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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 24.10.2012
Tidspunkt: 09:00 – 13:15 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Per Ivar Henriksen Leder AP
Per Magne Lille Nestleder SV
Brynly Ballari Medlem H
Monica Balto Medlem V

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Olaf Trosten Viktoria Nilsen SP
Ole Muosát Cecilie Knibestøl SFP/NSR
Gry Hege Lille Trond Are Anti Fe/Ol

Merknader
Ole Mousat (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 47/2012 
pga syke barn, fra kl. 09:20 og for resten av møtet.

Olaf Trosten (SP) tiltrådte møtet kl. 10:00 under behandling av PS 55/2012. 

Brynly Ballari (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 53/2012, fra kl. 
11:30 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aud Varsi Rådmann
Frode Gundersen Sekretær 
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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.

______________________ ______________________ _______________________
Per Ivar Henriksen 
Leder 



Side 3 av 12

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling
PS 47/2012 Godkjenning av saksliste

PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.06.2012 og 
03.08.2012

PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 50/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - TE Drift AS 
(SMAK)

2012/2428

PS 51/2012 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-
Finnmark

2012/2501

PS 52/2012 Justering av tjenesteavtaler mellom Helse Finnmark 
HF og Tana kommune

2009/2448

PS 53/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6
RS 6/2012 Tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens - Statsb 2012 
kap 761.62

2012/2392

RS 7/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av 
skjenketider

2012/1000

RS 8/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av 
skjenketider (behandlet som PS 55/2012)

2012/1000

RS 9/2012 Kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten - endring av a konto-beløpene 
fra og med august 2012

2011/2699

RS 10/2012 Samhandlingsreformen - kommunal medfinansiering -
økte utgifter for Kvalsund kommune

2009/2448

PS 54/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk - Dow's spisested, Skipagurra

2012/2545

PS 55/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av 
skjenketider

2012/1000

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 46/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Innkalling sendt pr. e-post/post og lagt ut på kommunens hjemmeside 16.10.12. 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:
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Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 47/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 47/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Ole Mousat (SfP/NSR) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken pga syke 
barn, fra kl. 09:20 og for resten av møtet. 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med følgende: 

Referatsak RS 8/2012 løftes opp til politisk sak PS 55/2012. 
PS 55/2012 behandles før PS 50/2012 i dagens møte. 
PS 53/2012 behandles som siste sak i dagens møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende: 

Referatsak RS 8/2012 løftes opp til politisk sak PS 55/2012. 
PS 55/2012 behandles før PS 50/2012 i dagens møte. 
PS 53/2012 behandles som siste sak i dagens møte. 
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PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.06.2012 og 03.08.2012

Saksprotokoll saksnr. 48/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 13.06.2012 og 03.08.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 13.06.2012 og 03.08.2012 godkjennes.

PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Helse- og 
omsorgsutvalgets innstilling:

Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.
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PS 50/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - TE Drift AS (SMAK)

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Per Ivar Henriksen (AP) ba HOU vurdere hans habilitet i saken, da han er stedfortredende 
skjenkebestyrer i en annen skjenkesak (Doffens mat og naturopplevelser), avgjort i HOU-møte 
13.06.2012. 

Monica Balto (V) ba HOU vurdere hennes habilitet i saken, da hun er svigerdatter av 
skjenkebestyrer i en annen skjenksak (A.E.Tapio Eftf), avgjort i HOU-møte 13.06.2012. 
#
Jf. forvaltningsloven § 8 – Avgjørelse av habilitetsspørsmålet deltok Henriksen og Balto selv i 
HOUs habilitetsvurdering og votering grunnet at HOU ikke ville være vedtaksført uten dem. 
Henriksen og Balto ble begge enstemmig erklært som habil i saken. 

Det ble tatt en pause i behandlinga av saken kl. 09:35. Spørsmål om habilitet ble tatt før 
pausen. PS 55/2012 ble så behandlet før denne saken, og HOU fortsatt sin behandling av 
denne saken etter PS 55/2012. 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis
TE Drift AS, Seida, v/ Eirin Utsi skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1, 2 og 3 fra 01.11.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Line Pettersen
Stedfortreder: Laila Jensen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 10.30 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal; SMAK v/ Elva hotell og camping, Silbageiadnu, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant (opprinelige kafelokale m/ tilstøtende areal

(tidligere kafè/restaurant)
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant lokalet som er inngjerdet.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis
TE Drift AS, Seida, v/ Eirin Utsi skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1, 2 og 3 fra 01.11.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Line Pettersen
Stedfortreder: Laila Jensen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 10.30 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal; SMAK v/ Elva hotell og camping, Silbageiadnu, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant (opprinelige kafelokale m/ tilstøtende areal

(tidligere kafè/restaurant)
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant lokalet som er inngjerdet.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.

PS 51/2012 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Helse- og 
omsorgsutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar til etterretning rapportene fra den gjennomførte interkommunale 
utredning om samhandlingsreformen og ber helse- og omsorgsutvalget arbeide videre med 
følgende mulige samarbeidsprosjekter:

≠ Samarbeid om cellegiftbehandling
≠ Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
≠ Samarbeid om diabetessykepleier
≠ Samarbeid om kommunepsykologtjenester

2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold og at 
aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike samarbeidsområdene.

3. Utvalget bes avklare om Lebesby og Gamvik kommuner, som ikke var med i 
samhandlingsprosjektet i Øst-Finnmark, kan være interessert i et samarbeid innenfor alle 
eller noen av fagområdene.

