
Dette har skjedd i 2018 
 

Skansen Aktivitetssenter 

Skansen Aktivitetssenter ferdigstilles 10.12.18 og overdras til Alta  
kommune fra og med samme dato 
 

Skansen Aktivitetssenter gir tilbud til mennesker med fysisk og/eller 
kognitiv funksjonsnedsettelse. Senteret vil få en klar funksjonsinndeling der fellesareal er plassert 
sentralt i bygget, mens arbeidsdelen og basene er plassert i hver sin del av bygget. Både basene 
og senterets arbeidsrelaterte del har hver sine inngangsparti, noe som er med på å signalisere 
byggets varierte funksjoner. Fellesfunksjonene er byggets hjerte, og fra hovedinngangen kommer 
man inn i et allrom som visuelt åpner seg med panoramautsikt mot sjøen. 
 
Skansen Aktivitetssenter vil ha sitt hovedfokus på forebyggende arbeid, og senteret vil ha 
særskilt fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Det er/vil bli ansatt personell med 
spesifikk kompetanse på nevnte områder. 
 
Dagens Dag og arbeidssenter avvikles. De ansatte vil starte i turnus der de jobber i ukedagene på 
Skansen og helg i bolig. Det forventes at turnus Skansen/bolig starter i 
februar/mars 2019. 
 

Heltid i Nord 
Et utviklingsprosjekt der Alta er en av syv deltakende kommuner 

Formålet med prosjektet er å etablere en heltidskultur i Alta kommune 
som skal bidra til bedre kvalitet i tjenestene, brukerfokus, flest mulig ansatte i heltidsstilling og 
flere i større stillingsprosent, samt bedre ressursutnyttelse.  
Den 09.11.18 ble lokal heltidserklæring signert og 26.11.18 ble lokale retningslinjer heltidskultur 
vedtatt i administrasjonsutvalget. 
 

Virksomhet for bistand 
Arbeid vedrørende omorganisering av virksomhet for bistand er påbegynt 
Virksomhet for bistand har over år utviklet seg til å bli en veldig stor virksomhet, både i antall 
ansatte og antall tjenestemottakere. Som følge av dette pågår det pr tiden en prosess der man 
ser på ny organisering der dagens bistand deles i tre virksomheter; en virksomhet med særskilt 
fokus på forebyggende arbeid, en virksomhet for botiltak og en virksomhet for psykiatri og 
rustjenesten. Dette arbeidet vil fortsette i 2019. 
                                             

Organisering Helse og sosial 
Organisering av Helse og sosialtjenesten  
Som en følge av behov fremkommet i prosjekt innen demensomsorg, organisering av 
hjemmetjenester, bistand vurderer sin organisering, samt at Alta Omsorgssenter ferdigstilles i 
2020 er det behov for å se på organiseringen av hele Helse og sosialtjenesten. Dette arbeidet er 
påbegynt, og vil pågå fortsatt i 2019. 
 
******************************************************************************* 

I løpet av 2018 har det vært et stort engasjement i forhold til OU-prosessen og 
ulike byggeprosjekt. Vi vil gi ros og skryt til alle som har deltatt. Vi ønsker dere alle 
en riktig God Jul og et Godt Nytt år. 

Informasjonsmøter,  
OU- prosess  
Kommunalleder for Helse- og sosial 
har i løpet av året invitert ledere i 
HS, BU, verneombud, tillitsvalgte, 
styringsgruppe og prosjektgruppe til 
fire informasjonsmøter.  

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

 

Hjemmebaserte tjenester 
Den 27.02.18 (sak 6/18) godkjente 
Hovedutvalg for helse og sosial 
rapport «Hjemmetjenesten og 
miljøarbeidertjenesten»   
I rapporten står det blant annet at 
hjemmetjenesten skal 
samorganiseres med virkning fra og 
med 01.01.19 og samlokaliseres når 
Alta Omsorgssenter ferdigstilles i 
2020. Dette arbeidet pågår nå for 
fullt. 
 
 

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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