
 

Rapport fra gruppearbeidet i Alta, administrasjon og 

samfunnsutvikling  

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2019-2022 

Styringsgruppen for omstillingsprosjektet har i sum gitt arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 88 mill. kr. i løpet av 4 år (2019-2022).  

I løpet av 2018 har 5 arbeidsgrupper gitt sine anbefalinger. Kommunestyret vedtok i desember 

2018 i forbindelse med budsjettbehandlingen å fordele innsparingen slik: 

 

 

 

1.2 Mandatet til arbeidsgruppene 

Arbeidsgruppene innen administrasjon og samfunnsutvikling skal utarbeide tiltak for å redusere 

kommunens netto driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser best kan 

gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for 

planlagte investeringer. 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 6-8 mill. kr. i løpet av 4 år (2019-2022).  

 

 

Tjenester

Innsparings-

potensial i forhold til 

Kostragr. 13

Prosentvis 

fordeling

Innsparing 88 

mill. kr

Arbeidsgruppenes 

anbefalinger

  Vedtatt 

Bud. 2019

Vedtatt 

Bud. 2022

 Kultur og kirke 8                                 

    -    Sosial 18 6 %              5 - 8  6               2,0               2,0 

 Barnevern 19 7 %               6 - 9   11,3               4,5               4,5 

 Barnehage 15 5 %                   

 Grunnskole og barnehage 76 26 %                24 - 32               46,5               7,2             11,6 

 Helse 30 11 %                 9 – 12  9,9               2,5               2,5 

 Pleie og omsorg 120 45 %                35 - 39 62,6             14,0             60,4 

Administrasjon, 

samfunnsutvikling og 

tekniske tjenester

6 - 8

 Totalt 286 88 136,3 30,2             81,0 

Administrasjon og 

samfunnsutvikling 

Omstillingsprosjekt Alta 

2019-2022 
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Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 26.mars Presentasjon av analyser, 1 arbeidsgruppemøte 

2 11. april Arbeidsgruppemøte 2 

3 9. mai Arbeidsgruppemøte 3 

4 29.mai Presentasjon av rapport og tiltak 

 

2 Deltakere i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppe administrasjon og samfunnsutvikling 

► Leder av arbeidsgruppen Oddvar Konst 

► Jørgen Kristoffersen 

► Reidar Olsen 

► Hallgeir Strifeldt 

► Heidi Nilsen Røst 

► Karin Kristensen 

► Kjell-Magne Gabrielsen 

► Bjørg Daniloff 

► Bjørn Conrad Berg 

► Beate Monsen - plasstillitsvalgt 

 

► Hege Askestad – rådgiver Agenda Kaupang 
► Astrid Nesland - rådgiver Agenda Kaupang 

3 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har vært ledet av kommunalleder for samfunnsutvikling Deltakernes oppgave har vært å 

bidra til best mulig beskrivelse/utredning av tiltakene.  

Prosessen i gruppen har naturlig nok kommet innom forhold som berører hele organisasjonen i 

og med at spesielt Fellestjenesten utfører arbeidsoppgaver som omfatter alle tjenesteområder. I 

prosessen har det fremkommet at det fortsatt er et behov for å tydeliggjøre ansvar-, oppgave-, og 

rollefordeling mellom ulike ledernivåer og mellom tjenesteområder og Fellestjenesten. Dette for å 

unngå dobbeltarbeid og klargjøre ansvar. 

Det har vært gruppens mandat og synliggjøre hva som er mulig og hvilke konsekvenser dette kan 

ha for tjenesteområdene og produksjonen. 

Selv om fokuset har vært på omstilling og besparelser, må også visse områder styrkes. Det som 

kommer klarest frem, og som vil har stor betydning for gjennomføring av øvrig omstilling er at 

både IKT og Innkjøp må styrkes. Dette vil være en sentral suksessfaktor, og samtidig ha et stort 

potensial for bedret kommunal økonomi.  

Arbeidet med en ny digital visjon/strategi for Alta er startet. I en digital og teknologisk rask 

utvikling følger mange byer og kommuner opp begrepet «smarte samfunn», eller «smart by» i sitt 

strategiarbeid. Fokuset er rettet mot å ta i bruk nye verktøy som kan støtte opp under den 

fagkompetansen og kvaliteten Alta kommune ønsker å gi innbyggere, næringsliv og brukere. Et 
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av målene er bedre tjenester og sørge for bedre innbyggerinvolvering. Endring av 

arbeidsprosesser og tjenestedesign må ha hovedfokus i vårt smart by arbeid. 

Uavhengig av digitale verktøy, må fagkompetansen innen ulike områder ligge til grunn. Uten 

denne fagkompetansen er det vanskelig å finne frem til riktige hjelpemidler (digitale): Det er derfor 

en viktig forutsetning for det videre arbeidet at denne fagkompetansen er fundamentet i 

prosessen. 

