
 Dette har skjedd i 2016 
Skansen Aktivitetssenter  
Dag- og Arbeidssenter (Doas) rives for å 
gi plass til oppføring av Alta 
Omsorgssenter. Det bygges nytt 
aktivitetssenter for målgruppen i 
Skaialuft.  

Utlysning av anbudet for Skansen Aktivitetssenter er 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. 

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 i løpet av 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.  
 

Alta Omsorgssenter 
Planlegging av Alta Omsorgssenter 
pågår for fullt 
 

I perioden september- desember har 
flere brukergrupper jobbet 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.  

OU-prosessen 
Overføring av Habiliteringstjenesten fra Barn og 
ungetjenesten til Helse og sosial er den største 
endringen dette året. 
 

Kommunestyret har vedtatt at Habiliterings-
tjenesten skal implementeres i Helse og sosial. 
Formell overføring skjer med virkning fra og med 01.01.17. Fysisk flytting av 
berørte ansatte skjer i løpet av januar 2017. 
******************************************************************* 

I løpet av 2016 har det vært et stort engasjement i forhold til OU-
prosessen og i forhold til ulike byggeprosjekt. Vi vil gi ros og skryt til 
alle som har deltatt og takker for at berørte medarbeidere på 
Helsesenteret er så positive og fleksible i ombyggingsperioden 

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

Sentrum legepraksis  
Som en følge av rivning/ombygging av 
dagens E3 flyttet Sentrum legepraksis 
til Møbelringen-bygget 14. mars  
 
Ytterligere informasjon finner du på 
hjemmesiden til Sentrum legepraksis 
(http://sentrumlegepraksis.no/) og på 
Alta kommune sin hjemmeside.  
 

Informasjonsmøter 
vedrørende OU- prosess  
Kommunalleder for Helse- og sosial har 
i løpet av året invitert ledere i HS, BU, 
verneombud, tillitsvalgte, 
styringsgruppen og prosjektgruppen til 
fire informasjonsmøter. 
Prosjektgruppen har invitert samtlige 
berørte fagforeninger til ett 
informasjons- og dialogmøte 

Møtereferat og Powerpoint ligger på 
Alta kommune sin intranettside under 
«OU-prosess i Helse og sosial» 

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 
 

Desember 2016 

http://sentrumlegepraksis.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

