
 

Rekruttering av nye virksomhetsledere i 
Helse og sosial 

I forbindelse med ny organisering av Helse- og 
sosialtjenesten øker antall virksomheter fra fire til ni 
(utenom NAV).  

I første omgang er det lyst ut 5 nyopprettede stillinger 
som virksomhetsleder: Psykisk helse og rus, 
Hjemmetjenester, Mestring og rehabilitering, 
Omsorgsboliger og aktivitet og Altagårdshagen 
demensomsorg. 

Søknadsfristen var 15.august, og det kom inn 23 søkere til 
stillingene. Intervjuprosessen starter første uken i september, og målet er å få tilsatt de 
nye virksomhetslederne innen utgangen av september. 

Ny virksomhetsorganisering ble vedtatt i kommunestyret 10.april. 
Målet med ny organisering av Helse- og sosialtjenesten er å ivareta kommunens behov 
for fornying og omstilling samt en mer kostnadseffektiv drift for fremtiden.  

Organiseringen vil gjøre oss bedre rustet og mer robust til å gjennomføre omleggingen 
av tjenestene: 

 Vridning/flytting av fokus og ressurser fra institusjonsbasert drift til   

          hjemmebaserte tjenester 

 Vi skal ta i bruk et nytt omsorgssenter på 26.000 kvadratmeter høsten 2020 

 

Den nye organiseringen er basert på tidligere og pågående OU-prosesser, 
omstillingsprosjektet i kommunen og nasjonale føringer for fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste: 

 Nasjonale føringer for fremtidens helse- og omsorgstjeneste pålegger 

kommunene å yte tjenester med et økt fokus på brukermedvirkning, forebygging, 

helhetlige pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og teambaserte tjenester. 

 Omstillingsprosjektet «Alta kommune endret for livskraftig drift» har 

synliggjort at kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet 

for innsparing fremover er stort. Helse- og sosialtjenesten fått i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 49 -59 mill. kr. i løpet av 4 år 

(2018-2021). 

 Målene for OU-prosessen i HS er blant annet å etablere en helhetlig, effektiv og 

fremtidsrettet administrativ organisering av helse og sosialtjenesten, få på plass mer 

kostnadseffektive løsninger innenfor tjenesteproduksjonen for å sikre en 

bærekraftig utvikling og å tilpasse og organisere tjenestene til ny struktur.  

Løst inventar og utstyr, 
Alta Omsorgssenter 
Alta omsorgssenter forventes 
ferdigstilt senhøst/vinter 2020.  
 
Når Alta Omsorgssenter står ferdig vil 
Ekornsvingen sykehjem. Kåfjord 
sykehjem og Helsesenter sykehjem 
avvikles. Beboere og ansatte vil flytte 
inn på Alta omsorgssenter. Videre vil 
hjemmetjenesten, dagsenter for 
eldre, kjøkken på helsesenteret og 
ergo/fysioterapitjenesten flytte inn på 
senteret. Det vil etableres et nytt 
legesenter og senterledelse. 
 
For å ivareta løst inventar og utstyr på 
nevnte bygg og avdelinger pågår det 
pr tiden en kartlegging av hva som er i 
brukbar stand og hva som må kastes 
Når kartleggingen er fullført vil det 
gjennomføres en utlysning til 
leverandører for innkjøp. 
 
Prosess opp mot leverandør forventes 
ferdigstilt høsten 2019.  
 

Informasjon om OU-
prosess i Helse og sosial 
På Alta kommune sin Intranettside 
legges det ut informasjon om OU-
prosessen. 

Under «OU-prosess i Helse og sosial» 
legges det ut referat fra 
prosjektgruppen og styringsgruppen, 
nyheter, referat fra Informasjonsmøte 
og andre dokumenter. Siden 
oppdateres forløpende.  

Les mer på: 
https://www.alta.kommune.no/ou-
prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Ingunn Torbergsen,  
784 55410, into@alta.kommune.no 
Prosjektmedarbeider Jorunn S. 
Nordholm, 784 55404 
jnor@alta.kommune.no 
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