4 Kort presentasjon av tjenester som hører inn under 
arbeidsgruppens ansvarsområde 

 

Arbeidsgruppen har hatt ansvaret for stab- og støttefunksjoner som tilligger Rådmannen.  

Fellestjenesten er i stor grad rettet mot intern service til organisasjonen som helhet, men også 

informasjon ut til innbyggere, omgivelser og folkevalgte. Fellestjenestene sørger for viktige 

funksjoner tilknyttet drift av hele organisasjonen, samt sentral lederstøtte til ledere i alle 

tjenesteområder.  

► Fellestjenesten omfatter; 

o Budsjett og innkjøp 

o Lønn og regnskap 

o Personal 

o Servicesenter (inkl. informasjon og beredskap) 

o Skatt og innfordring (inkl. eiendomsskatt) 

o IKT tjenesten 

o Kommuneadvokatene 

o Personvernombud/informasjonssikkerhet 

o Tilsynsfører – fosterhjem. 

o Rådhusets kantine. 

 

Avdeling for Samfunnsutvikling ble opprettet i 2008, og er kommunens utadrettede virksomhet for 

utvikling. Avdelingen ble opprettet for å være en strategisk støtte for politisk og administrativ 

ledelse, og for å ivareta mye av kommunens utviklingsarbeid.  I løpet av over 10 års virksomhet 

har avdelingen blitt tilført andre oppgaver, som bl.a. folkehelse, landbruk, utbyggingsavtaler og 

ansvar for veterinærtjenesten i kommunen. 

► Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) omfatter; 

o Planavdelingen 

o Næring 

o Landbruk 

o Skogbruk 

o Folkehelse 

o Utbyggingsavtaler 

o Grunnforvaltning 

o Veterinærtjenesten 
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5 Hovedutfordringene for tjenestene i perioden 2019-

2021 
For fellestjenesten er hovedutfordringene todelt; 

► For det første viser arbeidsgruppens drøftinger at funksjoner tilknyttet deler av 

Fellestjenesten at vi har stor ressursbruk, mye manuelt arbeid og arbeidsprosesser, 

overlappende arbeidsprosesser og programvare som enten ikke utnyttes fult ut, eller som 

ikke fungerer etter hensikten. Hovedutfordringen blir innen dette området å synliggjøre 

hva som må/kan automatiseres og fremskaffe (eller ta i bruk) en programvare som 

ivaretar dette og erstatter repetitive oppgaver (gjentagende oppgaver med samme 

informasjon) 

 

► For det andre virker utviklingsarbeidet innen f.eks IKT og digitaliseringsarbeidet innen 

lønn og personal og ha tatt lang tid. Det er mange årsaker til dette, bl.a. har det vært stor 

utskifting av ansatte, nye ledere, mange vakanser og øvrige omstillingsprosesser i 

organisasjonen har dratt ut ressurser. Konsekvensen har samlet sett blitt at 

utviklingsoppgaver tilknyttet digitalisering, i særdeleshet ikke har fått den fremdrift som 

har vært ønskelig. Dette er et svært viktig arbeid for også å frigjøre ressurser ute i 

tjenesteområdene som i dag jobber opp mot samme system, og der oppgaver i større 

grad kunne vært automatisert. 

 

► Det er viktig å bemerke at effektiviseringer i form av digitalisering, ny og bedre 

programvare og automatisering av arbeidsprosesser har størst gevinstrealisering ute i 

tjenesteområdene. En kostnad på 200 000 kroner eller 500 000 kroner i nye 

arbeidsverktøy kan gjøre stor forskjell for arbeidshverdagen til våre ledere ute i 

tjenesteområdene. Eksempelvis vil iverksatte tiltak innen lønn og HR påvirke hverdagen 

til våre ledere ute i organisasjonen ved at de bruker mindre tid til 

administrative/merkantile oppgaver.  

 

► Til grunn for alle nye verktøy ligger faglige vurderinger. Optimal arbeidsflyt er 

gjennomgått og vurdert og digitale verktøy/hjelpemidler skal bidra til faglig gode og 

effektive tjenester til våre brukere. 

 

 

 

 

 

Avdeling for Samfunnsutvikling har også utfordringer: 

► Økt grad av digitalisering og automatisering står sentralt når utfordringsbildet skal tegnes. 

Eksempelvis utføres plansaksbehandlingen i stor grad på samme vis som for 10 år siden. 

Både selve saksbehandlingen, planprosesser og medvirkning vil med stor sannsynlighet 

endre seg raskt i årene fremover. Oppgavemengden har økt, bl.a. som følge av stadig 

flere private initiativ. Dette er selvsagt positivt for Altas utvikling, men en utfordring mht 

prioritering av ressurser. 

