
 

Ny organisering Helse og sosial  
Det planlegges ny organisering av Helse og sosialtjenesten. Den 
nye organiseringsstrukturen ble vedtatt i kommunestyret den 
10.04.19 
 
For å ivareta alle berørte parter i omstillingsprosessen er det 
utarbeidet en fremdriftsplan. Planen er inndelt i tre faser. I 
prosessen er det en del moment som berøres samtlige tre faser. 
Dette er synliggjort i overordnet/felles oppgaver.  
 
Nedenfor er noen av oppgavene fra fremdriftsplanen presentert. 
Planen er et «levende dokument» og vil bli justert ved behov. 
Oppsummeringen nedenfor er ikke uttømmende.  

 
Overordnet/felles oppgaver: Det er behov for å avvikle samarbeidsmøte med fellestjenesten og 
omstillingsteamet, samt informasjonsmøte med HTV og HVO for berørte fagforeninger. Videre 
vil omstillingsplan og interessentanalyse utarbeides. I hele prosessen er det av stor betydning at 
man får ut god, tydelig og hyppig informasjon. Informasjonsformidling vil vektlegges særskilt i 
prosessen. 
 
Fase 1: Virksomhetsledernivå 
Det vil utarbeides virksomhetsbeskrivelse og kompetansekrav for virksomhetsleder. 
Omstillingssamtaler vil gjennomføres og ledige virksomhetsleder-stillinger lyses ut.  
Prioritert fremdrift på virksomhetsnivå er som følgende;  
Prioritet 1: Aktivitet og tilrettelagte tjenester, Tilrettelagte boliger, Psykisk helse og rus, 
Hjemmetjenesten, Altagårdshagen 
Prioritet 2: Øvrige virksomheter 
I en overgangsperiode må dagens ledere drifte til ny leder er på plass 
 
Målet er at samtlige virksomhetsledere er på plass oktober/19. 
 
Fase 2: Avdelingsledernivå, ass avdelingsleder/nestleder/stedfortreder og boledere 
Fase 2 starter når virksomhetsleder for respektive virksomhet er på plass (høst/19) 
Det vil fastsettes ny avdelingsstruktur. Videre vil det utarbeides beskrivelse av den enkelte 
avdeling og kompetansekrav for avdelingsleder. Omstillingssamtaler gjennomføres og 
eventuelle ledige avdelingsleder-stillinger lyses ut. 
Prioritert fremdrift på avdelingsnivå er som følgende;  
Prioritet 1: Aktivitet og tilrettelagte tjenester, Tilrettelagte boliger, Psykisk helse og rus, 
Hjemmetjenesten, Altagårdshagen 
Prioritet 2: Øvrige virksomheter 
I en overgangsperiode må dagens ledere drifte til ny leder er på plass 
 
Fase 3: Administrative stillinger 
Fase 2 starter når virksomhetsleder for respektive virksomhet er på plass (høst/19) 
Det vil bli utarbeidet mandat og arbeidsgrupper opprettes. Her er også informasjonsformidling 
viktig da ikke alle deltar i alle arbeidsgrupper.  
 
Fremdriftsplanen legges ut i sin helhet på intranett under «OU-prosess i Helse og sosial»  

Informasjonsmøte OU i HS 
Den 20.05.19 inviterte 
Kommunalleder i Helse- og 
sosialtjenesten ledere i HS, BU, 
verneombud, tillitsvalgte, 
styringsgruppen og prosjektgruppen 
for OU-prosessen til 
informasjonsmøte om OU-prosessen.  
 
Tema på møtet var i hovedsak 
omstillingsprosess. Møtedeltakerne 
fikk en presentasjon av pågående 
omstillingsprosess (Agenda Kaupang) i 
avdeling for samfunnsutvikling (ASU). 
Videre ble Opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering 
presentert, samt informasjon om 
Stillingsbanken. Fremdriftsplan for 
omorganisering av Helse og 
sosialtjenesten ble også presentert, 
før møtedeltakerne satte seg i 
grupper for å jobbe med ROS- analyse 
knyttet opp mot omstillingsprosessen.  
Referat og Power Point fra møtet 
legges ut på intranett under «OU-
prosess i Helse og sosial». 
 
 

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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