
 

Rapport fra gruppearbeidet i omstillingsprosjektet. 

Arbeidsgruppen Sosial 

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2019-2022 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 80 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  

Alta kommunes egne analyser, samt nåsituasjonsanalysen fra Agenda Kaupang viser at 

kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er 

stort.  

Noe av årsaken er et ekspansivt investeringsbudsjett. Reduksjon av investeringene bør derfor 

vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 

effektivisere driften.  

Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av investeringene i omsorgssenteret og ny 

stor skole. Det er også en forutsetning at budsjettert eiendomsskatt (2018-2021) ikke reduseres. 

1.2 Fordeling av sparemålet på 80 mill. kroner med full effekt fra 2022 

Kostnadskuttene fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. At fokuset ligger på tjenester i 

tabellen under betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan 

være muligheter for å effektivisere i mange som ikke er nevnt her. Effektiviseringskravet bør 

derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 

Tabellen under viser fordelingen av kuttene på 80 millioner kroner med full årlig effekt fra 2021.  

Tjenester 

Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 
13 % Innsparing 80 mill. kr 

Kultur og kirke 7,8                    
Sosial 17,7 6 %                 5-8  
Barnevern 18,9 7 %                 6-9  
Barnehage 15,3 5 %                  
Grunnskole 75,7 26 %                
Grunnskole og barnehage                24-32 
Helse 30,4 11 %                9-12 
Pleie og omsorg 119,9 45 %              35-39  
Administrasjon -4,1   
Totalt 285,7   80 
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1.3 Mandatet til arbeidsgruppene 

I fase 3 i prosjektet, september -desember 2018, skal arbeidsgruppen innen Sosial utarbeide 

tiltak for å redusere kommunens netto driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser 

best kan gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet 

for planlagte investeringer. 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 5-8 millioner kroner i løpet av 4 år (2019-

2022). Utgangspunktet for sparemålet på 5-8 millioner kroner er regnskapet for 2017. 

2 Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 23.august Felles oppstart av gruppearbeidet. Mål med 

arbeidet, mandat, plan for gjennomføring. 

2 20. september Første møte i gruppa. Starte arbeidet med 

tiltaksutvikling. 

3 18. oktober Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak 

4 15. november Videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene, 

ferdigstille tiltakslisten. Ferdigstille rapporten 

3 Deltakere i arbeidsgruppen 
 John Helland– Kommunalleder Helse og Sosial- leder arbeidsgruppen 

 Randi V Østgaard - Virksomhetsleder NAV Alta 

 Kirsti Håkonsen- Avdelingsleder NAV Alta 

 Trine Arnesen- Avdelingsleder NAV Alta 

 Roger Tobiassen- Avdelingsleder Flyktningetjenesten   

 Turid Pedersen- Avdelingsleder Psykiatri- og Rustjenesten 

 Knut Johansen- Rådgiver Budsjettavdelingen 

 Heidi Johansen- Tillitsvalgt FO  

 Hege Askestad – Rådgiver Agenda Kaupang- referent 

4 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har vært ledet av Kommunalleder i helse og sosial. Deltakernes oppgave har vært å 

bidra til best mulig utredning av tiltakene.  

Det er i prosessen fremmet en rekke tiltak. Noen av forslagene er overlappende, og det vil være 

flere tiltak som gjelder noen av de samme brukerne. Effektmålet per tiltak er derfor nøkternt 

fastsatt, og det er hensyntatt årsvirkning og budsjettvedtak fra desember 2018.  Poenget er at 

tiltakene til sammen vil bidra til at målet nås. 
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Gruppa har fokusert på å komme fram til tiltak som er realiserbare, og alle er enige i forslagene. 

Etter siste møte og før rapporten ble ferdigstilt av gruppeleder, er tiltakene gjennomgått og 

kvalitetssikret med NAV Alta og budsjett- og økonomiavdelingen. 

Brukermedvirkning må få et særskilt fokus i det videre arbeidet med offentliggjøring av forslag til 

tiltak, og særlig når det kommer til iverksetting. 

Det anses positivt og motiverende at flere av forslagene  også vil  kunne gi bedre kvalitet og 

uttelling på Kommunebarometeret. Dette gjelder spesielt innen forebygging og rådgiving for 

sosiale tjenester.  