 

► Avdeling for samfunnsutvikling har også endret karakter i forhold til intensjonen ved 

opprettelsen i 2008. Ambisjonsnivået for ASU, og i særdeleshet plan, legges gjennom 

kommunestyrets planstrategi og andre oppgaver som er politisk prioritert. 
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► Flere driftsoppgaver er tilført, og det bør vurderes hvorvidt dette danner grunnlag for en 

endring av organiseringen dersom strategiske utviklingsoppgaver blir «skadelidende».  

 

► Det er for tiden en sped begynnelse på et paradigmeskifte i kommunesektoren i Norge. 

Kommunene skal i større grad endres fra å være en serviceinstitusjon for innbyggeren 

hvor kommunen har mange plikter overfor innbyggeren, til å være en tilrettelegger hvor 

innbyggeren har en større del av ansvaret for egen og familiens velferd og tjenester 

(selvbetjening). Dette krever en langsiktig dreining hvor det offentlige, næringsliv, og 

innbyggerne i langs større grad jobber sammen, og der kommunens administrasjon og 

politiske ledelse klargjør for innbyggerne hva som kan forventes i fremtiden. Det mest 

brukte uttrykket for dette paradigmeskiftet er «Kommune 3.0». Alta må ta stilling til, og 

forberede innbyggerne på hvordan dette skal løses på kort og lang horisont, jmf tiltak 11. 
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6 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
Tabellen viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak med de viktigste konsekvensene 

og beregning av økonomisk effekt i perioden. Nærmere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene 

finnes i beskrivelsen under tabellen. 

Nr Sektor/ 

virksomh

et 

Tiltak Konsekvenser Eff. 

19 

Eff. 

20 

Eff 

21 

Eff 

22 

        

1 FT Arkiv. Helelektronisk 

saksbehandling (juni 2019) 

Oppfyllelse av arkivloven, 

økt kvalitet og effektiv 

saksbeh. Kan på sikt frigi 

ressurser. 

  0,2 0,2 

2 FT Postmottak Felles postmottak for hele 

kommunene. Tiltaket vil 

frigjøre resurser i 

tjenesteområdene. 

    

3 FT Elektroniske 

brev 

Øke mengden brev/post ut 

som sendes elektronisk. 

Unngå unødvendig porto. 

0,1 0,3 0,5 0,5 

4 FT Digitale HR, 

HMS 

Effektivisere driften, 

ressursbesparende. 

Effektiviseringsgevinster, 

hovedsakelig ute i 

tjenesteområdene. 

 0,2 0,2 0,2 

5 FT Øko. Verktøy  Effektivisere driften, 

ressursbesparende. 

Stillingsreduksjon mulig. 

 0,5 1,0 1,0 

6 FT Reduksjon av 

stilling - 

Servicetorget  

Økt elektronisk 

samhandling med 

innbyggere og næringsliv 

endrer oppgavene for 

servicetorget 

 0,6 0,6 0,6 

7 ASU Reduksjon 

stilling næring 

Mindre fokus på nærings- 

og utviklingsarbeid 

 0,3 0,6 0,6 

8 ASU Reduksjon 

stilling plan 

Lengre saksbehandlingstid, 

færre oppgaver kan løses 

 0,6 0,6 0,6 

9 ASU Mindre 

konsulentkjøp 

Øke egenproduksjon     

10 ASU/FT Salg av 

tjenester til 

Øke kapasitet, prise 

tjenester riktig. 
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nabokommuner 

11 ASU/FT/ 

DU 

Endre 

org.struktur 

Utrede om fellestjenesten 

og ASU er riktig organisert. 

I dette må også D/U inngå. 

Kan også gi effekter i 

øvrige tjenesteområder. 

Må sees i sammenheng 

med tiltak 12 (politisk 

styring). Endringer av 

utvalg og 

delegasjonsreglement kan 

medføre ytterligere 

gevinster. 

 1,0 3,0 3,0 

12 Politisk 

styring 

Valg 2019 vil 

kunne gi endret 

pol.styring.antall 

medlemmer og 

antall utvalg. 

Vurdere 

endringer i 

delegasjonsregl

ementet. 

Har konsekvenser for adm 

og økonomi. 

 0,1 0,1 0,1 

13 ASU Veterinær-

tjenesten  

Det tilsettes ikke nye 

«kommunale» veterinærer 

når eksisterende 

arbeidsavtaler opphører 

ved avgang. 

   0,5 

    0,1 3,6 6,8 7,3 

 

Eksisterende kutt i gjeldene Økonomiplanperiode. 

I eksisterende ØP ligger det inne kutt på Fellestjenesten med 0,5 mill i 2019 og deretter 1 mill pr. 

år i perioden. Korrigert for allerede innførte endringer, ligger det på toppen av tiltakene i tabellen 

inne kutt på 0,2 mill i 2019 og deretter 0,7 mill pr. år videre i perioden.  

