
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 05.12.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

27.11.2012 

Per Ivar Henriksen
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 56/2012 Godkjenning av innkalling
PS 57/2012 Godkjenning av saksliste

PS 58/2012 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2012
PS 59/2012 Møteplan 2013 - Helse- og omsorgsutvalget 2012/2706

PS 60/2012 Familiesenteret/Familiens hus - restart eller fortsatt 
påvent

2012/2734

PS 61/2012 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til HOU) 2012/2228
PS 62/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6
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PS 56/2012 Godkjenning av innkalling

PS 57/2012 Godkjenning av saksliste

PS 58/2012 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2706-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 59/2012 05.12.2012

Møteplan 2013 - Helse- og omsorgsutvalget

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
HOU setter selv opp en møteplan for 2013. 

Forhold en bør ta hensyn til er møter i andre hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 
Dersom mulig så bør en også velge en fast møtedag for møtene. I 2012 har OKU tirsdager, HOU 
onsdager og FSK/KST torsdager. MLU har hatt møter på forskjellige dager. Torsdager er fast 
møtedag for FSK og KST. Andre hensyn å ta er at HOU kan ha innstillingssaker til 
kommunestyre. For at innstillinger fra HOU skal følge selve innkallingen til kommunestyret, så 
bør møte holdes minimum 9 dager før KST-møte. HOU bør også sette opp et møte før FSK gir 
sin budsjettinnstilling til kommunestyret i des. 2013.

2013 er det stortings- og sametingsvalg og det anbefales at det ikke avholdes møter i perioden 
fra uke 35 og til og med uke 38 (26.august – 20. september). Dette med begrunnelse i at 
politiske sekretærer er opptatt med planlegging, gjennomføring og etterarbeid med valget. Tana 
kommune er også opptellingskommune i Østre valgkrets for sametingsvalget, og har mange 
oppgaver en god tid etter at selve valgdagen er over. 

Formannskapet vil i møte 29.11.12 vedta møteplan for FSK og KST. Vedtatt møteplanen for 
FSK og KST ettersendes. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2012/2734-1

Saksbehandler: Jakob Lanto

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 60/2012 05.12.2012

Familiesenteret/Familiens hus - restart eller fortsatt på vent

Rådmannens forslag til vedtak
Familiens hus har for tiden ikke egnede lokaler for sin drift. Reetablering av senteret i 
alternative lokaler anbefales ikke da ressursbruken det krever ikke står i forhold til de 
resultatene som kan oppnås. Ideene fra Familiesentermodellen ivaretas så godt som mulig ved at 
Helsestasjonen og Hjelpetjenesten har et formalisert samarbeid for å ivareta det tverrfaglige 
arbeidet. I forbindelse med forventet omstilling på Tana helsesenter kan det vurderes om det gis 
mulighet for samlokalisering av Helsestasjonen og Hjelpetjenesten. En slik løsning vil gi 
grunnlag for reetablering av Familiens hus.

Saksopplysninger
Tana kommune ble 2003 som en av to kommuner fra Finnmark invitert til å bli med i Norsk 
nettverk av familiesenterkommuner. Tana takket ja til invitasjonen og i løpet av 2004 ble 
Familiesenteret i Tana startet opp. Oppbygging av Familiesentere var en del av 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. I starten ble begrepet Familiesenter brukt for 
modellen, etter hvert ble det besluttet at prosjektet skulle bruke navnet Familiens hus, det er 
dette navnet som nå blir brukt og som også blir brukt videre i dette saksfremlegget. Familiens 
hus er en modell/ arbeidsmåte for å styrke innsatsen overfor barn og barnefamilier på en 
tverrfaglig og samordnet måte. Familiens hus skal være et lavterskeltilbud og en møteplass med 
tjenester som svangerskapsomsorg, helsestasjon, familierådgivning og veiledning, forebyggende 
barnevern og/ eller forebyggende pedagogisk psykologisk tjeneste og åpen barnehage. 

Familiens hus ble 2004 etablert i hovedetasjen Skaidiveien 1. Det ideelle er at alle 
tjenesteområdene er samlokalisert og at det finnes rom der det kan være åpen barnehage og 
gruppekonsultasjoner. I Tana var ikke dette mulig da det ikke var tilgjengelige lokaler som 
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rommet en slik løsning. Siden Hjelpetjenesten disponerte underetasjen til Møteplassen, og 
hovedetasjen sto tom, ble det besluttet å etablere Familiens hus i Skaidiveien 1. I starten var det 
ingen som hadde fast tilhold i Familiens hus, bortsett fra Åpen barnehage som hadde tilbud tre 
dager pr uke. Det var satt opp en plan med faste aktiviteter hver dag. Det ble innredet kontorer 
som helsestasjonen og hjelpetjenesten benyttet de dagene de hadde kontortid på Familiens hus. 
Helsestasjonen la sine gruppekonsultasjoner til Familiens hus. PMTO-terapeut ga sitt 
foreldreveiledningstilbud på Familiens hus. Det ble avholdt temakvelder for foreldre der 
aktuelle temaer ble presentert.

