
Informasjonsmøte i 
Helse og sosial, OU-
prosess  
Den 29.09.16 inviterte 
Kommunalleder i Helse- og 
sosialtjenesten ledere i HS, BU, 
verneombud, tillitsvalgte, samt 
styringsgruppen og 
prosjektgruppen for OU-
prosessen til Informasjonsmøte  
 

Tema på møtet var informasjon og fremdrift vedrørende OU-prosess høsten 2016, 
presentasjon av Rapport ”Habiliteringstjenester», Informasjonsstrategi OU-
prosess, samt informasjon fra kommunalleder vedrørende budsjett 2017, 
rekruttering og generell informasjon om arbeid som gjøres for å redusere fravær.  
 
Referat og Power Point fra møtet legges ut på intranett under «OU-prosess i Helse 
og sosial» 

Rapport «Habiliteringstjenester» 
Arbeidsgruppen ”Habiliteringstjenestene” har nå avsluttet sitt arbeid, og har 
utarbeidet en rapport med anbefalinger for videre arbeid.  
 
Arbeidsgruppen har drøftet målgrupper for tjenesteutøvelse, ulike utfordringer, 
styrker, svakheter, organisering og gråsoner i tjenesten. Videre har 
arbeidsgruppen drøftet modeller for organisering av tjenesten med utgangspunkt i 
omsorgstrappen, samt gjennomført konsekvensanalyse.  

Arbeidsgruppen anbefaler at Habiliteringsavdelingen i Barn og ungetjenesten 
inkluderes i Virksomhet Bistand som egen avdeling. Valgt modell skisserer blant 
annet at det ikke er et organisatorisk aldersbestemt skille i tjenesteutøvelsen og 
tjenestemottaker vil motta habiliteringstjenester fra samme virksomhet fra barn til 
voksen. Habilitering vil være organisert med egen avdelingsleder.  

Rapporten har vært til politisk behandling i AMU, Adm.utvalget, rådene, HUHS og 
HOK, Formannskapet og i Kommunestyret.  
 
Den 25.10.16 (k-sak 105/16) ble følgende vedtak fattet i Kommunestyret: 
«Habiliteringstjenesten i Barn- og ungetjenesten/Oppvekst og kultur overføres til 
Virksomhet Bistand/Helse og sosial med virkning fra og med 01.01.17. 
Habiliteringstjenesten etableres som egen avdeling i Bistand. (…) Det må 
gjennomføres en grundig evaluering av hvilken brukergruppe som overføres fra OK 
til HS (med fokus på målgruppen mindreårige med psykiske og/eller somatiske 
helseutfordringer). Det må iverksettes tiltak for å dempe gråsoner mot Barn og 
ungetjenesten, skolebaser, barnehager og skoler».  
 
«Rapport Habiliteringstjenester» og «Mandat Habiliteringstjenesten. Overføring av 
Habiliteringstjenesten/BU/OK til virksomhet Bistand/HS, fase 2» er lagt ut på 
intranett under «OU-prosess i Helse og sosial». 

Informasjonsstrategi OU-
prosess 
Revidert «Informasjonsstrategi OU-
prosess Helse og sosial 2016 -2018» ble 
godkjent i Styringsgruppen den 03.11.16 
 
På informasjonsmøtet OU i HS våren 
2016 gjennomførte møtedeltakerne 
gruppearbeid med temaet «informasjon, 
kommunikasjon, involvering». Det som 
fremkom på møtet er implementert i 
«Informasjonsstrategi OU-prosess Helse 
og sosial 2016-2018». 
 
Formålet med strategidokumentet er å 
sikre at berørte parter (ansatte, 
tillitsvalgte, ledere) får informasjon og 
mulighet for deltakelse og medvirkning i 
OU-prosessen. Det ønskes en åpen og 
aktiv informasjons- og kommunikasjon, 
slik at alle får tilgang på lik og riktig 
informasjon. Ledere i HS må gjøre seg 
kjent med strategien. 
 
Dokumentet blir lagt ut på intranett 
under «OU-prosess i Helse og sosial» 

 
Informasjon om OU-
prosessen 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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