Dette kommer altså i tillegg til tiltakene i tabellen foran. 

 

Kort beskrivelse av prioriteringene av tiltakene  

Forklare hva som allerede er i gang og som allerede er planlagt og/eller politisk vedtatt 

Kommentarer til tiltakene 

6.1 Tiltak 1 – Arkiv. 

Etablering av nytt Sak og arkivsystem, ESA Elements - målet er fullelektronisk saksbehandling 

(tas i bruk fra juni 2019). Elektronisk arkivsystem vil ha innvirkning på alle tjenesters arkivverdige 

dokumenter.  
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Tiltaket kan ha følgende konsekvenser for brukere, ansatte og kommunen 

o For kommunen: Oppfylling av arkivlov, økt omdømme, økt kvalitet, effektiv 

saksbehandling og bedre arbeidsprosesser. Risiko: Sårbar ved bortfall av strøm 

og datatilgang, krav til ny kompetanse. 

o For innbygger: Bedre mulighet for innsyn i kommunens forvaltning 

(meroffentlighet). 

o For ansatte: Både offentlig og sensitiv informasjon kan registreres elektronisk i 

samme system (enklere). Gjenfinning av saker blir enklere og raskere (alt er 

samlet på ett sted). Risiko: Krav til ny kompetanse. 

Gjennomføringen forutsetter oppgradering til nytt Sak- og arkivsystem. Dette er tatt høyde for i 

årets budsjett.  

Gevinsten ved å ta i bruk nytt sak- og arkivsystem vil være bedre kvalitet og bedre 

arbeidsprosesser for hele organisasjonen. Det er vanskelig og sette beløp på dette tiltaket for de 

ute i organisasjonen, men for fellestjenesten sin del vil arkivet på sikt få mindre papirarbeid. 

Fra 2021: 0,2 mill. 

Tiltaket er igangsatt 

 

 

 

6.2 Tiltak 2 – Postmottak 

 

I dag har kommunen en hovedpostadresse (rådhuset), samt egne adresser til skoler, barnehager, 

helsetjenester mm.  De aller fleste store kommuner har i dag ett felles papirbasert postmottak og 

ett digitalt postmottak, dette for å kvalitetssikre at innkommet post blir håndtert på en ensartet 

måte. På «sentralarkivet» vil en også besitte en bedre arkivkompetanse enn det som er mulig å 

få til på hver av de ytre enhetene. Tjenesten vil også få en bedret kontinuitet da det er flere som 

deler på oppgavene (på sentralarkivet) og tjenesten blir ikke så sårbar som når den er 

desentralisert til alle de ytre enhetene. 

Konsekvenser for brukere, ansatte og kommunen 

o For kommunen: Ett postmottak vil sikre at innkommen post blir behandlet på en 

ensartet måte. 

o For innbygger: Det vil være en kjent adresse til Alta kommune å forholde seg til, 

og ved etterspørsel etter brev og saker er det ett sted å henvende seg. 

o For ansatte: kontoransatte på de ulike avdelingene i kommunen behøver ikke ha 

arkivfaglig kompetanse, all post blir behandlet av et sentralarkiv som fordeler den 

til de ulike enhetene elektronisk. 

 

Ved å innføre ett felles postmottak vil «sentral» arkivet få større arbeidsmengde. All post skal 

skannes inn og journalføres her for deretter å fordeles til de ulike enhetene. Det må oppdateres 

adresseregister og informeres til innbyggerne om nye adresser for avdelingene.  

Gjennomføring kan starte i 2020 og gi effekt fra 2021. Gevinsten av dette tiltaket kommer ute i 

organisasjonen mens fellestjenesten (sentralarkivet) vil få merarbeid. 

Det er ikke behov for utredninger, men gjennomføringen må planlegges og implementeres i 

samarbeid med resten av organisasjonen. 
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6.3 Tiltak 3 – Elektroniske brev 

 

Ved gjennomføring av tiltak 1 nytt Sak- og arkivsystem, samt ved å ta i bruk multikanal vil 

kommunen få bedre mulighet til å sende ut post elektronisk. Korrespondanse som 

saksbehandling, faktura, lønnslipper, arbeidsavtaler, kontrakter, kommunale avgifter mm, kan da 

sendes elektronisk fremfor ved bruk av brev. 

Konsekvenser for brukere, ansatte og kommunen; 

o For kommunen: Kommunen vil fremstå som moderne og effektiv (økt 

omdømme), sparer porto og papirkostnader, færre manuelle operasjoner (sparer 

tid). Risiko: Sårbar for bortfall av strøm og data, krav til ny kompetanse. 

o For innbygger: Mulighet til å motta brev raskere og tryggere digitalt (Posten 

innfører snart postombæring kun 3 dager i uken). Risiko: Ikke alle innbyggere er 

«digitale»,   

o For ansatte: Utsendelse av post elektronisk gjøres med «et tastetrykk» (sparer 

tid), Risiko: Krav til ny kompetanse. 

