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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 09.05.2012
Tidspunkt: 09:00 – 13:10 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Laura Kjølås Leder SV
Per Ivar Henriksen Nestleder AP
Monica Balto Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Viktoria Nilsen Medlem SP
Cecilie Knibestøl Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H
Trond Are Anti Medlem SFP/NSR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Merete Sabbasen Helander Viktoria Nilsen SP
Gry Hege Lille Cecilie Knibestøl Fe/Ol

Merknader
Ingen varamedlemmer for Trond Are Anti (Sfp/NSR) og Brynli Ballari (H) kunne møte av 
ulike årsaker, samt at administrasjonen ikke fikk svar fra flere varamedlemmer.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Frode Gundersen Sekretær
Kjell Nilssen Ass. rådmann

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 21/2012 Godkjenning av innkalling
PS 22/2012 Godkjenning av saksliste

PS 23/2012 Godkjenning av protokoll fra 14.03.2012
PS 24/2012 Rullering av samordnet rus- og psykiatriplan 2010 -

2014
2012/1000

PS 25/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6

PS 26/2012 Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling

PS 21/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 21/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 22/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 22/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
Orienteringssaken om Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling løftes opp som politisk sak:
PS 26/2012 Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
Orienteringssaken om Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling løftes opp som politisk sak:
PS 26/2012 Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling

PS 23/2012 Godkjenning av protokoll fra 14.03.2012

Saksprotokoll saksnr. 23/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende forslag: 

Protokoll fra 14.03.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 14.03.2012 godkjennes.

PS 24/2012 Rullering av samordnet rus- og psykiatriplan 2010 - 2014

Saksprotokoll saksnr. 24/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Leder Laura Kjølås (SV) fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, V 
v/Monica Balto, Fe/Ol v/Gry Hege Lille, SP v/Merete Sabbasen Helander og SV v/Laura Kjølås 
som Helse- og omsorgsutvalgets innstilling:
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Foreliggende rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vedtas med 
følgende endringer: 

Under pkt. 3.6 Støttekontakter 
Tillegg: Kommunen har noen utdannede treningskontakter. 

Under Kap. 4
Tiltak 4.2.b og 4.2.d: Kommunelegen og avd. for hjelpetjenester settes opp som 
ansvarlige i tillegg til skolene.

Under pkt. 4.9.a og 4.9.b: Første setning strykes i begge tiltakene.

Rådmannen bes sette spesielt fokus på disse tiltakene: 4.9.f), g) og h).

Handlingsplanen for Tana kommunes psykisk helsetjenestearbeid for perioden 2013-2014 
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Foreliggende rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vedtas med 
følgende endringer: 

Under pkt. 3.6 Støttekontakter 
Tillegg: Kommunen har noen utdannede treningskontakter. 

Under Kap. 4
Tiltak 4.2.b og 4.2.d: Kommunelegen og avd. for hjelpetjenester settes opp som 
ansvarlige i tillegg til skolene.

Under pkt. 4.9.a og 4.9.b: Første setning strykes i begge tiltakene.

Rådmannen bes sette spesielt fokus på disse tiltakene: 4.9.f), g) og h).

Handlingsplanen for Tana kommunes psykisk helsetjenestearbeid for perioden 2013-2014 
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.



Side 5 av 6

PS 25/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 25/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Orienteringssaken om Driftssituasjonen ved Tana sykeavdelingen ble løftet opp som politisk sak 
(PS 26/2012), jf. godkjenning av sakslista.

Det ble ikke gitt noen referatsaker/orienteringer i møtet. 

Votering

Vedtak

PS 26/2012 Driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling

Saksprotokoll saksnr. 26/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 09.05.2012 

Behandling
Ass. rådmann Kjell Nilssen orienterte om driftssituasjonen ved Tana sykeavdeling. 

SV v/Laura Kjølås fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen og SV v/Laura 
Kjølås: 

HOU ser det som positivt at vi er i stand til å ta hånd om flere pasienter på sykeavdelingen enn 
tidligere. Dette er i tråd med tankene bak samhandlingsreformen. Avdelingen klarer også å ta i 
mot utskrivningsklare pasienter. 

Samtidig ser utvalget med bekymring på nye avvik som bl.a tilskrives personalmangel. Utvalget 
har forståelse for at det er satt inn ekstra bemanning og forutsetter at man slik kan få ned antall 
avvik. 

Vi ber rådmannen holde utvalget løpende orientert om hvordan midlene til gjennomføringen av 
samhandlingsreformen blir benyttet utover i budsjettåret. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
HOU ser det som positivt at vi er i stand til å ta hånd om flere pasienter på sykeavdelingen enn 
tidligere. Dette er i tråd med tankene bak samhandlingsreformen. Avdelingen klarer også å ta i 
mot utskrivingsklare pasienter. 

Samtidig ser utvalget med bekymring på nye avvik som bl.a tilskrives personalmangel. Utvalget 
har forståelse for at det er satt inn ekstra bemanning og forutsetter at man slik kan få ned antall 
avvik. 

Vi ber rådmannen holde utvalget løpende orientert om hvordan midlene til gjennomføringen av 
samhandlingsreformen blir benyttet utover i budsjettåret. 


