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Behandling 

Eldrerådets saksprotokoll fra 29.11.12 (budsjett-saken) ettersendt HOU pr. e-post 30.11.12. 

Utdelt i møtet.  

 

 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra H v/Brynli Ballari, V 

v/Monica Balto, SP v/Olaf Trosten, Fe/Ol v/Gry Hege Lille og Ap v/Per Ivar Henriksen: 

 

HOU viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2013-2016. 

 

HOU er særlig bekymret for de foreslåtte kutt i hjemmebasert omsorg og i midler til 

omsorgslønn og støttekontakt. 

 På bakgrunn av de store strukturelle endringene vi står overfor innen helse og pleie- og 

omsorgssektoren er det avgjørende at Tana kommune ikke svekker tilbudet i hjemmebasert 

omsorg.  

 

Redusert omsorgslønn og tilbud om støttekontakt rammer en gruppe som i dag sørger for at 

mange mennesker har mulighet til å bo lengst mulig hjemme.  Et kutt i omsorgslønn og 

støttekontakt tilbud vil også kunne føre til at flere må bo på institusjon, stikk i strid med det som 

har vært vedtatt politikk på dette området. 

 

I sak 24/2012 har HOU vedtatt å innarbeide handlingsplan for rus- og psykiatri for perioden 

2013-2014. Dette innebar opprettelse av stilling som kommunepsykolog, og HOU ber 

kommunestyret om å ta hensyn til dette i budsjett og økonomiplan for 2013-2016. 

  

HOU viser også til tidligere vedtak om ergoterapeut stilling i Tana kommune, og ber 

kommunestyret å vurdere etablering av en slik stilling. 

 

HOU ber også kommunestyret å vurdere etablering av turnustjeneste for fysioterapeut i 

samarbeid med Nesseby kommune.   

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

HOU viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2013-2016. 

 

HOU er særlig bekymret for de foreslåtte kutt i hjemmebasert omsorg og i midler til 

omsorgslønn og støttekontakt. 

 På bakgrunn av de store strukturelle endringene vi står overfor innen helse og pleie- og 



omsorgssektoren er det avgjørende at Tana kommune ikke svekker tilbudet i hjemmebasert 

omsorg.  

 

Redusert omsorgslønn og tilbud om støttekontakt rammer en gruppe som i dag sørger for at 

mange mennesker har mulighet til å bo lengst mulig hjemme.  Et kutt i omsorgslønn og 

støttekontakt tilbud vil også kunne føre til at flere må bo på institusjon, stikk i strid med det som 

har vært vedtatt politikk på dette området. 

 

I sak 24/2012 har HOU vedtatt å innarbeide handlingsplan for rus- og psykiatri for perioden 

2013-2014. Dette innebar opprettelse av stilling som kommunepsykolog, og HOU ber 

kommunestyret om å ta hensyn til dette i budsjett og økonomiplan for 2013-2016. 

  

HOU viser også til tidligere vedtak om ergoterapeut stilling i Tana kommune, og ber 

kommunestyret å vurdere etablering av en slik stilling. 

 

HOU ber også kommunestyret å vurdere etablering av turnustjeneste for fysioterapeut i 

samarbeid med Nesseby kommune.   

 

 

 