 

Forutsetning for tiltaket er investering i nytt sak- arkivsystem og tilleggstjenesten multikanal. 

 

Gjennom dette tiltaket kan følgende gevinst realiseres; 

o Ved å ta i bruk multikanal kan en spare porto/papirforbruk på 0,1 mill. fra 2021. 

o Ved å ta i bruk nytt sak- og arkivsystem kan vi spare porto/papirforbruk på 0,4 

mill. fra 2021. 

o Total innsparing 0,5 mill. fra 2021 

 

 

6.4 Tiltak 4 - Digitale verktøy HR og HMS 
 

Evry og UBW/Agresso som vi har i dag har flere moduler vi vurderer å ta i bruk, men vi ønsker å 

gå ut på anbud for å sondere markedet og sikre lavest mulig pris. Uansett om vi bygger videre på 

systemet vi har i dag, eller velger å se på et nytt lønns- og personalsystem, så vil gå ut på anbud 

for å sikre en bedre avtale enn om vi kjøper nye moduler fortløpende og hver for seg. Vi er 

avhengig av ressurser med kompetanse innenfor digitaliseringsprosesser før vi kan gå i gang 

med dette arbeidet. 

Vi har likevel startet arbeidet, og er godt i gang med å få digitalisert flere av oppgavene som 

omhandler rekruttering, hms, kompetansekartlegging og lønnsforhandling. Etter planen skal vi ha 

disse systemene på plass før høsten. Dette vil ikke gi de store økonomiske gevinster for 

personalavdelingen, da det vil være behov for ressurser til å få implementert og drifte de ulike 

systemene. Når de ulike systemene er implementert, vil det gi størst effekt ute i organisasjonen 

ved at ledere får frigjort tid til ledelse og bruker mindre tid til administrative rutiner og oppgaver. Vi 

vil likevel kunne ta ut en gevinst på ca. en halv stilling i personalavdelingen ved å få hele 

rekrutteringsprosessen i digital arbeidsflyt, men vi vil få økte lisenskostnader. 

 

Digitalisering av arbeidsprosesser vil som sagt gi størst effekt ute i organisasjonen ved at ledere 
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får frigjort tid til ledelse og bruker mindre tid til administrative rutiner og oppgaver. En type «min 

side» for ansatte vil også gi ansatte muligheter til selv å holde oversikt over ferie, permisjoner og 

sykefraværsdager og oppfølging. En mer sømløs arbeids-/dataflyt vil gi bedre kvalitet på dataene.  

Det er behov for kompetanse innenfor digitaliseringsprosesser i det videre arbeidet. Vi har fått 

tilbakemeldinger på hva som etterspørres blant ledere ute i organisasjonen, og det er digitale 

timelister, permisjonssøknader og systemer for fraværsregistrering og oppfølging som er mest 

etterspurt.  

Det er en forutsetning at de ulike systemene er integrert slik at vi får en flyt på 

arbeidsprosessene. Det vil kreve en endring at måten vi jobber på, og for å lykkes med 

digitaliseringsprosessene er vi avhengige av at systemene tas i bruk av ledere og ansatte i 

organisasjonen. 

 

Det vil være investeringskostnader knyttet til oppstart og implementering av nye digitale 

løsninger. Ved å få hele rekrutteringsprosessen i digital arbeidsflyt vil vi kunne ta ut en gevinst på 

ca. en halv stilling i personalavdelingen. Ved å få en mer digital arbeidsflyt på alle andre 

arbeidsprosesser i avdelinga, vil vi når alt er på plass ta ut ytterligere en halv stilling, men vi vil få 

økte lisenskostnader. Estimert gevinst vil derfor være på kr. 200.000 med halvårseffekt fra 2020. 

Redusert kapasitet på bemanningen vil kunne medføre mindre tilgjengelighet fra HR/personal til 

ledelsesstøtte innenfor dette området. Programvare og system vil ikke kunne erstatte drøfting og 

diskusjon som angår personalbehandling og der ledere i tjenesteområdene har behov for støtte. 
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6.5 Tiltak 5 - Digitale verktøy lønn og regnskap. 

 

Alta kommune har behov for et standardisert fagsystem for lønn og HR. Dette tiltaket knytter seg 

til våre dataprogrammer tilknyttet lønn og en optimalisering av disse. Tjenesteområdet jobber 

med dette nå og anbudsprosesser er påbegynt. Hensikten er enten å få inn et nytt 

system/program eller å bygge på eksisterende system med nye moduler. Det optimale er et 

helhetlig lønns- og HR system. Evry og UBW/Agresso som vi har i dag, har flere moduler vi 

vurderer å ta i bruk, men vi ønsker å gå ut på anbud for å sondere markedet og sikre lavest mulig 

pris. Uansett om vi bygger videre på systemet vi har i dag, eller velger å se på et nytt lønns- og 

personalsystem, så vil en anbudsprosess sikre en bedre avtale enn om vi kjøper nye moduler 

fortløpende.  

