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Referat fra møte i styringsgruppen 16. desember 2013  
Linken møtesenter, Tromsø, klokka 10.30 – 15.15 
 
Til stede fra styringsgruppen:  

Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF 

Lena Nielsen (for Hans Petter Fundingsrud) Helse Finnmark HF 

Anne Grethe Olsen Helse Finnmark HF 

Bjørn Atle Hansen  Alta kommune 

Kenneth Johansen Alta kommune 

Sissel Alterskjær Helse Nord RHF 

Mona Søndenå Helse Nord RHF 

Odd Søreide Helse Nord RHF 

I tillegg møtte Funksjon: 

Margrete Gaski  Prosjektkoordinator, Norut Alta 

Trude Fagerli Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Helge Torgersen Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Johannes Eggen Innleid arkitekt 

Anne Poulsen Hospitalitet (Utv.planen for HF) 

Aina Olsen (i sak 4) Prosjektleder, Helse Finnmark 

Per Gunnar Johnsen (i sak 5) Leder av arbeidsgruppe billeddiagnostikk 

 
Meldt forfall fra styringsgruppen: Grethe Thomassen, Alta kommune 
 

 Saker Dokumenter 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

 

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet fra 23. oktober godkjennes. 
  

 

Sak 3 Muntlige redegjørelser 
Deloitte er engasjert videre som av leverandør for prosjektledelse og 
analysekompetanse til å utrede spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 
 
Det ble orientert om at det planlegges en høringsrunde i regi av Helse Nord når 
styringsgruppen har avlevert utredningen i mars 2014. Styringsgruppen bes om å 
gi innspill til spørsmål for høringsrunden. 
 

 
 

Sak 4 Orientering om status i rus/psykiatriprosjektet til Helse Finnmark  
Prosjektleder Aina Olsen pekte på endringer som har betydning for Alta.  
 
Vedtak: Videre arbeid med Alta/Vest-Finnmarkutredningen baseres på tre 
alternative forutsetninger med hensyn til dimensjonering og lokalisering av 
rusbehandling; nullalternativet (ingen plasser i Alta), alternativ 1 (inntil 6 plasser i 
Alta), og alternativ 2 (at alle 12 plasser samles i Alta). 
 

 
 

Sak 5 Status og resultater 
Presentasjon av utkast til rapport ved Trude Fagerli, Deloitte.  
Styringsgruppen ble invitert til å fokusere på de forslag til endringer av aktivitet 
og organisering som foreligger. Det ble lagt vekt på hvilken aktivitet som foregår i 

 
Presentasjon 
fra Trude 
Fagerli 
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tilknytning til Alta helsesenter i dag, og fremtidig aktivitet og organisering slik 
som arbeidsgrupper og prosjektsekretariat foreslår.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen ber om at den foreslåtte aktivitetsendringen legges til grunn for 
det videre arbeidet med beregning av arealbehov.  Representantene fra Helse 
Finnmark peker på at det er viktig at ROS-analysene gjøres, og at tallgrunnlaget 
kvalitetssikres. 
 

Presentasjon 
fra Per Gunnar 
Johnsen 
 

Sak 6 Orienteringssak: Ny og grundigere vurdering av bygningsmassen i Alta basert på 
mulitimapping og besiktigelse av bygget 
Presentasjon ved arkitekt Johannes Eggen. Bygg-gruppen ble i forrige møte bedt 
om å gjøre noen mer detaljerte undersøkelser av fleksibiliteten i nåværende 
bygg. I tillegg ble det pekt på at det trenges videre undersøkelser av 
kapasitetsutnyttelsen av de samme arealene.  
 
Vedtak: Styringsgruppen tar arkitektens gjennomgang av bygningsmassen, 
spesielt med tanke på fleksibilitet og standard, til orientering. Gjennomgangen er 
en nyttig justering av materialet som foreligger fra tidligere.  
 

Oppdatert 
presentasjon 

Sak 7 Oppfølging av arbeidet med kommunikasjonsplan  
 
Vedtak:  
Prosjektsekretariatet utarbeider en interessentanalyse for Alta/Vest-
Finnmarkutredningen. Dette gjøres i samarbeid med informasjonsansvarlige i 
Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF samt prosjektgruppa.  Interessentanalysen 
overleveres Helse Nord som et innspill til deres arbeid med kommunikasjonsplan.  
 

 

Sak 8  
 

Ny leder i bygg-gruppa 
Helse Finnmark ønsker å foreta et skifte i ledelsen av bygg-gruppen, ved at Jan-
Egil Blix erstatter Øyvin Grongstad. Jan-Egil Blix er avdelingsleder innen 
Forvaltning og utvikling i Helse Finnmark.  
 
Vedtak: 
Jan-Egil Blix erstatter Øyvin Grongstad som leder av bygg-gruppen.  
 

 

Sak 9 Neste møte 
Neste møte i styringsgruppen er fredag 7. februar i Tromsø, 8.00 til senest 15.30. 
 
Det siste møtet blir i Alta 10.mars klokka 8.00. Det legges opp til etterfølgende 
pressekonferanse. Minimum deltakelse fra styringsgruppa blir leder 
styringsgruppen, direktør i Helse Finnmark, rådmann i Alta.  
 

 

 Eventuelt  

 
Referent Margrete Gaski 
 
Vedlegg:  
Presentasjon fra Per Gunnar Johnsen, leder arbeidsgruppe billeddiagnostikk 
Presentasjon fra Trude Fagerli 
Oppdatert presentasjon fra arkitekt Johannes Eggen 