For å illustrere virksomheten i Familiens hus tas medarbeider i Åpen barnehages oppsummering 
av årets drift ved slutten av 2005:

Det har vært 77 forskjellige barn i Åpen barnehage, 51 barn født i 2003-2005, 26 barn født 
2002-1999. 14 av disse 77 har vært kun på gruppekontroll. Gjennomsnittlig oppmøte pr dag er 
4,7 barn. Tirsdager er det gruppekontroll der førskolelærer og helsesøster er med hver gang. I 
tillegg er barnevern, ppt, fysioterapeut og tannpleier med etter hvilken aldersgruppe det er. 
Erfaringen er at grupper på 4-5 barn fungerer best. Blant de voksne brukere av Åpen barnehage 
har en mengde temaer vært diskutert. Det har vært snakket om grenser og grensesetting, samliv, 
barnesykdommer, rettigheter for småbarnsforeldre, oppdragerrollen, nettverk, psykisk helse. 
Brukerne av Familiens hus gir uttrykk for at de er glade for tilbudet. Tilbudet gir barna en plass 
å leke og utvikle seg i samspill med andre, og omsorgspersoner en møteplass der de har 
mulighet til å utvide sitt nettverk, få hjelp, støtte og veiledning.

Etter hvert, på grunn av ombygging på Tana helsesenter, flyttet Helsestasjonen i 2008 som en 
midlertidig løsning til Skaidiveien 1.  I den tiden helsestasjonen hadde sin virksomhet i 
Skaidiveien 1 fungerte tilbudet Familens hus nært opp til intensjonen. På grunn av at 
helsestasjonen har kontakt med alle barnefamilier i kommunen er de selve navet i modellen for 
Familiens hus. I den perioden de hadde tilhold i Skaidiveien 1 var de fleste barnefamilier innom 
Familiens hus. Barnvern, PPT, psykisk helsetjeneste og tjeneste for funksjonshemmde deltok på 
gruppekonsultasjoner. Åpen barnehage hadde godt besøk av foreldre med barn, spesielt i 
aldersgruppen 0-1 år. Det ble gitt foreldreveiledning v/ PMTO. Åpen barnehage utvidet still 
tilbud til også å gi tilbud i distriktet. Det var noen frivillige organisasjoner som hadde aktiviteter 
på Familiens hus. I den tiden kan det sies at Familiens hus i Tana fungerte ut fra den faglige 
modellen som var forutsatt. 

I 2009 ble det besluttet å selge Skaidiveien 1. Det ble planlagt at Åpen barnehage skulle flyttes 
til den nyetablerte ungdomsklubben på Miljøbygget. Helsestasjonen flyttet til Helsesenteret på 
slutten av 2009. Styringsgruppa for Familiens hus drøftet hvordan Familesenterideen kunne 
videreføres etter at de mistet sitt hus. Det ble vedtatt at styringsgruppemøtene skulle fortsette 
mens det ble jobbet for å skaffe alternative lokaler. I 2010 hadde styringsgruppa befaring på 
Møteplassens nye plassering på Flerbrukssenteret. Det ble vurdert at disse lokalene kunne 
fungere i forhold til Familiesenterets behov, forutsatt at det ble lagt gulvbelegg på betonggulvet. 
Det ble avtalt at nytt gulv skulle legges i 2011. Dette ble imidlertid ikke utført og styringsgruppa 
hadde et nytt møte 05.10.12 der Familiens hus’ fremtid ble vurdert. Styringsgruppa kom fram til 
at det ikke anbefales å reetablere Familiens hus på Flerbrukssenteret da dette ikke vil bli et 
funksjonelt tilbud. Det vil være usikkert om ressursbruken vil stå i forhold til det resultatet som 
oppnås. Det ble besluttet at Helsestasjonen og Hjelpetjenesten vil starte opp med faste 
samarbeidsmøter en gang pr mnd for å ivareta det tverrfaglige samarbeidet. I forbindelse med 
forventet fremtidig omstilling på helsesenteret kan det vurderes om det gis mulighet for 
samlokalisering av hjelpetjenesten og helsestasjonen. Dette kan åpne mulighet for å få til et 
tilbud ut fra modellen Familiens hus.
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På grunn av tidligere politisk vedtak om å etablere Familiesenter i Tana, og at modellen er tatt 
med i kommunale planer, legges saken fram til politisk behandling.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-12

Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 61/2012 05.12.2012

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (til HOU)

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 legges fram for HOU for evt. 
uttalelse. 

Hele saksutredningen med budsjettvedlegg finner man i formannskapets innkalling til møte 
29.11.2012, PS 159/2012. 
Link: http://www.tana.kommune.no/moeteinnkallinger-2012.5029474-202421.html

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-54

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 62/2012 05.12.2012

Referatsaker/Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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