
 

Hva skjer nå? 
Arbeidsgruppene innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage har 

nå ferdigstilt sitt arbeid. De 3 gruppene, bestående av fagpersoner fra 

tjenesteområdene, Fellestjenesten og tillitsvalgte, har levert tiltak i 

henhold til mandatet gitt av styringsgruppen. 

Til sammen har gruppene anbefalt tiltak tilsvarende 109 mill. kr. 

Rapportene fra de 3 arbeidsgruppene kan leses her:   

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

kommune.454022.no.html 

Styringsgruppa og formannskapet har vurdert disse tiltakene og har 

godkjent at man starter omleggingen ved Elvebakken  sykehjem allerede 

nå i høst. 

Dette betyr at en avdeling på sykehjemmet som i dag har 8 

plasser,  omgjøres til en  skjermet enhet for demente med 5 plasser.   

Dette medfører endringer både for pasienter, pårørende, ansatte og 

ledere. Kommunens retningslinjer for omstilling vil bli brukt i arbeidet. 

Flere andre tiltak  skal vurderes i løpet av høsten. Disse vil bli lagt frem 

som egne  saker til politisk behandling. 

Politisk behandling 
Mange av de foreslåtte tiltakene er omfattende. Den videre fremdrift er 

nå avhengig av politisk beslutning. 

Forslagene til tiltak fra arbeidsgruppene danner grunnlag for 

budsjettdrøftingssaken som skal behandles av kommunestyret 17.9.  

Saksdokumentene kan leses her http://www.alta.kommune.no/offentlig-

mote-kommunestyret-17-09-2018.4780295-

388126.html?moteid=131630.4ccc91d647 
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«De 3 første 

arbeidsgruppene har nå 

ferdigstilt sitt arbeid» 

Agenda Kaupang bistår 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 
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Prosessen videre utover høsten  
Det er etablert 3 nye arbeidsgrupper innen: 

 barnevern  

 helse  

 Nav/sosial.  

Medlemmene av arbeidsgruppene: 

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

kommune.454022.no.html 

Mandatet er å identifisere tiltak og handlingsrom som muliggjør 

nødvendige omprioriteringer og effektiviseringer, tilsvarende ca. 25 mill. 

kr.  

Det er lagt opp til 3 arbeidsgruppemøter. Den 19.9 vil Agenda Kaupang 

presentere de regnskapsanalysene og de KOSTRA-analysene som skal 

ligge  til grunn for arbeidet.  

Arbeidet skal etter planen ferdigstilles innen 15.11. 

Prosjektets varighet 
Styringsgruppa har vedtatt at hoveddelen av prosjektet skal ferdigstilles 

innen 31.12.2018. Prosjektperioden varer ut 2019.  

Effektmålet for kommunen samlet er satt til 80 mill. kr. 

Omstillingsteam 
Prosjektgruppen har besluttet å opprette et omstillingsteam som skal 

bistå lederne med å iverksette endringer.  

Teamet vil bli satt sammen av personer fra ulike deler av organisasjonen, 

slik at man til sammen sikrer nødvendig og bred kompetanse.  

Det er samtidig slik at omfanget av endringene ikke er kjent før det 

foreligger en politisk beslutning. Planen for gjennomføring vil bli justert 

dersom det blir nødvendig.  
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