 

5 Kort presentasjon av tjenesteområder som hører inn 
under arbeidsgruppens ansvarsområde 

 

► Virksomhet for bistand:  

o Tiltak for personer med rusproblemer  

 

► NAV: 

o Økonomisk sosialhjelp 

o Gjeldsrådgivning 

o Boliger for vanskeligstilte 

o Tiltak for ungdom 

 

► Virksomhet for bosetting og integrering  

o Flyktningetjenesten 

o Introduksjonsprogrammet 

 

6 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
Tabellen på neste side viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak for å nå 

målsettingen (5-8 millioner) med de viktigste konsekvensene og beregning av økonomisk effekt i 

perioden. Nærmere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene finnes i beskrivelsen under tabellen. 

Arbeidsgruppens møter er brukt til gjennomgang av Agenda Kaupangs analyse av tjenestene, og 

diskusjoner rundt hvilke tiltak som kan og bør tas med. De ulike tiltakene ble fordelt mellom 

arbeidsgruppas medlemmer, som mellom møtene sjekket ut og beregnet nærmere både 

økonomisk innsparing og faglige konsekvenser.  

Det ble i første møte klart at tiltak innenfor bosetting og integrering, ikke var hensiktsmessig å ta 

med i arbeidet i arbeidsgruppa. Flyktningetjenesten og introduksjonsprogrammet gjennomgår 

store innskrenkninger i tilbudet som følge av reduksjon i antall flyktninger. Dette må koordineres 

med bortfall av integreringstilskuddet fra Staten. Arbeidet pågår gjennom planlegging av driften i 

tjenesteområdet Oppvekst og Kultur, og tas dermed ut av arbeidsgruppa for Sosial. 

Innenfor rusarbeidet, har det til nå vært underbudsjettert både i forhold til ettervern og 

forebygging. Innsparingstiltak fremstår derfor som lite realistisk å gjennomføre. Når den nye 
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virksomheten for rus- og psykiatri nå planlegges, må endringer i driften som også kan gi 

effektivisering, tas inn i det arbeidet som skal skje i 2019.    

De ovennevnte avgrensningene betyr derfor at tiltakene fra arbeidsgruppa i all hovedsak referer 

seg til arbeid som utføres etter sosialtjenesteloven hos NAV. Det er derfor i praksis blitt et mindre 

potensiale for å oppnå nå effektmålet, enn det analysen til Agenda Kaupang la til grunn.      
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Nr. Tiltak   Effekt i mill. kr 

Kommentar 2019 2020 2021 2022 

1 Avklare trygderettigheter for 
langtidsmottakere av sosialhjelp 

Prosjekt sammen med rådgivende lege, 
flyktningetjenesten og annen ekspertise.   

1 2,2 2,4 2,6 

2a Doble antall brukere som får frivillig 
forvaltning av inntektene sine 

Flere brukere som i dag ikke klarer å forvalte 
økonomien på egen hånd, skal få hjelp til dette. 
Reduserer behovet for supplerende sosialhjelp.  

1,5 1,5 1,5 1,5 

2b Tilføre et halvt årsverk til 
oppfølging av økonomisk 
forvaltning 

Prosjektorganiseres, og 0,5 stilling tilsettes  
med varighet i tre år  

-0,3 -0,3 -0,3  

3 Reduserte utgifter til inkassogebyr Må utredes nærmere, men gebyr for 
manglende betaling av kommunale tjenester 
som betales av NAV   må kunne reduseres 

0,2 0,3 0,3 0,3 

4 Innkjøp av sikkerhetstjenester Ny, samlet anskaffelse vil gi bedre tilbud  0,1 0,1 0,1 0,1 

5 Tolketjenester Endring i ansvar for tolkning gir reduserte 
utgifter 

for kommunen 

0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Gjennomgang av avtale med NAV 
Troms og Finnmark 

Redusert husleie pga endret fordeling 
statlig/kommunalt ansatte 

0,4 0,4 0,4 0,4 

7a Endre bruken av tiltaksplasser i 
kommunens regi.   

Avslutte avtale med AKSIS om tildeling av 
arbeidsplasser i Kommunal Praksis. Gjelder kjøp 
av ett årsverk som AKSIS i følge avtale med 
kommunen bruker til dette.  

0,6 0,6 0,6 0,6 

7b Etablere et arbeidslag som jobber 
med praktiske oppgaver i og for 
kommunen.  

