter tjenester rettet mot barn og unge. 
Prosjektarbeidet forutsetter derfor samarbeid med tjenesteområder som:  

• Kulturskole, fritidsklubber og andre tjenester innenfor kultursektoren 
• Sosialtjenesten, Fysioterapi, ergoterapi, kommunelege og andre tjenester innenfor 

Helse- og sosialsektoren.  
• Kommunale tjenester rettet mot flyktninger og innvandrere 

 
Det vil underveis i prosjektet være nødvendig å knytte til seg ekstern kompetanse i form av:  

• representanter fra kommuner som har gjennomført lignende prosjekter og/eller har 
innført en tverrfaglig barn og unge- sektor. 

• Ressurspersoner med særskilt kompetanse innenfor de berørte fagområdene som 
skole/barnehage, PPT, barnevern, helsetjeneste og omsorgstjenester  

• Konsulenter med kompetanse innenfor områder som motivasjon, relasjonsbygging 
og organisasjonsendring.  

 
I forbindelse med behovet for ekstern veiledning og kompetanseheving vil det også være 
naturlig å benytte seg av tilgjengelig kompetanse innenfor kommunale organisasjoner som 
RSK Vest- Finnmark (regionalt samarbeidsorgan for skole og barnehage) og kommunalt 
ressursteam innenfor forebyggende arbeid, og fra statlige organisasjoner og 
oppfølgingsinstanser som:  

• Statped Nord 
• Bufetat region nord 
• Regionalt helseforetak 
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1.4 Rammer 
 

Det er vedtatt politisk at det kommunale tjenesteapparatet rettet mot barn og unge skal 
samlokaliseres og samordnes. Det er videre vedtatt at den nye organisasjonen skal ligge 
under oppvekstsektoren, og den samlede organisasjonen skal etableres i felles lokaler. Den 
nye organisasjonen skal omfatte fagområder som skole, barnehage, barnevern, PP- tjeneste, 
samt de helse- og omsorgstjenester som i dag ligger under helse- og sosialsektorens avdeling 
for barn og unge. Det betyr videre at organisasjonen skal arbeide i medhold til helselov, 
barnehagelov, opplæringslov, barnevernslov og sosialtjenesteloven.        
 
Prosjektperioden er satt til 1 år. Prosjektet avsluttes etter planen august 07. Det betyr at både 
planleggingsarbeidet og implementering av en ny organisering må være gjennomført innen 
den tid. Det er for prosjektperioden ansatt en prosjektkoordinator i 100% stilling.   
 
Alta kommune er innvilget kr. 600 000 av Fylkesmannen i Finnmark til finansiering av 
prosjektet. I tillegg forventes det at Alta kommune stiller med ressurser fra egen organisasjon 
til nødvendig arbeid frem mot politisk beslutning og selvfølgelig det videre arbeidet som skal 
utføres i forbindelse med lokalisering og implementering av den nye organisasjonsstrukturen. 
 
For et mer nøyaktig estimat av den konkret kostnadsrammen for prosjektet kreves en nøyere 
kartlegging og planlegging av behovet for prosjektaktiviteter knyttet til møtevirksomhet, 
skoleringsvirksomhet, reising og overnatting, samt behovet for ekstern veiledning og 
konsulentbistand. I tillegg kreves det en kartlegging av kostnadsnivået knyttet til disse 
aktivitetene.  
Det forventes at prosjektleder legger frem et konkret budsjett i løpet av høsten 06.  

 
 
 

2. ORGANISERING 
 

2.1       Ansvarsforhold 
 
Alta kommune er oppdragsgiver for prosjektet ”Barn og unge” – organisering.  
Innenfor prosjektet etableres følgende prosjektorganisasjon:  
 

1. Prosjektansvarlig; Oppvekstsadministrasjon V/Per Hindenes 
 

Prosjektansvarlig har ansvar for å  
• Ivareta lederfunksjoner for prosjektleder,  
• Ivareta en viss kontrollfunksjon med tanke på prosjektets fremdrift 
• Lede styringsgruppe  
• Gjennomføre veiledningssamtaler med prosjektleder.  

 
Det forventes at prosjektansvarlig deltar i styringsgruppen 1 gang i måneden og gjennomfører 
veiledning 2 ganger i måneden, jamfør møteplaner.   