4. Det bes om at kommunestyret blir orientert om framdriften i utredning av eventuelle 
samarbeid om legevakttelefon.

5. Helse- og omsorgsutvalget bes vurdere hvordan kommunens arbeid med folkehelsespørsmål 
skal organiseres.

6. I det videre arbeidet forutsettes det at brukerorganisasjonene får mulighet til å delta aktivt. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar til etterretning rapportene fra den gjennomførte interkommunale 

utredning om samhandlingsreformen og ber helse- og omsorgsutvalget arbeide videre med 
følgende mulige samarbeidsprosjekter:

≠ Samarbeid om cellegiftbehandling
≠ Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
≠ Samarbeid om diabetessykepleier
≠ Samarbeid om kommunepsykologtjenester

2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold og at 
aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike samarbeidsområdene.

3. Utvalget bes avklare om Lebesby og Gamvik kommuner, som ikke var med i 
samhandlingsprosjektet i Øst-Finnmark, kan være interessert i et samarbeid innenfor alle 
eller noen av fagområdene.

4. Det bes om at kommunestyret blir orientert om framdriften i utredning av eventuelle 
samarbeid om legevakttelefon.

5. Helse- og omsorgsutvalget bes vurdere hvordan kommunens arbeid med folkehelsespørsmål 
skal organiseres.

6. I det videre arbeidet forutsettes det at brukerorganisasjonene får mulighet til å delta aktivt. 

PS 52/2012 Justering av tjenesteavtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana 
kommune

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

1. Tana kommune inngår tjenesteavtaler med Helse finnmark HF benevnt som tjenesteavtale 2, 
4. 6, 7, 8, 8 delavtale 1, 9 og 10.

2. Øvrige punkter i kommunestyrets vedtak i sak 49/2012 gjelder fortsatt

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. Tana kommune inngår tjenesteavtaler med Helse finnmark HF benevnt som tjenesteavtale 2, 

4. 6, 7, 8, 8 delavtale 1, 9 og 10.

2. Øvrige punkter i kommunestyrets vedtak i sak 49/2012 gjelder fortsatt
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PS 53/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste så ble saken behandlet som siste sak i dagens møte. 

Brynly Ballari (H) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken, fra kl. 11:30 og 
for resten av møtet. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 6/2012 Tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer 
med demens - Statsb 2012 kap 761.62

RS 7/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider
RS 8/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider (behandlet som PS 

55/2012)
RS 9/2012 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - endring av a 

konto-beløpene fra og med august 2012

RS 10/2012 Samhandlingsreformen - kommunal medfinansiering - økte utgifter for 
Kvalsund kommune

Referatsakene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
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RS 6/2012 Tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende 
personer med demens - Statsb 2012 kap 761.62

RS 7/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider

RS 8/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider

RS 9/2012 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - endring 
av a konto-beløpene fra og med august 2012

RS 10/2012 Samhandlingsreformen - kommunal medfinansiering - økte 
utgifter for Kvalsund kommune

PS 54/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Dow's 
spisested, Skipagurra

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis:

Dow’s spisested, Skipagurra, v/ Stian Kollstrøm  skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 26.12.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Stian Kollstrøm
Stedfortreder: Rattanaporn Kollstrøm

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 11.00 til 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til 01.00.

Skjenkeareal;  Dow’s spisested, Skipagurra, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant 2 etg.

Selskapslokale/bar 1. etg. 
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant – ca 70 kvm.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis:

Dow’s spisested, Skipagurra, v/ Stian Kollstrøm  skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 26.12.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Stian Kollstrøm
Stedfortreder: Rattanaporn Kollstrøm

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 11.00 til 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til 01.00.

Skjenkeareal;  Dow’s spisested, Skipagurra, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant 2 etg.

Selskapslokale/bar 1. etg. 
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant – ca 70 kvm.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.

PS 55/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider

Saksprotokoll saksnr. 55/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 24.10.2012 

Behandling
Jf. godkjenning av saksliste ”Referatsak RS 8/2012 løftes opp til politisk sak PS 55/2012”. 

Saken ble behandlet før PS 50/2012 i dagens møte. 

Olaf Trosten (SP) tiltrådte møtet kl. 10:00 under behandling av saken. 

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende fellesforslag fra Fe/Ol v/Gry Hege Lille, V v/Monica
Balto, SV v/Per Magne Lille, SP v/Olaf Trosten, H v/Brynly Ballari og Ap v/Per Ivar 
Henriksen:

Samordnet rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, skal evalueres og endres i løpet av 2013. HOU 
ber om at praksis for salgs og skjenkebevilling, herunder åpningstider og politiets erfaringer 
med disse settes opp som sak til neste Politiråd. HOU ber også om uttalelse fra Helsetjenesten 
om dette, slik at dette kan danne grunnlaget for det videre arbeider med denne saken.

HOU starter evaluering av Samordnet rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, og en fremdriftsplan 
skal legges frem for neste møte i HOU.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Samordnet rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, skal evalueres og endres i løpet av 2013. HOU 
ber om at praksis for salgs og skjenkebevilling, herunder åpningstider og politiets erfaringer 
med disse settes opp som sak til neste Politiråd. HOU ber også om uttalelse fra Helsetjenesten 
om dette, slik at dette kan danne grunnlaget for det videre arbeider med denne saken.

HOU starter evaluering av Samordnet rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, og en fremdriftsplan 
skal legges frem for neste møte i HOU.