I dag benyttes forsystemet MinVakt for turnusplanlegging. Lønn mottar timelister på fil fra 

forsystemet i hovedsak for de som jobber i turnus. 

Det er en mulighet til å utvide bruken av forsystemet MinVakt til også å gjelde timelønn for 

dagarbeidstakere, og overføring av fravær 

Gjennom nytt system vil automatisk overføring av sykemeldt fravær fra Altinn til HR/system og 

leder, være mulig samt å ta i bruk digitalt reiseregningsverktøy hvor den ansatte selv registrerer 

eget fravær. 

Molde kommune, som er sammenlignbar med Alta, har egen avdeling på lønn med 5 årsverk. I 

Alta har vi totalt 7,8 stillinger tilknyttet lønn.  

Forutsetningen for gevinstrealisering gjennom reduksjon av årsverk innebærer et standardisert 

lønn/HR system der ansatte og ledere leverer digitalt og sømløst til lønn. Dette er forhold 

tilknyttet intern produksjon i hovedsak. En utvikling som ønsket vil fjerne flere manuelle 

operasjoner, øke tilgang til system og forbedre lederstøttefunksjonen. Både for tjenesteområdet 

og for våre ledere i organisasjonen vil en endret løsning medføre frigjøring av tid, gjennom at 

systemene er mer tilgjengelig, informasjon samlet og arbeidsprosesser gjennomgått og flere av 

disse blir automatisert. 

I implementeringsfasen av nye verktøy vil det ikke være mulighet å ta ned årsverk. Mulighet for 

ca. 1- årsverk 2020+ ca. 1 årsverk 2021.  

Kjente kostnader ved innføring av nye verktøy: 

- Reiseregningsmodul, - investeringskostnad ca. 200 000,- lisens pr. år ca. 30 000 

- Utvidet bruk av Min Vakt med timeliste for dagarbeidstakere, -  investeringskostnad ca. 

60 000,- lisens 110 000 pr. år 

Det kreves ikke en videre utredning, men mer en intern gjennomgang der også IKT deltar for å 

gjennomgå arbeidsprosesser og vurdere hvilke av disse som evt. kan erstattes av digitale 

hjelpemidler. Ved innføring av nye systemer og nye arbeidsprosesser, må i en slik 

omorganiseringsprosess baseres på hva som er faglige riktig.  

Mye av arbeidet innen lønn og regnskap vurderes fremover å kunne automatiseres, det vil si at 

arbeidsprosesser blir endret. Frigjøring av kapasitet er i tabellen over tatt inn som gevinst i form 

av stillinger. Det er imidlertid viktig å bemerke at ny programvare og automatisering også vil kreve 

oppføling og kontroll. Noe av effekten i tabellen foran må derfor forventes å kunne justeres i 

forhold til dette.  
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6.6 Tiltak 6 – Reduksjon servicetorget 

Det er nedgang på antall fysiske henvendelser og telefoner på kundetorget. Stadig flere får utført 

sine tjenester på nett på kommunens hjemmeside. Økt elektronisk samhandling med innbyggere 

og næringsliv endrer oppgavene for kundetorget. 

Vi forventer at denne utviklingen fortsetter og må tilpasse bemanningen tilsvarende. Fra 2020 er 

det rom for å redusere bemanningen med 1 årsverk. 

Konsekvenser for brukere, ansatte og kommunen; 

o For kommunen: Sikrer at vi har en bærekraftig drift. 

o For innbygger: Vi tilpasser servicetilbudet etter innbyggernes behov  

o For ansatte: Reduksjonen tas ved naturlig avgang. 

Forutsetningen er at reduksjonen gjøres ved naturlig avgang, noe som kan gi en gevinst fra 2020 

på om lag 0,5 mill pr. år.. 

 

 

6.7 Tiltak 7 – Reduksjon Næring 

KOSTRA tallene i forhold til hvor mye penger kommunen bruker på næring sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner er unyansert. Hos Alta kommune inngår jord, skog og veterinærer i 

KOSTRA grunnlaget. Tilsynelatende bruker vi mye penger på næringsutvikling fordi pengebruk 

på lovpålagte oppgaver inngår i dette beløpet.  Kostnadene tilknyttet lovpålagte oppgaver vil trolig 

øke i årene som kommer. Dette vil påvirke KOSTRA tallene, uten at næringslivet får en eneste 

krone i økning av næringstilskuddene. Et annet faktum er at midlene fra Kraftfondet ikke kan 

brukes til annet enn næringsutvikling. 