 
 
2. Prosjektleder: Anders Humstad  

 
Prosjektleder har en sentral funksjon i gjennomføring av de prosesser som er beskrevet i 
prosjektplanen med særlig ansvar for å:  

• Innkalle, saksforberede og følge opp møtevirksomhet knyttet til prosjektet.   
• Initiere og organisere skolering og seminarvirksomhet.  
• Planlegge strategisk med tanke på realisering av prosjektets målsetninger og 

aktiviteter.  
• Videreformidle informasjon til de aktuelle virksomheter og fagforeninger.   
• Bistå de aktuelle lederrepresentantene i arbeidet med å involvere de øvrige ansatte.  

 
Prosjektleder er ansatt i 100% stilling i prosjektet frem til august 07.  
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3. Styringsgruppe:  
Bestående av sektorledere for oppvekstsektor og helse- og sosialsektor, lederrepresentanter 
fra avdeling for barn og unge, helsesøstertjeneste, barnevern og PPT, samt representanter fra 
fagforbundet og utdanningsforbundet. Prosjektleder deltar som saksforbereder og sekretær.  
 
Styringsgruppen er prosjektets beslutningsorgan med ansvar for å: 
• drøfte/revidere/godkjenne/vedta arbeidsgruppens innstillinger 
• drøfte/revidere/godkjenne/vedta planforslag fra eksterne konsulenter 
• presentere prosjektet og prosjektets fremdrift for egne ansatte/medlemmer 
• utarbeide bemanningsplaner for ny organisasjon 
• gjennomføre utviklingssamtaler med egne ansatte  
• overflytting og samlokalisering i nye lokaler 

 
Det forventes at medlemmene av styringsgruppen samles minst 1 gang i måneden, jamfør 
møteplan.  
 
 

4. Arbeidsgruppe:  
Bestående av prosjektleder og representanter fra fagområdene oppvekst, barnevern, PPT og 
avdeling for barn og unge/helsesøstertjenesten.  

 
Arbeidsgruppen er et saksforberedende organ. Alle saker som arbeidsgruppen behandler må 
legges frem for styringsgruppen for eventuelt vedtak. Arbeidsgruppen utgjør dessuten 
prosjektets operative enhet og har ansvar for å utarbeide tiltaksplaner og planutkast knyttet til: 
- Prosjektplaner 
- Kompetansehevingstiltak og motivasjonssamlinger 
- Ny organisasjonsmodell 
- Nye stillingsbeskrivelser 
- Opplegg for overflytting 
- Evalueringsstrategier 
- Innstille og presentere saker for styringsgruppen   

 
Arbeidsgruppen sørger for at det hentes inn personer med spesifikk kompetanse, når det er 
nødvendig i arbeid med enkeltsaker.    
Det forventes at arbeidsgruppen gjennomfører minst to arbeidssamlinger i måneden, jamfør 
møteplan.   

 
 
 
3.  PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING.  
 
3.1   Hovedaktiviteter 

 
Prosjektarbeidet omfatter 6 hovedaktiviteter. Hovedaktivitetene kan betraktes som 
delprosjekter og beskrives som følgende:   

 
1. Planlegge og implementere modeller for tverrfaglig utredningsarbeid og behovskartlegging 

med sikte på å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge i Alta kommune. Det skal 
legges vekt på utadrettet arbeid og integrering av fagområdene barnevern, 
helsesøstertjeneste og PPT, skole og barnehage. 

 
2. Planlegge og implementere et utøvende tjenestetilbudet for barn og unge i Alta kommune 

med bakgrunn i helhetlig utredningsarbeid og behovskartlegging. Det legges vekt på 
helhetlige tiltak og tilbud innenfor de delsystem barn/unge er en del av: 

• Hjemme 
• På skole og barnehage 
• I fritida 
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3. Planlegge og implementere samarbeidsmodeller mellom utredere, iverksettere og andre 
viktige aktører i barns liv med sikte på forebygging og helhetlige tiltak; det vil si: 
• Barnehager og skoler 
• Familie og hjem 
• Sosiale og kulturelle fritidstilbud for barn og unge.  
 