Opprette et team med 2 årsverk som drifter et 
arbeidslag med inntil 20 plasser, herav 10 
plasser for ungdom under 30 år og 10 plasser i 
Arbeidspraksis Kommunal Virksomhet  

-1,00 -1,2 -1,2 -1,2 

7c Betaling for tjenester og oppdrag 
utført av arbeidslaget 

 0,2 0,3 0,4 0,5 

8 Redusere antall personer med 
sosialstønad 

Innskjerping av aktivitetsplikt, se tiltak 7 og 
øke gradvis antall personer i statlige tiltak med 
5 fra 2019. Øke kapasiteten innenfor 
gjeldsrådgivning med teamarbeid og 
effektivisering 

0,45 0,63 0,81 0,99 

9 Digitalisering, gå over fra rekvisisjon 
til kontantkort og innføre 
elektronisk søknad om sosialhjelp 

Frigjør kapasitet til å jobbe med den enkelte 
bruker, se punkt 7 og 8   

    

 
 

            3,45    4,83        5,31   6,09  
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6.1 Beskrivelse av tiltakene 
 

 

1. Avklare trygderettigheter for langtidsmottakere av sosialhjelp 

 

Alta har 125 personer som har sosialhjelp som eneste inntekt.  Vurderingen er at flere av disse 
må avklares med tanke på om de kan ha rettigheter innenfor Folketrygdloven, eller om man kan 
bistå dem ut i inntektsgivende arbeid.  
Det startes et eget  prosjekt med mål om at man i 2019 skal få avklart 10 saker mot statlig 
trygdeytelser eller ut i inntektsgivende arbeid, og økning til 12 personer på slutten av 
prosjektperioden. Disse mottakerne er beregnet til å motta 220.000 kroner per år per bruker i 
sosialhjelp. Det legges inn et   mål på kr. 1 million i innsparing  i 2019, da full årseffekt ikke kan 
forventes. Dette økes til kr.2,2 mill. når vi har fått avklart 10 brukere.  
 
Tiltaket krever tettere oppfølging av brukere, samarbeid med NAVs rådgivende lege og andre 
legespesialister.  Veiledere på NAV velger ut målgruppen, og går sammen med brukerne for å 
lage plan for den enkelte.  
 

 

Effekt: Innsparing kr. 2.200 000 per år når 10 brukere er avklart 

 

 

 

2. Doble antall brukere som får frivillig forvaltning av inntektene sine 

 

Det er per i dag 20 personer som har frivillig forvaltning av sine inntekter (trygd, for de fleste av 

disse). Ved å doble dette antallet til 40 personer, vil man kunne redusere utgiftene til sosialhjelp. 

NAV sine veiledere og fagfolk har gjort følgende anslag på innsparingspotensialet for de 20 

personene utfra erfaringstall: Redusert tilskudd til husleie/boutgifter på 1 million kroner, og til 

strøm og annet forbruk med 0,5 milioner. 

For å øke kapasiteten på saksbehandlingen lages det et prosjekt med en ekstra halv stilling i tre 

år, kostnadsberegnet til 300.000 kroner per år. Det er i dag bare en halv stilling avsatt til arbeidet 

Effekt:  Brutto innsparing kr. 1,5 million per år, og utgift kr. 300.000  gir netto innsparing på kr. 1,2 

millioner.  

 

3. Reduserte utgifter til inkassogebyr 

 

I 2018 er det brukt ca. 274.000 kroner av sosialhjelp til inkasso for legetjenester og 360.000 
kroner på inkassokrav til barnehager. Dette er utgifter som kommunen via NAV betaler for det 
som i hovedsak er gebyrer og salær på innkreving på kommunale tjenester.   
Ved å lage et system for å unngå unødig inkasso ved legebesøk og til betaling av kommunale 
barnehager, må dette beløpet kunne reduseres. 
Det må utredes med helsetjenesten og andre  hvordan disse kravene kan stoppes i praksis, men 
en halvering av NAV sine utgifter på området anses som et realistisk mål. 
 
Effekt: Innsparing på kr. 300.000 kroner år når nye rutiner er innført.  
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4. Samlet anskaffelse av sikkerhetstjenester 
 

NAV isolert sett bruker 200' per år til sikkerhetstjenester, i tillegg til utrykninger. Kommunen har 
mange og ulike delavtaler, og det er estimert at kommunen samlet sett bruker minst kr. 700.000 
per år. Det vil si at kostnadene er over terskelverdi. Vurderingen er at avtalene  må sees i 
sammenheng,  og anskaffelsen bør legges ut på anbud.  
Det er vanskelig å tallfeste innsparing, men det anslås en reduksjon på kr.100.000 innenfor Helse 

og Sosial sine budsjetter . 

 

 

Effekt: Innsparing kr. 100 000 per år. 

