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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 30.01.2013
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Per Ivar Henriksen Leder AP
Per Magne Lille Nestleder SV
Cecilie Knibestøl Medlem AP
Brynly Ballari Medlem H
Monica Balto Medlem V
Trond Are Anti Medlem SFP/NSR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Viktoria Nilsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Merete Sabbasen Helander Viktoria Nilsen SP

Merknader
Cecilie Knibestøl (AP) tiltrådte kl. 09:05 til PS 4/2012. 

Fylkesmannen ved Tom Olav Stavseth ga HOU en orientering angående etablering av 
frisklivssentral i forbindelse med PS 5/2013.

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

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 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2012
PS 4/2013 Disponering av budsjettmidler i pleie og 

omsorgstjenesten ? Budsjett 2013
2013/148

PS 5/2013 Frisklivssentral i Tana 2013/55

PS 6/2013 Referatsaker / Orienteringer - HOU 2013/96
RS 1/2013 HOU-rapport 2012 2010/1905

RS 2/2013 Strukturendring i pleie- og omsorgssektoren 2013/235
PS 7/2013 Rullering av rus- og psykiatriplan

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
Innkalling utsendt 22.01.2013. 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes. 

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
H v/Brynly Ballari fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Tilleggssak:
PS 7/2013 Rullering av rus- og psykiatriplan
(saken behandles før PS 6/2013 i dagens møte)

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med tilleggssak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:

PS 7/2013 Rullering av rus- og psykiatriplan
(saken behandles før PS 6/2013 i dagens møte)

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2012

Saksprotokoll saksnr. 3/2012 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

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

Protokoll fra 05.12.2012 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 05.12.2012 godkjennes.



Side 4 av 7

PS 4/2013 Disponering av budsjettmidler i pleie og omsorgstjenesten ? 
Budsjett 2013

Saksprotokoll saksnr. 4/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
(rådm. forslag: Kap.4030 korrigert fra 0,40 % til 40 %)

HOU vedtar å fordele styrkingsmidler kr 1.1. mill slik:

Kap. 4020 Styrkes med 100% stilling fra 01.01-31.12.: kr 446.000,-                                                                 
Kap. 4020 Styrking på aften i helgene i 40% stilling fra 01.01.- 31.08.: kr 175.000,-.
Kap. 4030 Styrking på dag i helgene 40% fra 01.01.- 31.08.: kr 160.000,-.
Kap. 4040 styrkes med: kr 319.000,-

For dekning av kostnader kr 150.000 for videreføring av stillinger fra 010913-311213 ved 
Polmak sykehjem og Tana sykeavdeling vurderes ved budsjettregulering våren 2013.

Tana omsorgsone gis anledning til å omdisponere stilling som sekretær i 50% til 
avdelingssykepleier frem til 01.04.2014 og inntil det pågående strukturendring i pleie og omsorg 
er ferdigstilt.

AP v/Per Ivar Henriksen fremmet følgende felles endrings- og tilleggsforslag fra SP v/Merethe 
Sabbasen Helander, NSR/SfP v/Trond Are Anti, V v/Monica Balto, H v/Brynly Ballari, SV 
v/Per Magne Lille og AP v/Per Ivar Henriksen:

Endring, ny første setning
For å opprettholde 2012 nivået innen pleie og omsorgsektoren vedtar HOU å fordele kr 1, 1 mill 
slik.

Nytt siste avsnitt
HOU jobber videre med å finne dekning for styrking av helgebemanning ved Tana sykeavdeling 
og Polmak sykehjem i perioden 01.09- 31.12 2013. 

HOU vil også uttrykke bekymring i forhold til at helse, pleie og omsorgssektoren har tatt store 
kutt. HOU følger denne situasjonen nøye, og ber kommunestyret å vurdere dette ved neste 
budsjettregulering.

HOU ønsker også at det settes i gang en brukerundersøkelse innen helse, pleie og omsorg.

Votering
Forslag fra leder (rådm. forsalg til vedtak): Enstemmig vedtatt.

Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
For å opprettholde 2012 nivået innen pleie og omsorgsektoren vedtar HOU å fordele kr 1,1 mill 
slik:

Kap. 4020 Styrkes med 100% stilling fra 01.01-31.12.: kr 446.000,-                                                                 
Kap. 4020 Styrking på aften i helgene i 40% stilling fra 01.01.- 31.08.: kr 175.000,-.
Kap. 4030 Styrking på dag i helgene 40% fra 01.01.- 31.08.: kr 160.000,-.
Kap. 4040 styrkes med: kr 319.000,-

For dekning av kostnader kr 150.000 for videreføring av stillinger fra 010913-311213 ved 
Polmak sykehjem og Tana sykeavdeling vurderes ved budsjettregulering våren 2013.

Tana omsorgsone gis anledning til å omdisponere stilling som sekretær i 50% til 
avdelingssykepleier frem til 01.04.2014 og inntil det pågående strukturendring i pleie og omsorg 
er ferdigstilt.

HOU jobber videre med å finne dekning for styrking av helgebemanning ved Tana sykeavdeling 
og Polmak sykehjem i perioden 01.09- 31.12 2013. 

HOU vil også uttrykke bekymring i forhold til at helse, pleie og omsorgssektoren har tatt store 
kutt. HOU følger denne situasjonen nøye, og ber kommunestyret å vurdere dette ved neste 
budsjettregulering.

HOU ønsker også at det settes i gang en brukerundersøkelse innen helse, pleie og omsorg.

PS 5/2013 Frisklivssentral i Tana

Saksprotokoll saksnr. 5/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
Fylkesmannen ved Tom Olav Stavseth ga HOU en orientering angående etablering av 
frisklivssentral.

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

1. Kommunen etablerer frisklivssentral.
2. Kommunen søker fylkesmannen om kr. 300.000 i tilskudd til etableringen for å fremme 

fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. 
3. Helse- og omsorgsutvalget bevilger kr. 70.000 for dekning av kommunens egenandel.

Votering
Enstemmig vedtatt.



Side 6 av 7

Vedtak
1. Kommunen etablerer frisklivssentral.
2. Kommunen søker fylkesmannen om kr. 300.000 i tilskudd til etableringen for å fremme 

fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. 
3. Helse- og omsorgsutvalget bevilger kr. 70.000 for dekning av kommunens egenandel.

PS 6/2013 Referatsaker / Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 6/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 7/2013 i dagens møte. 

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 1/2013 HOU-rapport 2012
RS 2/2013 Strukturendring i pleie- og omsorgssektoren

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Ass. rådmann Kjell Nilssen:
-  orienterte om administrasjonens plan for det videre arbeidet om omstrukturering av 

pleie- og omsorgssektoren (det vises i denne sammenheng til notat om prosessen som 
ligger som referatsak til dette møtet).

Orienteringen tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringen tas til orientering. 
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RS 1/2013 HOU-rapport 2012

RS 2/2013 Strukturendring i pleie- og omsorgssektoren

PS 7/2013 Rullering av rus- og psykiatriplan

Saksprotokoll saksnr. 7/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 30.01.2013 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 5/2013 i dagens møte. 

Saken ble trukket fra sakslista.

Votering

Vedtak


