
Ny avdeling i Bistand, Habiliteringsavdelingen 
Med virkning fra og med 01.01.17 ble Habiliteringsavdelingen overført fra Barn 
og ungtjenesten (oppvekst og kultur) til Virksomhet for bistand (helse og sosial). 
Habiliteringsavdelingen er en av syv avdelinger i bistand. 

Behovet for habilitering varer oftest livet. Målgruppen som har behov for 
habiliteringstjenester er personer med funksjonsnedsettelser som skyldes 
medfødte eller tidlig ervervede tilstander, men også personer med psykiske 
og/eller somatiske helseutfordringer. Tidlig innsats og forebyggende tiltak for å 
bevare eksisterende funksjoner og bremse utvikling av funksjonstap er viktig. 

Habiliteringsavdelingen har stort fokus på forebyggende tiltak i sitt daglige virke, 
noe som gjenspeiles i veiledning overfor både ansatte, brukere og pårørende, 
samt i de tiltak som iverksettes. Ved å ha stort fokus på forebygging vil man kunne 
komme tidlig inn i situasjoner og på den måten redusere eventuell eskalering.  

Habiliteringsavdelingen gir tilbud til barn og unge under 18 år og består av 
Barneavlastningen, Tiltaksbasen og tre enetiltak. Barneavlastningen gir heldøgns 
tilbud til barn/unge med utviklingshemming og Tiltaksbasen gir heldøgns tilbud til 
barn/unge med autismespekterforstyrrelser. I enetiltakene gis det heldøgns 
omsorgstjenester i forhold til praktisk bistand, opplæring og veiledning.  

Anita Prebensen er avdelingsleder og Mette Kristoffersen er fagkonsulent i 
Habiliteringsavdelingen. Avdelingsleder og fagkonsulent har nå flyttet kontor fra 
Barn og ungetjenesten til Helsesenteret, i samme korridor som administrasjonen 
til virksomhet for bistand er lokalisert. Mette blir en del av saksbehandlingsteamet 
på bistand. Sammen har de ansvar for saksbehandling og iverksetting av tiltak 
knyttet opp mot ulike fritidsaktiviteter.  

Virksomhet for bistand, inkludert Habiliteringsavdelingen, er nå en virksomhet 
med over 400 ansatte.     

Ny merkantil ressurs i HS-administrasjonen 
Laila Hætta ble overført fra barn og ungetjenesten til helse og sosial og hun er nå 
en del av servicekontor-teamet for hele helse og sosialtjenesten. Teamet består av 
totalt fire ansatte og dekker samtlige virksomheter i helse og sosial, samt stab i 
Helse og sosialadministrasjon. 

Parkering på sentrum  
Det skal investeres for flere 
milliarder de neste 3-4 årene på 
sentrum. Mange av prosjektene vil 
starter opp allerede våren 2017. 
 

Utbygging er positivt for Altas 
byutvikling, men byggeperioden kan 
også oppleves utfordrende.  
 

Det blir opparbeidet midlertidig 
parkering foran Helsesenteret for 
kunder og besøkende. Skogen foran 
Nordlyskatedralen vil bli omgjort til 
midlertidig parkering for 300 biler. 
Når Amfi bygger ut planlegges det 
for ca 250 parkeringsplasser i 
kjellergarasje, i utgangspunktet 
kommunale parkeringsplasser. 
Videre er det, pr dato, ledig 
kapasitet i Komsa parkeringshus. 
Omsorgssenteret får 
parkeringskjeller med plass til rundt 
90 biler som skal benyttes av blant 
annet hjemmesykepleien. 

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 
 

Februar 2017 

https://www.alta.kommune.no/ou-prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no
https://www.alta.kommune.no/ou-prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no
https://www.alta.kommune.no/ou-prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no
mailto:into@alta.kommune.no
mailto:jnor@alta.kommune.no

