
 

Hva skjer nå? 
Prosjektet skal gjennomføres i 5 ulike faser. Vi er fortsatt i 

planleggingsfasen (fase 2) der analyser gjennomgås og tiltak drøftes.  

De to arbeidsgruppene innen pleie og omsorg har jobbet mye med 

tiltaksutviklingen og er kommet langt i arbeidet. Mange har vært 

involvert og flere undergrupper av arbeidsgruppene har bidratt i 

arbeidet. Arbeidsgruppen for grunnskole og barnehage er også kommet 

godt i gang og har så langt hatt to arbeidsmøter.  

Arbeidsgruppen for grunnskole og barnehage består av :  

Rikke Raknes, kommunalleder  leder av arbeidsgruppa  

Tove Kristensen    nestleder og skolefaglig ansvarlig  

Jan Ivar Knutsen    rektor Elvebakken barneskole 

Unni Tollefsrud    rektor Gakori barneskole  

Nina Sørensen    barnehagefaglig ansvarlig 

Inger Helene Brandser   styrer Saga barnehage  

Yvonne Heitmann   styrer Kronstad barnehage  

Lena Johansen    leder PPT  

Arne Dahler    budsjettansvarlig 

Gøril Godvik    økonomirådgiver i OK 

Martine Guttormsen   personalrådgiver og sekretær  

Tom Henry Elvedal-Johansen  utdanningsforbundet  

Christel Jonas    fagforbundet 
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«I juni vil arbeidsgruppene 

ferdigstille sitt arbeid» 

Agenda Kaupang skal bistå 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 

 

 



 

Mandatet til arbeidsgruppene er å identifisere tiltak og handlingsrom 

som muliggjør nødvendige omprioriteringer og effektiviseringer. For 

grunnskole og barnehage er målet å fremme tiltak som til 

sammen  utgjør mellom 24 – 32 mill.  For pleie og omsorg er det vedtatt 

et innsparingsmål på mellom 35 – 39 mill. kr. 

Til grunn for arbeidet i arbeidsgruppen for grunnskole og barnehage er 

det utarbeidet  en forenklet situasjonsanalyse, denne kan leses på 

kommunens intranettside http://www.alta.kommune.no/omstilling-i-

alta-kommune.286810.no.html  

Prosessen videre frem mot høsten 
Resultatet av arbeidsgruppenes arbeid er planlagt sluttført den 12.6. Den 

13.6 vil arbeidet og det som arbeidsgruppene foreslår presenteres for 

prosjekt- og styringsgruppen. 

Hovedtemaet på utvidet ledermøte den 20.6 vil være omstilling og 

resultatet av arbeidet i arbeidsgruppene. 

Rådmannen vil utarbeide et budsjettdrøftingsnotat der forslagene fra 

arbeidsgruppene vil inngå som en del av  innholdet. Saken skal fremmes 

for politisk behandling i august/september.  

Informasjons- og kommunikasjonsplan 
Omstillingsprosjektet skal ivareta mange forhold. Behovet for 

informasjon er stort, både intern og eksternt. Prosjektgruppen har derfor 

vedtatt en egen informasjons- og kommunikasjonsplan for 

omstillingsprosjektet. Planen kan leses på kommunens intranettside   

Omstillingsteam 
Omstillingsarbeid er krevende. Vi er nå i fase 2 av prosjektet og mye 

arbeid gjenstår fortsatt. 

Det er helt vesentlig at det sikres nok endringskapasitet i prosjektets 

gjennomførings- og realiseringsfase hvis vi skal lykkes. 

Det jobbes derfor med å finne en løsning. Prosjektgruppen har foreløpig 

drøftet opprettelsen av et omstillingsteam som skal bistå lederne i dette 

arbeidet. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette. 
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