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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonbygget - Bygg- og anleggsavd.
Dato: 22.02.2012
Tidspunkt: 11:30 – 12:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Laura Kjølås Leder SV
Cecilie Knibestøl Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H
Monica Balto Medlem V
Viktoria Nilsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Trond Are Anti Medlem SFP/NSR
Per Ivar Henriksen Nestleder AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Gry Hege Lille Trond Are Anti Fe/Ol

Merknader
På grunn av sent sykdomsforfall fra Per Ivar Henriksen (AP) var det ikke mulig å få tak i 
varamedlem. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Frode Gundersen Sekretær 
Aud Varsi Konsulent, rådmannens stab

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Laura Kjølås (SV) 
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 10/2012 Godkjenning av innkalling
PS 11/2012 Godkjenning av saksliste

PS 12/2012 Godkjenning av protokoll fra 08.02.2012
PS 13/2012 Budsjettmidler 2012 2012/135

PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk - Elva hotel og camping

2012/321

PS 15/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6

PS 10/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 10/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 11/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 11/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Saksliste godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saksliste godkjennes. 

PS 12/2012 Godkjenning av protokoll fra 08.02.2012

Saksprotokoll saksnr. 12/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Protokoll fra 08.02.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 08.02.2012 godkjennes.

PS 13/2012 Budsjettmidler 2012

Saksprotokoll saksnr. 13/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Skriv fra Norges Ergoterapeutforbund avd. Finnmark utdelt i møtet. 

SV v/Laura Kjølås fremmet følgende forslag: 

I kommunestyret den 15.12. 2011 ble det vedtatt omdisponering av kr 800 000,- for styrking av 
helse-, pleie- og omsorgstjenester. HOU foretar følgende omdisponering av disse midlene: 

1. Forsøk med utvidet helgebemanning i alle institusjoner i inneværende år:
o Kostnader ca kr 200 000,- per institusjon (inkludert sosiale utgifter) 
o Austertana har allerede lagt inn i konsekvensjustert budsjett for 2012 kr 

80000,- for å styrke bemanning i helgene. Videre bevilling der blir kr 
100 000,-

o Totale kostnader ca kr 500 000,- (inkludert sosiale utgifter ) 

Omposteres:
101000.253.4010, Austertana, kr 100 000,-
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101000.253.4020, Polmak , kr 200 000,-
101000.253.4030 , sykeavdeling,  kr 200 000,-

2. Styrking av lederfunksjonen innenfor hjemmebasert omsorg i 2012:

Omposteres:
101 000.254.4040 Tana omsorgssone, kr 300 000,-

3. Rådmannen holder HOU orientert om situasjonen i pleie- og omsorgssektoren mht avvik, 
sykefravær og behov for vikarer.

Begrunnelse:
Pleie- og omsorgssektoren i kommunen står foran store utfordringer i forbindelse med 
omstrukturering av eldreomsorgen og innføring av samhandlingsreformen. HOU ønsker derfor, 
som en forsøksordning for inneværende år, å styrke bemanningen i avdelingene. Utvalget ønsker 
å prøve ut om økt bemanning vil minske sykefravær og vikarbehov i avdelingene. 

H v/Brynly Ballari fremmet følgende forslag:

HOU setter av kr. 300 000,- til styrking av lederfunksjonen – ved å opprette en assisterende 
lederstilling i 60 % stilling i 2012. 

HOU ber kommunestyret om å vurdere å utvide stillingen i hel stilling og fast stilling fra 2013. 
De økonomiske konsekvensene tas med i budsjett fra 2013. 

SP v/Viktoria Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: 

HOU ber kommunestyret å vurdere styrking av bemanningen på sykeavdelingen på kr. 
200 000,- i budsjett for 2013 og innarbeide det videre i økonomiplan.

V v/Monica Balto fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt. 4:
HOU ber rådmannen vurdere å opprette fast Ergoterapeutstilling i Tana kommune fra 2013. 
Utvalget viser her til rådmannens saksutredning. 