I løpet av 2020 vil vi trolig ha en person som går av med pensjon.  Da er det selvsagt en mulighet 

å trekke inn denne stillingen. Men er det veldig lurt?  Skal vi redusere vår kapasitet i forhold til 

regionalpolitikk i en tid hvor fylkeskommunal og statlig virksomhet er i omstilling? Alta kommune 

har et stort behov for å komme høyere på banen i forhold til sentrale omstillingsprosesser 

regionalt og nasjonalt, dette taler for at nevnte stilling ikke bør trekkes inn. 

Næringslivet i Alta har gått svært bra de senere år.  Mye tyder på at det blir redusert 

oppdragsmengde innen bygg og anlegg, som igjen betyr stor ledighet og behov for 

omstillingshjelp fra kommunen.  I et slikt perspektiv bør innsatsen innen næringsutvikling styrkes. 

 

6.8 Tiltak 8 – Reduksjon Plan 

Plan og bygningsloven forplikter alle kommuner til å ha tilstrekkelig plankapasitet, men antall 

ansatte på planavdelingen kan selvfølgelig tas ned med en stilling. Det er en stilling som er 

vakant p.t og hvor utlysning er avventet som følge av omstillingsprosjektet. Halvårseffekt kan 

iverksettes i 2019, med helårsvirkning fra 2020.  

Den økonomiske innsparingseffekten synes enkel å finne frem til, men grunnet internt og eksternt 

press vil nok gevinsten bli mindre som følge av økt konsulentkjøp, reduserte gebyrinntekter, økt 

overtid osv.  

Negative konsekvenser for organisasjonen og Altasamfunnet som følge av redusert plankapasitet 

vil medføre lengre saksbehandlingstid på både planprosesser og enkeltsaker, ikke lovpålagte 
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oppgaver utsettes (f.eks. byggeskikks veileder, eget utviklingsarbeid, rutinebeskrivelser, 

hjemmeside, m.m.) 

Effekt av digitalisering og elektronisk saksbehandling vil påvirke arbeidsprosesser og dialog med 

innbyggere og næringsliv. Nye verktøy og metoder vurderes å øke arbeidsmengden for plan, i 

alle fall i en innledende fase, mens gevinst sannsynligvis i større grad kan tas ut i sluttbehandling, 

vedtak og byggesak. 

Det er stor aktivitet i Altasamfunnet og mye av den aktiviteten er kanalisert gjennom god 

plankapasitet og behandling. Av erfaring vet man også at redusert kapasitet vil øke trykket på de 

gjenværende og konsekvenser tilknyttet arbeidspress kan medføre slitasje og endring i en ellers 

god fraværsstatistikk.   

Plan og byggesak blir ofte politiske måleindikatorer i forbindelse med kommunenes rolle som 

tilrettelegger for utbygginger. 

6.9 Tiltak 9 – Mindre konsulentkjøp 

Alta kommune benytter store summer hvert år til kjøp av konsulenttjenester. Dette omhandler 

fagområder som plan, kommunalteknikk, bygningsdrift og byggeprosjekter.  

Forutsatt at aktivitetsnivået i Alta ønskes tilnærmet opprettholdt, må en reduksjon i konsulentkjøp 

kompenseres med oppbygging av egen fagorganisasjon som da kan ivareta noe av den 

produksjonen. Differansen mellom redusert konsulentkjøp, og oppbygging av egen organisasjon 

vil være gevinstrealisering.  

Alta kommune bruker store summer hvert år på kjøp av tjenester og varer, både til vanlig drift og 

til investeringer. På innkjøpsavdelingen er det 2, noe som vurderes som lite med tanke på det 

store volumet kommunen har på innkjøp. Samtidig har vi ressurser på innkjøp/avtaler både på 

kommunalteknikk og Byggeprosjektene. Ved å få til en større samkjøring av disse felles 

ressursene, samt å benytte en felles kommunal innkjøpsstrategi vurderes det som sannsynlig at 

det ligger en betydelig besparingsgevinst i bedre avtaler og kontraktsoppfølging. 

Dette er imidlertid et tiltak som krevere ytterligere utredninger og vil kunne være mulig å se i 

sammenheng med tiltak 10 og 11. 

6.10 Tiltak 10 – Salg av tjenester til nabokommuner 

Alta kommune selger/støtter i dag mange kommuner i regionen med tjenester. Det kan være 

innen byggesak, brann, barnevern, skatt og IKT for å nevne noe. Vi har imidlertid ingen 

overordnet strategi hvor når og hvordan dette skal ivaretas. Dette er et område hvor det kreves 

en mer prinsipiell debatt, men det er ingen tvil om at kommuner som Alta vil få et adskillig større 

regionalt ansvar i årene fremover som følge av demografiske endringer. Hvordan møter vi dette? 