4. Planlegge og gjennomføre skolering og kompetanseheving for å fremme motivasjon for 
endring og styrke personalgruppens tverrfaglige kompetanse. Organisasjonens kapasitet 
til å ivareta gjeldene lovverk og utføre lovbestemte oppgaver rettet mot barn og unge i Alta 
kommune innenfor et tverrfaglig og helhetlig system skal vektlegges.  

   
5. Planlegge fysisk utforming av lokaler knyttet til vedtatt organisasjonsmodell og 

gjennomføre overflytting av de aktuelle avdelinger og enheter til felles lokaler.   
 

6. Implementere, prøve ut og evaluere delprosjektene i samråd med brukere og 
interesseorganisasjoner slik at en samlet organisering av tilbud til barn og unge 
formaliseres og institusjonaliseres i tråd med intensjonene. 

 
 
3.2  Milepælsplan 

 
Planleggingen av prosjektarbeidet skal være målrettet. Arbeidet i prosjektet gjennomføres i 
tråd med en fastlagt milepælsplan. Det betyr at en realisering av prosjektets målsetninger 
forutsetter realisering av følgende 8 milepæler:   
 
Milepæl 1: Etablering av prosjektorganisasjon 
Milepæl 2: Fastsetting av en forpliktende strategiplan for prosjektet 
Milepæl 3: Fastsetting av organisasjonsmodell og stillingsbeskrivelser 
Milepæl 4:  Ferdigstilling av plan for fysisk utforming av Barn og unge- lokaler 
Milepæl 5: Ferdigstilling av lokaler 
Milepæl 6:  Ferdigstilling av konkret bemanningsplan for fordeling av roller og oppgaver i 

den nye organisasjonen.    
Milepæl 7:  Overflytting til nye lokaler/ implementering av ny organisering 
Milepæl 8: Ny organisering og nye arbeidsrutiner er implementert. 
 
I vedlegg 1 (s.9) finnes en detaljert milepælsplan. I planen angis både tidsperspektivet og de 
konkrete aktiviteter som bør gjennomføres for at de aktuelle milepælene skal realiseres.   
 
 

3.3   Møteplan og beslutningspunkter 
 
Det legges opp til en relativt intensiv møtevirksomhet underveis i prosjektåret. Aktuelle 
temaområder til behandling må sees i sammenheng med milepælsplan. Det legges inn 
jevnlige stopp- punkter i form av møter der det settes av tid til refleksjon og planlegging av det 
videre arbeidet. Det er derfor naturlig at møteplanen oppdateres og justeres underveis i 
prosjektprosessen.   
 
Detaljert møteplan for styringsgruppen og arbeidsgruppen finnes i vedlegg 2 (s.11). I planen 
angis tidspunkt og sted for møter, samt de temaområdene som vil være aktuelle for utredning 
og behandling. I tilfeller hvor enkelte medlemmer må melde forfall, anbefales det at 
vararepresentant stiller.  
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4. RISIKOANALYSE 
  
4.1  Kritiske suksessfaktorer 
                

Det angis fem strategiområder som er av særlig betydning for at prosjektets intensjoner kunne 
skal realiseres. 
 
1. Lojalitet til politiske styringssignaler og oppdrag. I arbeid med endring og 

omstillingsprosesser er det naturlig å forvente motstand og skepsis fra deler av 
personalet som blir berørt. Det er derfor av avgjørende betydning at medlemmene av 
styringsgruppen tydelig står bak og fronter prosjektet og prosjektets intensjoner i møte 
med egne ansatte. Ledernes atferd og uttalelser har konsekvenser for prosjektets 
forankring lokalt i de ulike avdelingene og enhetene.    

 
2. Kompetente medarbeidere i arbeidsgruppen. Medlemmene av styringsgruppen har 

ansvar for å nominere deltakere til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen er et forum for 
idemyldring og strategisk planlegging. Det av avgjørende betydning at deltakerne i 
arbeidsgruppen har god kompetanse om egen virksomhet og eget fagområde, at de er 
kreative og løsningsfokuserte, samt at de innehar en aksepterende (positiv) holdning til 
prosjektet og prosjektets målsettinger. Det er grunn til å anta at den ønskede fremdriften 
vil lide, dersom arbeidet i stor grad preges av manglende kompetanse og/eller kritiske 
drøftinger av prosjektets intensjoner og rammebetingelser.  

