
Nytt Omsorgssenter 
Etter plan og designerkonkurranse ble «Lysning» valgt som Altas nye 
Omsorgssenter. Senteret skal bygges på tomta mellom dagens Helsesenter og 
UIT Arktiske Universitet. 

Grunnet tomtas topografi, 
skråning mot syd, kan 
bygningen formes på en slik 
måte at alle fellesfunksjoner 
er lokalisert i «underetasje», 
mens alle bofunksjoner er 
samlet enten oppe på 
platået eller ved siden av.  

Mulighet for å vandre er 
sentral i hovedtanken ved 
utforming av bygningen. Om 

man ønsker en spasertur tettere på byen går man på tomtens nedre nivå og har 
man behov for en sosial arena innendørs, søker man inn i det utadrettede torget. 
Dersom man ønsker en spasertur tett ved sitt eget rom kan man bevege seg på 
”galleriene” i bebyggelsen.  

De ulike sykehjemsplassene er lokalisert i bygningene oppe på platået med 
adkomst direkte ned til alle fellesfunksjonene i anleggets 1. etasje. 
Omsorgsboligene er organisert over tre etasjer i bygningen nærmest Follumsvei. 
Botiltaket for yngre brukere er lokalisert i eget bygg nær adkomstplassen.  

Informasjonsmøte vedrørende OU-prosess  
Den 04.12.15 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 heltidskultur, oppdatering i forhold til OU-prosessen og 
utbygging av Skansen Aktivitetssenter. Møtedeltakerne ble inndelt i grupper og 
gjennomførte SWOT kartlegging. Kommunalleder for HS og Rådmann informerte 
om budsjettet. Referat og powerpoint legges ut på intranett under «OU-prosess i 
Helse og sosial» 

Sentrum legepraksis flytter  
Som en følge av rivning og ombygging av dagens E3 vil Sentrum legepraksis flytte 
til Møbelringen-bygget.  
 
Sentrum legepraksis forventes å være på plass i nye lokaler i løpet av månedsskifte 
januar/februar 2016. Ytterligere informasjon vedrørende flytting av Sentrum 
legepraksis vil bli annonsert i Altaposten, på hjemmesiden til Sentrum legepraksis 
(http://sentrumlegepraksis.no/) og på Alta kommune sin hjemmeside.  
 
******************************************************************* 

I løpet av 2015 har det vært et stort engasjement i forhold til OU- 
prosessen og vi vil gi mye ros og skryt til alle som har deltatt. Vi 

ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år! 

Ombygging av E3 ved 
Helsesenteret (Dagens 
inngangsparti til 
legevakt/sykestua)  

Alta Helsesenter skal få nytt 
inngangsparti. Når inngangspartiet 
er ferdig bygget vil det kun bli en 
hovedinngang til Alta helsesenter.  

Forventet oppstart vedrørende 
rivning av E3 er satt til april 2016, 
med påfølgende oppstart av 
oppføring av nybygg. Som en følge 
av rivning og ombygging vil en del 
funksjoner og tjenester bli berørt og 
må av den grunn flytte til nye 
lokaler/kontor.  

Byggeperioden vil vare fra april 
2016 og frem til desember 2016. 

Informasjon om  
OU-prosessen 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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