
 

Hva skjer nå? 
Omleggingen med å gjøre Elvebakken  sykehjem til et kompetansesenter 

for demens er godt i gang. En avdeling på sykehjemmet som i dag har 8 

plasser,  er omgjort til en forsterket skjermet enhet for demente med 5 

plasser.   

Prosessen med å avvikle dagens modell av Vikartjenesten er startet, og 

skal være iverksatt innen 1. april 2019. 

Det er skrevet en intensjonsavtale mellom Alta kommune og Betania. 

Intensjonsavtalen vil danne grunnlag for de endelige avtalene som skal 

inngås med Betania i løpet av 2019. Dagens avtaler er nå sagt opp. 

Fødestua ble virksomhetsoverdradd fra og med 1.1.2019, og alle ansatte 

fulgte med til sin nye arbeidsgiver Finnmarkssykehuset. Alta kommune 

og Finnmarkssykehuset er også i gang med planleggingen av 

virksomhetsoverdragelsen av Sykestua. 

Gakori barnehage er vedtatt nedlagt. Det pågår omstillingssamtaler med 

de ansatte og drifta vil bli avviklet i løpet av 2019. Arbeidet med å 

etablere alternativ læringsarena i lokalene til Gakori barnehage er godt i 

gang og skal være i drift fra høsten av. Dagens tilbud Nøkkelstien og 

Altagård vil da bli lagt ned. 

Avdeling for bosetting og integrering er flyttet til, og slått sammen med  

voksenopplæringssenteret i Skaialuft. Den nye virksomheten har fått 

navnet Alta integrerings- og kompetansenter. 

Omstillingsteamet 
Prosjektgruppen har besluttet å opprette et omstillingsteam som skal 

bistå lederne med å iverksette endringene som følge av prosjektet.  

Leder av omstillingsteamet er Grete Thomassen fra personalavdelingen. 
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Kommunestyret har vedtatt å 

iverksette tiltak fra 

omstillingsprosjektet tilsvarende 

83,5 mill. kr. frem mot 2022.  

Agenda Kaupang bistår 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 

 

 



 

Politisk behandling 
Konsekvensene av omstillingsprosjektet vil bli svært synlige både for 

ansatte og brukere, spesielt vil dette gjelde for helse og sosial.  

Forslagene til tiltak fra arbeidsgruppene innen barnevern, helse, 

sosial/NAV skal behandles av kommunestyret i februar. Samlet har de 3 

gruppene levert tiltak for 27 mill. kr. for perioden 2019-2022.  

2 nye arbeidsgrupper  
Tjenestene innen administrasjon, samfunnsutvikling og tekniske 

tjenester skal nå inn i konsept- og planleggingsfasen. I den forbindelse er 

det etablert 2 nye arbeidsgrupper: 

 Administrasjon og samfunnsutvikling  

Leder – Oddvar Konst 

Jørgen Kristoffersen 

Reidar Olsen 

Hallgeir Strifelt 

Heidi Nilsen Røst 

Karin Kristensen 

Kjell-Magne Gabrielsen 

Bjørg Daniloff 

Bjørn Conrad Berg 

Beate Monsen - plasstillitsvalgt 

 

 Tekniske tjenester 

Leder Bengt Fjellheim 

Rigmor Endresen 

Magne Oppgård 

Roy Knutsen 

Kathrine Skau 

Anna Utkilen 

Therese Moutkajærvi 

Heidi Nilsen Røst 

Tina Hoaas 

Per Egil Bjørnstad - plasstillitsvalgt 

Mandatet er å identifisere tiltak og handlingsrom som muliggjør 

nødvendige omprioriteringer og effektiviseringer.   

Det er lagt opp til 3 arbeidsgruppemøter. Agenda Kaupang vil bistå 

gruppene. En nåsituasjonsanlyse vil ligge til grunn for arbeidet.  

Arbeidsgruppenes anbefalinger skal ferdigstilles i løpet av første halvår. 


