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Prosjekteier 
 

 
Alta kommune v/ Formannsskapet 

 
Prosjekt-
ansvarlig og 
oppdragsgiver 

 
Rådmann  
 

 
Prosjekt-
organisering 

 
Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og en referansegruppe. 
Det er videre opprettet arbeidsgrupper ved hver virksomhet som deltar.  
 
Delprosjekt 1:   
Skolefritidsordningen (SFO) ved Kaiskuru nærmiljøsenter, Gakori, Komsa, 
Elvebakken og Bossekop skoler. 
 
Delprosjekt 2: 
Sone vest og sone øst innenfor de hjemmebaserte tjenester. 
 
Delprosjekt 3:  
Elvebakken sykehjem og Renholdstjenesten (fra 2009) 
 
Styringsgruppe: 
Ordfører Geir Ove Bakken 
Leder hovedutvalg Barn og unge Otto Erik Aas 
Leder hovedutvalg Helse og sosial Torfinn Reginiussen 
Rådmann og leder av styringsgruppa Bjørn Atle Hansen 
Leder Barn og unge sektoren Per Hindenes 
Leder Helse- og sosial sektoren Per Prebensen 
HTV Utdanningsforbundet Unni Tollefsrud 
HTV Fagforbundet Grete Thomassen 
HTV Sykepleierforbundet Brita Karlsen 
Leder Drift- og utbygging Bengt Fjellheim 
 
Prosjektgruppe: 
Leder Omsorgsavdelingen Mette Skipperud 
Rådgiver Barn og unge Ole Johansen 
Leder Administrasjonsutvalget Anita Håkegård Pedersen 
Personalsjef Linda Pedersen 



TV Fagforbundet Isak Eira Thomassen 
TV Sykepleierforbundet Helene Thoresen Haugsnes 
Lokallagsleder Utdanningsforbundet Siri Marsdal 
Seksjonsleder Renholdstjenesten Rigmor Endresen 
Prosjektleder Britt Gunnberg 
 
Arbeidsgruppe Renholdstjenesten: 
 
Seksjonsleder    Rigmor Endresen 
Teamleder sentrum 2  Henny Jonas 
Teamleder sentrum 1  Karen Folkestad 
Teamleder sentrum 3             Vigdis Thomassen 
Teamleder vest  Lill Karin Halvorsen 
Teamleder øst   Grete Karlsen 
Tillitsvalgt Fagforbundet        Hilde E. Tvedt 
Brukerrepresentant internt   
Brukerrepresentant eksternt    Turid Ellila (FAU Tverrelvdalen skole) 
 

Rolle- og 
ansvarsfordeling 

Arbeidsgruppenes rolle og ansvar: 
 

 Lede prosjektet lokalt på den enkelte virksomhet 
 Arbeidsgruppene skal få informasjon og oppdrag fra prosjektgruppa 
 Arbeidsgruppene ved hver virksomhet ha ansvar for å gi prosjektet en lokal 

forankring. De skal motivere og gi informasjon til de som berøres av 
prosjektet lokalt og gi tilbakemelding til prosjektgruppa om lokale forhold 
som har betydning for prosjektet. 

 Gjennomføre og gi synspunkter og vurderinger til prosjektgruppa i forhold 
til milepælene og delmålene for prosjektet. 

 
Formål Alta kommune skal øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at 

innbyggerne merker en forbedring. 
 

Resultatmål for 
Renholdstjenest
en 

 
1. Kvalitetsforbedring ved økt tilstedeværelse som følge av at sykefraværet 

innenfor Renholdstjenesten reduseres. 
  
 2007:  21,75 % 
 2008: 17,25 % 
 2009:  15 % , som tilsvarer 16 % reduksjon i sykefraværet 
 
 

2. Kvalitetsforbedring ved at lederne i virksomhetene har fått økt bevissthet 
om sitt ansvar i forhold til medarbeidertilfredshet gjennom at: 

 At alle ansatte som blir sykemeldte følges opp gjennom IA-prosessen. 
 At alle ansatte følges opp med medarbeidersamtaler minst en gang i året. 

  
 Alle ansatte skal følges opp gjennom IA-prosessen. 
 Seksjonsleder har medarbeidersamtale med teamlederne, og  
            teamlederne har samtale med sine team. 
 Lederne skal få tilbud om mer kompetanse i gjennomføring av  



            medarbeidersamtalen. 
 

3. Kvalitetsforbedring ved økt medarbeidertilfredshet som måles gjennom 
medarbeiderundersøkelser. 

 
 En medarbeiderundersøkelse gjennomføres i første del av mai 2009 
 En medarbeiderundersøkelse gjennomføres ved slutten av 

prosjektperioden. 
 

4. Kvalitetsforbedring ved økt medvirkning gjennom antall medarbeidere som 
deltar i medvirkningsprosessene. 

 
 Prosessen som gjennomføres i forbindelse med 

medarbeiderundersøkelsen vil gi anledning til god medvirkning fra 
de ansatte.  

 
5. Kvalitetsforbedring ved økt brukertilfredshet som måles gjennom 

brukerundersøkelser før og i slutten av prosjektperioden. 
 

• Renholdstjenesten gjennomførte en OU-prosess i 2006.  
• Forbedringsområdene var informasjon og kommunikasjon både 

internt og ut til brukerne, samt vikaropplæring, ansvar og 
tilgjengelighet. 

• Erfaringer fra OU-prosessen tas med i 
Kvalitetskommuneprogrammet, og det gjennomføres ikke ny 
kartlegging av brukertilfredshet i denne omgang. 

• Vi ønsker å få med to brukerrepresentanter i arbeidsgruppa, en fra 
eksterne brukere og en fra interne brukere. 

• Arbeidsgruppa vil vurdere hvordan informasjonen og samarbeidet 
med brukerne kan forbedres og hvilke tiltak som kan settes i verk. 

 
6. Kvalitetsforbedring ved økt faglig standard av renholdet ved at alle ansatte 

skal følge NS INSTA 800. 
 

– Vi skal arbeide for å heve stoltheten for yrket blant oss selv. 
– Vi skal ha god faglig kompetanse og arbeide kontinuerlig for å 

forbedre verktøy og metoder. 
– Derfor er det viktig å utføre arbeidet på riktig måte etter den 

standarden som gjelder for renhold. 
– Ansatte som trenger mer opplæring i bruk av standarden som 

gjelder for renhold, vil få det.  
– Vi skal arbeide kontinuerlig med å bedre informasjonen og 

samarbeidet med brukerne om hva som er riktig standard for 
renholdet. 

 
Milepæler Prosjektstart: mars 2009 

 
Oppstartsmøte alle ansatte: 30.april 2009 
 
Kartleggingsfase: april – juni 2009:   



                             Medarbeiderundersøkelse: mai – juni 2009 
                             Risikoanalyse: mai – juni 2009 
 
Gjennomføring av tiltak: mai 2009 – mars 2010 
 
Evaluering og oppføging: april – mai 2010 
 
Prosjektslutt: mai / juni 2010 
 
 

  
 