  
3. Tydelige informasjonsrutiner fra styringsgruppen til de øvrige ansatte. 

Prosjektleder og medlemmene av styringsgruppen har ansvar for å holde de øvrige 
ansatte løpende orientert om prosjektprosessen. De ansatte må få tidlig og tydelig 
informasjon om hva som skjer, hvilke avgjørende valg og beslutninger som er fattet, og 
informasjon om de begrunnelser som ligger til grunn for de valg og beslutninger som er 
fattet. Kommunens intranett vil benyttes til å legge ut oppdatert informasjon. Åpenhet er 
viktig for å motvirke usikkerhet og motstand.   
 

4. Tydelige rutiner for å fange opp tilbakemeldinger fra de ansatte. 
Medlemmene av arbeidsgruppen har et særlig ansvar for å fange opp og videreformidle 
oppfatninger og synspunkter fra de øvrige ansatte. Det må utarbeides strategier for å 
sikre at alle gies anledning til å uttale seg om prosessen og de temaområder som 
behandles, både for å fremme forankring til prosjektet og for å legge et pluralistisk 
perspektiv på det arbeidet som gjøres.  
  

5. Tid. Det må settes av tid til arbeidet med prosjektet. For at prosjektets målsetninger skal 
realiseres og den nye organisering skal lykkes i å forbedre praksis er det av avgjørende 
betydning at prosjektarbeidet prioriteres.     

 
De fem områdene behandles eksplisitt i det første møtet i styringsgruppen. Prosjektleder og 
medlemmene av prosjektorganisasjonen har videre et klart ansvar for å følge opp at disse 
aspektene blir ivaretatt.  

 
 
 
5. OPPFØLGING OG KVALITETSSIKRING 

 
Det bør legges opp til flere tilnærmingsmåter for å følge opp prosjektet underveis i 
prosjektarbeidet og etter at den formelle prosjektperioden er avsluttet. I prosjektperioden vil 
oppfølgingsarbeidet kunne to deles i to faser; 1) evaluering underveis i planleggingsarbeidet 
og 2)evaluering underveis i implementeringsfasen.  
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I det følgende nevnes de strategier som vil ligge til grunn for oppfølging og kvalitetssikring.    
 
1) Evaluering av prosjektets fremdrift i planleggingsarbeidet  
• Jevnlige ”Stoppunkter”. Det legges inn faste møter i styringsgruppen med tid til 

refleksjon over fremdriften og innholdet i prosjektarbeidet. Det er viktig å underveis drøfte 
de prosesser som er gjennomført, om fremdriften i tråd med milepælsplan, og om det er 
nødvendig å gjøre justeringer mht arbeidsmodeller, innhold og målsetninger.  

• Dokumentering. Prosjektleder har et særlig ansvar for å rapportere og dokumentere 
prosjektarbeidet og arbeidet med å realisere milepælene. Rapportene legges frem på 
evalueringsmøter i styringsgruppen.  

• Høring. Medlemmene i arbeidsgruppe og styringsgruppe bør sørge for å fange opp og 
synliggjøre synspunkter og uttalelser fra de øvrige ansatte. Arbeidsgruppen bør ha et 
særlig ansvar for at det i desember/januar gjennomføres en bred evaluering og høring 
knyttet til de beslutninger som er tatt i planleggingsarbeidet.   

• Brukermedvirkning. Prosjektleder har i samråd med arbeidsgruppen ansvar for å 
utarbeide strategier for å innhente synspunkter fra brukerne av de tjenestene som blir 
berørt i prosjektet.   

 
2) Evaluering av implementering 
• Observasjon av praksis. Det holdes jevnlige evalueringsmøter i styringsgruppen med 

bakgrunn i observasjon, dokumentasjon og praksisfortellinger knyttet til implementering av 
ny organisering og nye atferdsmønster. Møtene bør avdekke om det er nødvendig å gjøre 
justeringer mht arbeidsmodeller og innhold.  

• Intern evaluering. Arbeidsgruppen bør ha et særlig ansvar for at det i mai/juni 
gjennomføres en bred evaluering for å avdekke praksiserfaringer knyttet til 
implementeringsfasen.  

• Brukerundersøkelser. I løpet av våren 08 bør det gjennomføres kvalitative og 
kvantitative brukerundersøkelser for avdekke om gjennomføringen av prosjektet har 
forbedret tjenestetilbudet for brukerne.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Humstad 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