Votering
Det ble votert etter følgende rekkefølge: 

- Pkt. 1 i forslag fra SV v/Laura Kjølås: Enstemmig vedtatt.
- Pkt. 3 i forslag fra SV v/Laura Kjølås: Enstemmig vedtatt. 
- Forslag fra H v/Brynly Ballari ble satt opp mot pkt. 2 i forslag fra SV v/Laura Kjølås: 

Forslag fra H enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag fra SP v/Viktoria Nilsen: Enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag fra V v/Monica Balto: Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
I kommunestyret den 15.12. 2011 ble det vedtatt omdisponering av kr 800 000,- for styrking av 
helse-, pleie- og omsorgstjenester. HOU foretar følgende omdisponering av disse midlene: 

1. Forsøk med utvidet helgebemanning i alle institusjoner i inneværende år:
o Kostnader ca kr 200 000,- per institusjon (inkludert sosiale utgifter) 
o Austertana har allerede lagt inn i konsekvensjustert budsjett for 2012 kr 

80000,- for å styrke bemanning i helgene. Videre bevilling der blir kr 
100 000,-

o Totale kostnader ca kr 500 000,- (inkludert sosiale utgifter ) 

Omposteres:
101000.253.4010, Austertana, kr 100 000,-
101000.253.4020, Polmak , kr 200 000,-
101000.253.4030, sykeavdeling,  kr 200 000,-

HOU ber kommunestyret å vurdere styrking av bemanningen på sykeavdelingen på kr. 
200 000,- i budsjett for 2013 og innarbeide det videre i økonomiplan.

2. HOU setter av kr. 300 000,- til styrking av lederfunksjonen – ved å opprette en 
assisterende lederstilling i 60 % stilling i 2012. 

HOU ber kommunestyret om å vurdere å utvide stillingen i hel stilling og fast stilling fra 
2013. De økonomiske konsekvensene tas med i budsjett fra 2013. 

3. Rådmannen holder HOU orientert om situasjonen i pleie- og omsorgssektoren mht avvik, 
sykefravær og behov for vikarer.

4. HOU ber rådmannen vurdere å opprette fast Ergoterapeutstilling i Tana kommune fra 
2013. Utvalget viser her til rådmannens saksutredning. 

Begrunnelse:
Pleie- og omsorgssektoren i kommunen står foran store utfordringer i forbindelse med 
omstrukturering av eldreomsorgen og innføring av samhandlingsreformen. HOU ønsker derfor, 
som en forsøksordning for inneværende år, å styrke bemanningen i avdelingene. Utvalget ønsker 
å prøve ut om økt bemanning vil minske sykefravær og vikarbehov i avdelingene. 

PS 14/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Elva 
hotel og camping

Saksprotokoll saksnr. 14/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Gry Hege Lille fremmet følgende fellesforslag fra H v/Brynly Ballari, SV v/Laura 
Kjølås, V v/Monica Balto, AP v/Cecilie Knibestøl, SP v/Viktoria Nilsen og Fe/Ol v/Gry Hege 
Lille som Helse- og omsorgsutvalgets innstilling:

Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endring:
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Skjenketid Gruppe 3 fra kl. 13:00 til kl. 01:00 

Begrunnelse: Likebehandling av skjenkesteder. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Elva hotell og camping v/ Stian Kolstrøm innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 til 30.06.2012.

Styrer: Stian Kolstrøm
Stedfortreder: Arnt-Ove Andersen

Skjenketid: Gruppe 1 og 2 fra kl: 06.00 til kl: 02.30.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01:00.

Skjenkeareal: Restaurant, bar og møterom ved siden av restaurant for større arrangement.
Veranda som er inngjerdet rett utenfor fra møterommet.
Lobbybar og veranda som er inngjerdet rett utenfor lobbybaren.
Gjesterom.

Begrunnelse: Likebehandling av skjenkesteder. 

PS 15/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 15/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 22.02.2012 

Behandling
Det ble i møtet ikke gitt noen referatsaker eller orienteringer. 

Votering

Vedtak


