
 Skansen Aktivitetssenter  

Dag- og Arbeidssenter (Doas) 
skal rives for å gi plass til 
oppføring av Alta 
Omsorgssenter. Det bygges 
nytt aktivitetssenter for 
målgruppen i Skaialuft.  

Nå er utlysningen av anbudet for 
Skansen Aktivitetssenter utført og 

valg av entreprenør ble Peyma AS. Det er forventet oppstart bygging tidlig på 
nyåret 2017. Ferdigstillelse av senteret inkludert arbeidet som skal skje utenfor 
bygget planlegges avsluttet våren 2018. 
 
Skansen Aktivitetssenter vil gi arbeid- og aktivitetstilbud til personer med 
utviklingshemning og andre som har behov for et tilrettelagt tilbud med tett 
bemanningsfaktor. Senteret vil bli tilrettelagt for aktiviteter som pakking av ved, 
vaskeri, kantine, sanserom, gymsalaktiviteter og aktivitetsavdeling. 
 
Grunnet oppstart av bygging Alta Omsorgssenter vil Dag og arbeidssenteret flytte i 
midlertidige lokaler fra og med våren 2017 og frem til Skansen Aktivitetssenter 
står ferdig. 
 

Vestibylebygget, Alta Helsesenter 

Bygging av ny felles 
hovedinngang til Alta 
Helsesenter og Nærsykehuset 
pågår for fullt. I følge 
fremdriftsplanen til 
entreprenør kan det nye 
inngangspartiet tas i bruk fra 
og med mai 2017. 
Når inngangspartiet er ferdig vil 
det bli kun en hovedinngang til 

Alta Helsesenter. Den nye vestibylen vil blant annet inneholde kantine, resepsjon 
og venteareal.  
 
I byggeperioden må alternative inngangsparti benyttes: 
Inngang A: Tannhelsetjenesten, Dialyse, Rus og psykiatri, Miljøarbeidertjenesten, 
Administrasjon for Helse og sosial og Postlevering  
Inngang B: Flyktningehelsetjenesten, Diabetesteam, Laboratoriet, Legevakt, 
Spesialistpoliklinikk, Dagkirurgi, Røntgen, VPP/BUP og Døgnenhet Post Alta 
Inngang C: Fødestue, Sykestue, Kantine og Helsesenterets sykehjem 
Av sikkerhetsmessige årsaker er det satt opp en tunellcontainer som ny inngang til 
fødestua, sykestua og Helsesenterets sykehjem.  
 
Det er viktig at pårørende, brukere, pasienter og andre velger rett inngang til 
Helsesenteret da intern gjennomgang fortsatt er umulig. Det er informasjon 
utenfor hvert inngangsparti. 

Alta Omsorgssenter 
Planlegging av Alta Omsorgssenter 
pågår for fullt 
 
I perioden september – desember 
arbeider flere brukergrupper for fullt 
med justering og detaljering av skissene 
for omsorgssenteret. I uke 46/16 ble det 
gjennomført møter med arkitekt for 
gjennomgang av brukergruppenes 
tilbakemeldinger. Etter møtene har 
arkitekten revidert skissene og disse er 
oversendt brukergruppene for ny 
gjennomgang.  
 
Videre prosess: 
Endelige skisser skal vedlegges søknad 
om investeringstilskudd til Husbanken. 
Søknaden sendes i løpet av desember. 
Konkurransegrunnlag for 
totalentreprisen planlegges sendt ut i 
februar med innleveringsfrist i mai. 
Utgraving av tomten starter i mai. 
Byggestart oktober/november 2017.  
Ferdigstillelse og overtakelse av bygget 
forventes å kunne skje 1. juli 2020. 
 

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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