 

 

 

5. Tolketjenester 

 

Det er med virkning fra 01.01.19 gjort en endring i reglene for tolketjenester, slik at dette i større 

grad  dekkes av staten. Det brukes i dag over 450.000 kroner til dette per år  

Effekt: Innsparing på 300.000 kroner per år. 

 

 

6. Gjennomgang av driftsavtale med NAV Troms og Finnmark 

 

Driftsavtalen mellom kommunen og NAV  fra 2009, fastslår at beløpet  skal justeres ved vesentlig 

endring i forholdet mellom statlig og kommunalt ansatte i  NAV Altas lokaler. Det er over flere år  

blitt flere statlig ansatte, mens antall kommunalt ansatte er redusert i forhold til det  det var, da 

driftsavtalen ble inngått. (Rustjenesten, Flyktningetjenesten og Introduksjonsprogrammet er f.eks. 

flyttet ut fra NAV).  Ut fra dagens tall, vil dette medføre en reduksjon på kr.400.000 per år i 

kommunens bidrag til driftsutgifter.     

Effekt: innsparing kr. 400 000 per år. 

 
 

7. Etablere et arbeidslag som jobber med praktiske oppgaver i og for kommunen. 

 

Kommunen kjøper tjenester pr i dag og betaler kr. 1,2 mill for dette per år; kr.600.000 til MIA-
tiltak, og kr. 600.000 til Arbeidspraksis Kommunal virksomhet (APK).  
Tiltaket innebærer at avtalen med AKSIS om AKP, sies opp med formål om å ha dette i egen regi.  
Kommunestyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til MIA-tiltaket.  
 
Kommunen er pålagt å oppfylle kravene i Sosialtjenestelovens § 20a om aktivitetsplikt. Det 
opprettes et arbeidslag med samme modell som Harstad kommune har innført, der 
utgangspunktet for driften blir Drift og Utbyggings behov, utstyr og lokaler.  
Kommunen vil da få utført oppdrag som ellers er arbeidskrevende, samtidig som oppgavene blir 
meningsfylte for deltakerne. 
Det må være to driftsledere for å sikre at oppdragene kan utføres, og at deltagerne følges opp.  
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På sikt vil Arbeidslaget kunne ta betalt for tjenester, f.eks. fra barnehager eller andre, og også 
her er inntektene hentet fra Harstads erfaringstall. Kommunens kapasitet innen kommunal 
aktivisering økes til totalt 20 plasser for voksne under 30 år(Arbeidslaget). 
 
I tillegg til økning av antall plasser i Arbeidslaget, må antallet praksisplasser i kommunens 
virksomheter økes. Det bør bygges opp en samlet kapasitet som gjør det mulig å tilby/kreve 
aktivitet for alle relevante brukere, uavhengig av alder.  

 

Effekt: Årsvirkning på utgifter til arbeidsledere og drift er anslått til 1,2 millioner, innsparing på 

utgifter til AKSIS med 600.000 kroner og inntjening på 400.000 kroner per år når tiltaket har full 

effekt. Netto utgift for tiltaket er isolert sett kr. 200.000 per år, men må ses i sammenheng med 

tiltak 1 og 8.  

 

 

8. Redusere antall personer med sosialstønad og tilby flere gjeldsrådgivning 
 

Reduksjon i utbetalt sosialhjelp for unge under 30 år med bakgrunn i tiltak i statlig regi. Det er 

en forventning om  å få 5 personer over på statlige tiltak i løpet av 2019 og deretter øke med 2 

per år, til 11 ved utløpet av perioden. Utgiften som kan spares fra kommunen, utgjør 7500 kr per 

mnd pr bruker som er brukers betaling for å delta i tiltakene.   

Tiltaket forutsetter tildeling av statlige tiltaksplasser til NAV-kontoret. 

NAV vil også øke kapasiteten på gjeldsrådgivning ved å teamorganisere arbeidet i større grad 

enn i dag, og ved effektivisering av tjenestene.   

Effekt: Innsparing kr. 90.000 per bruker per år, beregnet til kr.990.000 ved periodens utløp 

 

9. Digitalisering av tjenester 

 

Ved å  gå over fra rekvisisjon til kontantkort og innføre elektronisk søknad om sosialhjelp, vil det 

bli frigjort tid til arbeid med søkere og brukere. 

Det er vanskelig å tallfeste effekten, men dette må tas med i forutsetningen av å kunne bruke mer 

tid på hver enkelt bruker, jfr. tiltak 1,2 og 8. 

Tiltaket settes derfor opp uten tallfestet effekt 


