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1 Bakgrunn  
Kommunestyret har vedtatt å igangsette et omstillingsprosjekt som skal løpe frem til 31.12.2019. 

Omstillingsbehovet er beregnet til 80 mill. kr. i perioden 2018-2021. Prosjektets mål er å skape varige 

endringer for en sunn økonomisk drift og dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen.  

Prosjektet er omfattende og skal ivareta mange forhold. Behovet for informasjon, både internt og 

eksternt er stort. Vi har derfor utarbeidet en egen informasjons- og kommunikasjonsplan for 

omstillingsprosjektet. Denne planen bygger på Alta kommunes kommunikasjonsstrategi.    

 

1.1 Budskapet i prosjektet 
Målet med omstillingsprosjektet er å gjøre Alta kommune i stand til å møte fremtidens behov for 

kommunale tjenester.  

 

Det er store forskjeller i hvor mye behovet for ulike tjenester vokser frem til 2040. Veksten er klart 

størst for pleie- og omsorgstjenester med en økning av behovet på 108 % frem mot 2040 (sett i 

forhold til 2016 nivå).  

Behovet for skole, barnehage og barnevern er forventet å reduseres noe.  

Kommunens økonomiske planlegging må ta hensyn til utviklingen i tjenestebehovet, og at behovet er 

ulike for de ulike tjenestene. Figuren formidler også at de øvrige tjenestene er «avhengig» av at pleie 

og omsorg løser sine oppgaver på en effektiv måte, ettersom behovet for pleie og omsorgstjenester 

er forventet å øke så kraftig. Det er hovedårsaken til at omstillingsprosjektet starter med disse 

tjenestene først. 
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1.2 Kommunens verdier og kommunikasjonsprinsipper  
Alta kommunes tre verdier: åpenhet, trygghet og respekt gir retning og veivalg for kommunikasjon.  

Åpenhet: Innsyn i kommunens virksomhet er viktig for å gi befolkningen god og forståelig 

informasjon om vurderinger og arbeidsoppgaver. Åpenhet er en forutsetning for tillit til å utføre våre 

oppgaver.  

Trygghet: Det skal ikke skje omfattende endringer uten en forutgående prosess som innbyggere og 

politikere har hatt mulighet til å delta i.   

Respekt: Handler om å kommunisere en serviceholdning, på et språk og i en form som er tilgjengelig 

og forståelig for alle innbyggerne. 

 

2 Interessent- /målgrupper for informasjon 
En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv 

kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet.  

De ulike interessentene er kategorisert under. Strategi er valgt for å imøtekomme behovene. 

Interessentanalyse 

Interessent(rolle) Behov som skal ivaretas Strategi 

Politikere 

 Kommunestyret er prosjekteier. Må involveres og 
medvirke i oppstarten og i planleggingen av 

prosjektet. Målsettingen for prosjektet skal være 
politisk forankret. Når prosjektet er i 

gjennomføringsfasen skal kommunestyret holdes 
informert om fremdrift. Engasjert 

Økonomiutvalget (utvidet) 

Er styringsgruppe og representerer prosjekteier og 
har det overordnede ansvaret for at prosjektets 

gevinster blir realisert. Engasjert 

Rådmannens ledergruppe 

Er prosjektgruppe og beslutningstaker, sammen 
med to hovedtillitsvalgte. Prosjektgruppen og 

prosjektleder har hovedansvar for kommunikasjon. Engasjert 

Virksomhetsledere og 
avdelingsledere 

Har hovedansvaret for omstillingsprosesser i egen 
virksomhet/avdeling. Engasjert 

Arbeidsgrupper for omstilling 

Det vil bli opprettet flere arbeidsgrupper som skal 
jobbe frem konkrete tiltak som kan gjennomføres. 

Arbeidsgruppene er viktige ambassadører og 
støttespillere. Arbeidsgruppene skal ha «åpen 

linje» til prosjektleder/gruppen og informasjonen 
må flyte godt begge veier. Engasjert 

Ansatte og ledere som kan bli 
berørte av endringer 

Må involveres og gis mulighet til medvirkning. Må 
motiveres til å være delaktig i arbeidet slik at det 

skapes eierforhold til prosjektet. Tilfredsstille 

Tillitsvalgte 

Må involveres og motiveres til medvirkning. To 
hovedtillitsvalgte er med i prosjektgruppen. 
Plasstillitsvalgte er med i arbeidsgruppene. Engasjert 
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Øvrige ansatte i Alta kommune Holdes informert. Informere 

Media Holdes informert om prosjektet Informere 

Brukere og pårørende 

Brukere og pårørende må informeres om 
endringer i god tid og gis mulighet til å komme 

med innspill og medvirke. Engasjert 

Brukerorganisasjoner 

Brukerorganisasjoner må involveres og gis 
mulighet til medvirkning. Må motiveres til å være 

ambassadører og informasjonshjelpere. Tilfredsstille 

Øvrige innbyggere 
Øvrige innbyggere må holdes informert og gis 

mulighet til å komme med innspill og medvirke. Informere 

  

Vurderingen av hvilken strategi som skal benyttes er gjort med utgangspunkt i tabellen under:  

 

 

Innflytelse 

Høy 

Tilfredsstille Engasjere 
 
 
 
 
 
 
 

Følge opp Informere 
 
 
 
 
 Lav 

  
Lav 

  
Høy 

  
Interesse 
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3 Informasjons- og kommunikasjonskanaler 
I tråd med kommunens overordnede kommunikasjonsstrategi skal informasjon som hovedregel 

sendes elektronisk.  

