
 

Informasjonsdag, Bo Lengst Mulig 
Hjemme 2019  
Hjemmebaserte tjenester planlegger 
informasjonsdag for innbyggerne i Alta kommune. 
Tema er hvordan man kan mestre hverdagen i 
eget hjem lengt mulig.  
 
Bakgrunn for informasjonsdagen er at det den siste 
tiden har vært mange negative oppslag rundt 
tjenestetilbud som ytes i Helse og sosialtjenesten. 
Tjenestene har et uttalt ønske om at Alta 
kommunes innbyggere skal se en tjeneste som gir 

åpenhet, trygghet og respekt! Og at det gis tilstrekkelig informasjon til berørte parter.   
 
Helse og sosialtjenesten ved hjemmebaserte tjeneste ønsker å invitere Alta kommunes 
innbyggere til en informasjonsdag. Målgruppen er aldersgruppen 65+ og der aktuelle 
tjenester, frivillige organisasjoner, politikere og eventuelt andre kan bidra med informasjon. 
Det vil legges opp til debatt og dialog mellom de fremmøtte.  
 
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Anita Tangen, prosjektleder Demensomsorg, 
Siw Anita Sletten, avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, Mette Hætta leder 
hverdagsrehabiliteringsteamet og Solrun Simonsen ass. avdelingsleder, hjemmebaserte 
tjenester 
Dersom noen ønsker å bidra eller har innspill til hvordan informasjonsdagen kan 
gjennomføres, så ta kontakt med Siw Anita Sletten på tlf 784 55 443 eller pr mail 
siwanita.sletten@alta.kommune.no 
 
Se link for mer informasjon https://www.wevideo.com/view/1424386321 

 
 
Ny organisering av Helse og sosialtjenesten 
Det jobbes fortløpende med forberedelser for ny organisering av Helse og sosialtjenesten 
 
Kommunestyret vedtok ny virksomhetsorganisering 10.april, og i henhold til 
omstillingsrutinene skal virksomhetsnivået være på plass før vi starter arbeidet med 
avdelings- og boledernivået.  

I løpet av uke 29 vil vi lyse ut de første virksomhetslederstillingene med søknadsfrist 
15.august. Stillingene som blir lyst ut i første omgang er virksomhetsledere for Psykisk helse 
og rus, Hjemmetjenester, Mestring og rehabilitering, Omsorgsboliger og aktivitet og 
Altagårdshagen demensomsorg.  

Vi håper på mange gode søkere, og håper dere vil hjelpe oss med å dele/videresende 
utlysningsteksten når den blir lagt ut på kommunens hjemmesider. 

 

Det er et stort engasjement i forhold til de ulike prosessene i Helse og 
sosialtjenesten. Vi vil gi ros og skryt til alle som har deltatt og ønsker dere 
en riktig God Sommer!  

Fremdrift på Alta 
omsorgssenter 
Det blir litt roligere grunnet 
sommerferie, men noen vil fortsatt 
jobbe på senteret.  
 
Bygg B (Ungbo) forventes ferdigstilt 
september 2019. Da vil testing av brann 
og ST-anlegg starte. Bygg B kan ikke tas i 
bruk før resten av Omsorgssenteret står 
ferdig. 
 
Det forventes at hele Alta omsorgssenter 
vil stå ferdig og klar til å tas i bruk i løpet 
av høsten/tidlig vinter 2020. 
 
Når senteret står ferdig vil ansatte og 
beboere fra Kåfjord sykehjem, 
Ekornsvingen sykehjem, Helsesenter 
sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, 
Ergo/fysioterapitjenesten og Helsesenter 
storkjøkken flytte inn i nye fine lokaler.  
 
Arbeidet med kartlegging og avklaring 
vedrørende innkjøp og gjenbruk av både 
løst inventar og utstyr, samt IKT og 
velferdsteknologi er snart ferdig. 

 
Informasjon om OU-prosess 
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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