
Alta Omsorgssenter 
Planleggingsarbeidet vedrørende Alta Omsorgssenter pågår for fullt 

Det er etablert flere 
arbeidsgrupper som sammen med 
arkitekt gjennomgår 
konkurransegrunnlaget for å 
bearbeide dette til et endelig 
skisseprosjekt. Her gjennomgås 
hver enkelt funksjon i hele 
bygningsmassen for på den måten 
å vurdere om det skal gjøres 
eventuelle endring.  Når dette er 
ferdigstilt vil nye arbeidsgrupper 
starte arbeidet i forhold til selve  

romprogrammet.  Dette er planlagt for oppstart høsten 2016. 

I løpet av våren 2016 vil kommunestyret ta stilling til de økonomiske 
rammebetingelser for Omsorgssenteret. Dette vil legge de endelige føringer for 
hvordan ferdigstillelsen av Alta Omsorgssenter vil bli. 

 

Rapport «Botiltak yngre brukere» 
Arbeidsgruppe Botiltak yngre brukere har utredet etablering av et tilrettelagt 
botiltak for yngre brukere tilhørende det nye Omsorgssenteret. Videre har 
arbeidsgruppen planlagt innhold og organisering av de planlagte boligene. 

Arbeidsgruppens arbeid er nå ferdigstilt og rapporten er presentert i 
Prosjektgruppen, OU. Velferdsteknologiske og teknologiske løsninger for botiltaket 
vil bli ivaretatt i egen arbeidsgruppe som skal utrede slike løsninger for 
Omsorgssenteret. Rapporten oversendes Styringsgruppen, OU til orientering og vil 
deretter bli lagt ut på intranett. 

 

Sentrum legepraksis flytter 14. mars 
Som en følge av rivning og ombygging av dagens E3 vil Sentrum legepraksis flytte 
til Møbelringen -bygget.  
 
Flyttingen av Sentrum legepraksis er utsatt, og forventes å være på plass i nye 
lokaler den 14. mars 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.  

Ombygging av E3 ved 
Helsesenteret (Dagens 
inngangsparti til 
legevakt/sykestua) 
forventes å starte i løpet 
av mai/16. 

Ansatte som blir direkte berørt av 
ombyggingen vil få nytt kontor. 

Arbeidet med å finne kontorlokaler 
til berørte ansatte pågår for fullt. 
Dette er til dels utfordrende og 
hensyn knyttet opp mot blant annet 
samdrift, fagteam og samhandling 
med pasienter/pårørende må 
imøtekommes på en best mulig 
måte. 

Det forventes at nødvendige 
avklaringer vil tas innen utgangen av 
mars/16, slik at berørte parter kan 
begynne flytteprosessen. 

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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