Mulige publiseringskanaler  

 Intranett 

 Hjemmesiden til Alta kommune 

 E-post 

 Telefon 

 Informasjonsskriv  

 Media 

 Sosiale medier 

 

Mulige dialogkanaler  

 Informasjonsmøter   

 Informasjons- og dialogmøte med ansatte og fagforeninger 

 Personalmøter 

 

4 Prosjektfaser 
Prosjektgjennomføringen følger 5 ulike faser: 

 

 

 

 

 

Omstillingsprosjektet startet først i pleie og omsorg. De andre tjenestene vil starte arbeidet 

fortløpende fremover. 



5 Tiltaksplan for kommunikasjon  
Rådmannen (R) er ansvarlig for mediehåndtering. 

Prosjektleder (PL) er ansvarlig for all daglig kommunikasjon mellom de ulike gruppene/aktørene og ekstern konsulent.  Prosjektleder er Monika Olsen. 

Tiltak Målgruppe Hovedbudskap Kanal Frist Ansvar 

Informasjonsskriv Alle ansatte, 

politikere, media 

Informasjon om prosjektet, fremdrift E-post Kontinuerlig PL 

Oppdatere intranettsiden Alle Informasjon om prosjektet, fremdrift Intranett Kontinuerlig SS, PL 

Kontakt med ekstern konsulent Prosjektledelse Tett dialog om fremdrift, organisering, 

møter osv 

E-post, telefon Kontinuerlig PL, R 

Informasjonsformidling til ansatte  Ansatte i AK, 

formannskap  

Fortløpende informasjon om fremdrift i 

prosjektet fra prosjektgruppen  

Møtereferat på e-

post 

Ukentlig R 

Orientering i utvidet ledermøte Ledere Informasjon og dialog/innspill om innhold i 

prosjektet, fremdrift og gjennomføring 

Møte 3-4 ganger i 

året 

R, PL 

Informasjonsformidling til ansatte Ansatte  Informasjon og dialog/innspill om innhold i 

prosjektet, fremdrift og gjennomføring. 

Nærmeste leder er ansvarlig for 

informasjonsformidlingen gjennom hele 

prosessen (omstillingsrutiner) 

Personalmøter, e-

post 

Kontinuerlig KL, VL, 

AL 
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Tiltak Målgruppe Hovedbudskap Kanal Frist Ansvar 

Informasjonsformidling til befolkningen i 

Alta 

Alle Informasjon om prosjektet, samt dialog Media Kontinuerlig R, PL 

Informasjonsformidling til befolkningen i 

Alta 

Alle Informasjon om prosjektet, samt dialog Folkemøte Ila 2018 R, KL 

Orientering i råd og utvalg Politikere Informasjon og dialog/innspill om innhold i 

prosjektet, fremdrift og gjennomføring. 

Kommunalleder – hovedutvalg 

Møte Kontinuerlig R, KL, 

PL 

Informasjonsformidling Tillitsvalgte Informere om fremdrift og status i 

prosjektet til plasstillitsvalgte 

Møte, e-post Kontinuerlig HTV 

Informasjonsformidling Verneombud Informere om fremdrift og status i 

prosjektet til verneombud 

Møte, e-post Kontinuerlig HVO 

      

Ansatte som blir berørt av omstilling 

- Det må utarbeides en 

omstillingsplan (pkt. 3.1 

retningslinjer for omstilling) 

Berørte ansatte Følge omstillingsplanen, virksomheter som 

blir berørt følger kommunens 

retningslinjer for omstilling 

Møter, 

individuelle 

samtaler, e-post 

15.7.18 KL, PA 

 

Informasjon og medvirkning 

Brukere og 

pårørende som blir 

berørt av omstilling 

Omstillingsplanen må ivareta dette.  Møter, 

individuelle 

samtaler 

15.7.18 KL, PA 
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Tiltak Målgruppe Hovedbudskap Kanal Frist Ansvar 

Ansatte som blir berørt av omstillingen  Det skal gjennomføres omstillingssamtaler 

jamfør kommunens retningslinjer for 

omstilling 

Krav til skriftlighet. 

Møter, 

individuelle 

samtaler 

 KL, VL, 

PA 

Informasjon og medvirkning Brukerorganisasjoner Dialog med brukerorganisasjonene Møter  KL 

Informasjon til eldreråd Medlemmene i rådet Informere om fremdrift og status i 

prosjektet 

  R, PL 

Informasjon til råd for funksjonshemmede Medlemmene i rådet Informere om fremdrift og status i 

prosjektet 

  R, PL 

Informasjon til ungdomsråd Medlemmene i rådet Informere om fremdrift og status i 

prosjektet 

  R, KL 

      

  

R Rådmann     SS Servicesenteret 

PL Prosjektleder     HTV Hovedtillitsvalgt 

KL Kommunalleder     HVO Nils Arne Skum 

VL Virksomhetsledere      

AL Avdelingsledere 

PA Personalavdelingen 


