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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Møterom Austertana eldresenter
Dato: 14.03.2012
Tidspunkt: 10:00 – 12:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Laura Kjølås Leder SV
Per Ivar Henriksen Nestleder 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

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

Merknader
Cecilie Knibestøl (AP) ikke møtt og ikke forfall. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jakob Lanto Avd.leder Hjelpetjenesten
Frode Gundersen Sekretær 

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
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 16/2012 Godkjenning av innkalling
PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra 22.02.2012
PS 19/2012 Rapportering til Helse- og omsorgsutvalget om tilsyn 

2011
2012/651

PS 20/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6

RS 3/2012 Brev til kommunene - omstilling og kvalitetsutvikling i 
Bufetat, region nord

2012/129

PS 16/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 16/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 14.03.2012 

Behandling
Kommentar fra AP v/Per Ivar Henriksen:

Ønske om at HOU-møter har starttidspunkt kl. 09:00 fra og med neste møte. 

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:  

Innkalling godkjennes. Leder og administrasjonen vurderer å endre tidspunktet til kl. 0900 for 
fremtidige møter.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes. Leder og administrasjonen vurderer å endre tidspunktet til kl. 0900 for 
fremtidige møter.

PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 17/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 14.03.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:  
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Saksliste godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes.

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra 22.02.2012

Saksprotokoll saksnr. 18/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 14.03.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:  

Protokoll fra 22.02.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 22.02.2012 godkjennes.

PS 19/2012 Rapportering til Helse- og omsorgsutvalget om tilsyn 2011

Saksprotokoll saksnr. 19/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 14.03.2012 

Behandling
Avdelingsleder for Hjelpetjenesten, Jakob Lanto, orienterte HOU i saken. 

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Helse og omsorgsutvalget tar de framlagte tilsynsrapporter til etterretning og forutsetter at 
fagavdelingene lukker de framkomne avvik. 
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Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, 
SP v/Viktoria Nilsen, Fe/Ol v/Gry Hege Lille, H v/Brynly Ballari, SV v/Laura Kjølås og V 
v/Monica Balto: 

Tillegg til rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om lukking av avvikene og tilsvar 
til fylkesmannen angående barnevernstilsynet. 

HOU ønsker, på bakgrunn av avvikene i NAV Tana, ytterligere informasjon fra rådmannen om 
rutiner og det sosialfaglige arbeidet hos NAV Tana. 

Votering
Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt.
Felles tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Helse og omsorgsutvalget tar de framlagte tilsynsrapporter til etterretning og forutsetter at 
fagavdelingene lukker de framkomne avvik. 

Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om lukking av avvikene og tilsvar 
til fylkesmannen angående barnevernstilsynet. 

HOU ønsker, på bakgrunn av avvikene i NAV Tana, ytterligere informasjon fra rådmannen om 
rutiner og det sosialfaglige arbeidet hos NAV Tana. 

PS 20/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 20/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 14.03.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsak:
RS 3/2012 Brev til kommunene - omstilling og kvalitetsutvikling i Bufetat, region 

nord

Referatsaken tas til orientering. 

Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Fremtidige temaer for HOU:
- Kommunens barn og unge og deres psykiske helse (tema foreslås behandlet sammen 

med OKU, ungdomsrådet inviteres med).
- Rus og psykiatri: HOU tar initiativ til et temamøte 
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- Tilpasning av boliger for funksjonshemmede og andre hjelpetrengende (invitere med 
Rådet for funksjonshemmede) 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende forslag:

HOU tar opp sak om rullering av Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan i neste møte.

Votering
Forslag fra leder: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP v/Per Ivar Henriksen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsaken tas til orientering. 

Fremtidige temaer for HOU:
- Kommunens barn og unge og deres psykiske helse (tema foreslås behandlet sammen 

med OKU, ungdomsrådet inviteres med).
- Rus og psykiatri: HOU tar initiativ til et temamøte 
- Tilpasning av boliger for funksjonshemmede og andre hjelpetrengende (invitere med 

Rådet for funksjonshemmede) 

HOU tar opp sak om rullering av Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan i neste møte.

RS 3/2012 Brev til kommunene - omstilling og kvalitetsutvikling i Bufetat, 
region nord