Kommunens primære fokus er egne innbyggere og næringsliv, og vi er i hovedsak rustet for 

dette. Det er imidlertid liten tvil om at kommuner som f.eks. Alta må ta et større ansvar for 

tjenesteproduksjon i nabokommuner ettersom demografitendensene ikke ser ut til å endre seg.  

For Alta innebærer dette at vi må; 

- Etablere en felles strategi for bistand/salg av tjenester til nabokommuner. 

- Identifisere fagområder(tjenesteområder som kan være aktuell) 

- Bygge opp nødvendige ressurser slik at salg ikke går utover egenproduksjon. 

Det er imidlertid umulig å gi noen tall på hvordan dette vil komme ut økonomisk, uten at man har 

en grundigere utredning. 

 

Se for øvrig tiltak 9. 



14 

6.11 Tiltak 11 – Endre organisasjonsstruktur 

Rådmannen iverksetter en gjennomgang av organisasjonsstrukturen for fellestjenesten, ASU og 

Drift og utbygging. Gevinsten er en mer hensiktsmessig organisering tiltaket gjennomføres fra juni 

2019. Vedtatte endringer implementeres fortløpende og samlet ferdigstillelse juni 2020. 

Brukerundersøkelser tilsier at dagens organisering ikke er optimal i forhold til å sette søker (eller 

saken) i sentrum. Vi oppleves som tradisjonelt organisert i en tid da digitalisering og «sømløs» 

behandling forventes. I en gjennomgang av organisering må målet være at innbyggere og 

næringsliv skal oppleve at sine saker behandles helhetlig og effektivt, og at kommunens 

organisering ikke skal være til hinder for dette. Samtidig vil også innbyggere og næringsliv må et 

større ansvar for informasjon og ajourhold av dette, på samme måte som vi i dag ser at kounder 

har innen bank og forsikring. Dette vil si at nye arbeidsprosesser og tjenestedesign må inngå i 

vurderingene.  

Negative konsekvenser kan knyttes til reduksjon av stillinger, positive konsekvenser knyttes til en 

mer hensiktsmessig organisering, effektivisering av arbeidsprosesser som igjen vil ha positive 

konsekvenser for både intern og ekstern tjenesteproduksjon. 

Tiltaket kan medføre bygningsmessige endringer dersom splitting/sammenslåing av avdelinger. 

Dette kan ha en økonomisk side. 

Prosessen i seg selv vil medføre vurderinger av hensiktsmessighet av endringer. 

Ingen helårseffekt før i 2021. Tiltakene foran i tabellen kan/vil kunne komme til fradrag på 
gevinster anslått i dette tiltaket.  

 

En prosess tilknyttet organisering må sees i sammenheng med tiltak 12, «endret politisk styring». 

Endringer i tiltak 12 vil kunne gi ytterligere gevinster, og målet er at gevinstene skal komme i 

tjenesteområdene. 

 

6.12 Tiltak 12 – Endret politisk styring 

2019 er valgår og det gir mulighet for å vurdere den politiske styringen av kommunen. Det er 

kjent at det også er ulik organisering i ulike kommuner. Analyser viser at utgifter til politisk styring 

er høye i Alta (sammenliknet med gj.snittet i tilhørende KOSTRA gruppe). Ny kommunelov vil 

kunne gi nye muligheter. I denne er Rådmannen gitt utvidede fullmakter innen 

personalforvaltning, mens f.eks Arbeidsgiverpolitikk fortsatt er tilknyttet politisk nivå.  

Agenda Kaupang også har vurdert denne delen av kommunens virksomhet, og administrativ 

endring henger sammen med politisk styring. 

Antall utvalg, og ikke minst et delegasjonsreglement som legger opp til mye politisk behandling er 

med på å øke behovet for administrativ ressursbruk. 

Endring av både politiske utvalg og delegasjonsreglementet vil kunne gi administrative effekter, 

også økonomiske. Målet er at endringene også vil gi gevinster ute i tjenesteområdene.  

 

6.13 Tiltak 13 – Veterinærtjenesten. 

I dag har Alta kommune arbeidsavtale med 2 veterinærer. Dette er avtaler som har fulgt med fra 

tidligere organisering og en tid med annerledes lovverk. Samtidig har dette vært en nødvendighet 

for å få bygget opp veterinærkompetansen totalt i Alta.  
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I tillegg har Alta kommune, som andre kommuner, vært nødt til å inngå vaktavtaler med 

veterinærer for vaktordning mellom kl. 1600 og 0800. Dette er for Alta kommune en kostbar 

avtale, og hvor kommunen har inngått en tilleggsavtale om kompensasjon. 

Som et tiltak på driftssiden foreslås det derfor å faste ut ansettelsesforholdene som i dag er 

gjeldene, men at dette gjøres ved normal avgang fra stillingene.  

Konsekvensen av dette vil kunne være at dette blir et tema ved neste kontraktsforhandling. Dette 

vil i så fall kunne bli gjenstand for forhandling.  


