
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 06.03.2013
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Per Ivar Henriksen Leder AP
Per Magne Lille Nestleder SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Viktoria Nilsen MEDL SP
Monica Balto MEDL V
Brynly Ballari MEDL H

Følgende medlemmer hadde 
ikke meldt forfall:

Trond Are Anti (SFP/NSR) og 
Cecilie Knibestøl (AP)

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Arnt Pettersen Monica Balto FRP
Laila Hagalid Berntsen Viktoria Nilsen SP

Merknader
Tone Orvik Kollstrøm og Liv Berit Johnsen tok opp følgende tema:

- Gjennomgang av Helsedirektoratets 3-årige demensprogram for personer med 
samiskspråklig og kulturell identitet.

Kommune psykolog Andrew Sak tok opp følgende tema:

- Kommunens arbeid med psykiske lidelser.



Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen
Jakob Lanto
Aslaug Iversen

Ass.rådman
Leder for hjelpetjenesten
Sekretær

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

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 8/2013 Godkjenning av innkalling
PS 9/2013 Godkjenning av saksliste

PS 10/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2013
PS 11/2013 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana 

kommune våren 2012
2013/521

PS 12/2013 Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets 
justering av samordnet rus- og psykiatriplan

2013/523

PS 13/2013 Referatsaker/Orienteringer

RS 3/2013 Hjelpemiddelformidling - Kommunestatistikk for 2012 2013/341
RS 4/2013 Samhandlingsreformen 2013/437

RS 5/2013 Tana kommune-invitasjon til å delta i arbeidsgruppe 2013/499
PS 14/2013 Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 2013/602

PS 8/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr.8/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag med merknad:



Innkallinga godkjennes, med følgende merknad: 
Administrasjonen må passe på at innkallinga legges ut på nett.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes, med følgende merknad: 
Administrasjonen må passe på at innkallinga legges ut på nett.

PS 9/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 9/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

Ordfører Lasse Haughom, har på vegne av Vardø Formannskap i dag sendt denne uttalelsen til 
Helse Nord RHF:

PS 14/2013 - Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssak:

Ordfører Lasse Haughom, har på vegne av Vardø Formannskap i dag sendt denne uttalelsen til 
Helse Nord RHF:

PS 14/2013 - Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 



PS 10/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2013

Saksprotokoll saksnr.10/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll av 30.01.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 30.01.2013 godkjennes.

PS 11/2013 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 
2012

Saksprotokoll saksnr.11/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

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

Helse- og omsorgsutvalget tar resultatet av ruskartleggingen til etterretning. Det forebyggende 
arbeidet videreføres og prioriteres. Resultatene tas med i arbeidet med rullering av Samordnet 
forebyggende Rus- og psykiatriplan. Det må jobbes for å etablere tiltak for å forebygge rusdebut 
for borteboende elever på videregående skolenivå.  

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Helse- og omsorgsutvalget tar resultatet av ruskartleggingen til etterretning. Det forebyggende 
arbeidet videreføres og prioriteres. Resultatene tas med i arbeidet med rullering av Samordnet 
forebyggende Rus- og psykiatriplan. Det må jobbes for å etablere tiltak for å forebygge rusdebut 
for borteboende elever på videregående skolenivå



PS 12/2013 Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets justering av 
samordnet rus- og psykiatriplan

Saksprotokoll saksnr. 12/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Etter at denne saken ble sendt ut så har det i tillegg til Blu X kommet 3 andre søkere, disse er:

 Polmakmoen gjestegård
 TE Drift (Smak)
 Ildtoppen as

  
Arnt Pettersen orienterte om at han er deleier i Ildtoppen as og ba HOU vurdere hans habilitet.

Helse- og omsorgsutvalget vil ikke være beslutningsført hvis Pettersen trer ut som inhabil. Med 
hjemmel i forvaltningslovens § 8, andre ledd deltar derfor representanten gjennom hele saka.

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

Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 øker Helse- og omsorgsutvalget skjenketiden for alkohol i 
gruppe 1 og 2 til kl 02:30 for:

1. Blue X nattklubb as
2. Polmakmoen gjestegård v/Esther Utsi
3. TE Drift v/Eirin Utsi (Smak)
4. Ildtoppen as v/Tanja Pettersen

Endringen trer i kraft straks.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 øker Helse- og omsorgsutvalget skjenketiden for alkohol i 
gruppe 1 og 2 til kl 02:30 for:

1. Blue X nattklubb as
2. Polmakmoen gjestegård v/Esther Utsi
3. TE Drift v/Eirin Utsi (Smak)
4. Ildtoppen as v/Tanja Pettersen

Endringen trer i kraft straks.



PS 13/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 13/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Følgende saker ble referert:

RS 3/2013 Hjelpemiddelformidling - Kommunestatistikk for 2012

RS 4/2013 Samhandlingsreformen

RS 5/2013 Tana kommune-invitasjon til å delta i arbeidsgruppe

Votering

Vedtak

Referatene tas til orientering.

RS 3/2013 Hjelpemiddelformidling - Kommunestatistikk for 2012

RS 4/2013 Samhandlingsreformen

RS 5/2013 Tana kommune-invitasjon til å delta i arbeidsgruppe

PS 14/2013 Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet

Saksprotokoll saksnr. 14/2013  i Helse- og omsorgsutvalget - 06.03.2013 

Behandling

Ordfører Lasse Haughom, har på vegne av Vardø Formannskap i dag sendt denne uttalelsen til 
Helse Nord RHF:

Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet.

Vardø Formannskap ser med bekymring på at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 
Finnmarkskollektivet kan være over.

Fra brukere og deres foresatte er det kommet tilbakemeldinger, hvor de uttaler at de ikke hadde 
klart seg uten den behandling de har fått på Finnmarkskollektivet.

Vardø Formannskap ser at Finnmarkskollektivet har et godt og helhetlig tilbud, hvor det også 



kan vises til gode resultater.

Vardø Formannskap ber derfor Helse Nord RHF, om å vurdere Finnmarkskollektivet på nytt, og 
vektlegger de gode resultatene som er oppnådd ved Finnmarkskollektivet.
Det bes også om at Helse Nord også sterkt vektlegger Samarbeidsavtalen som ble inngått 
mellom Staten og de ideelle organisasjonene i oktober 2012. Her understrekes det at Staten må 
legge til rette for at det mangfoldet som de ideelle organisasjonene utgjør, skal bestå.

Vardø den 21. februar 2013

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:

Helse og omsorgsutvalget i Tana kommune gir sin tilslutning til denne uttalelsen og oversender 
det til Ordfører i Tana kommune for videre oppfølging. 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Helse og omsorgsutvalget i Tana kommune gir sin tilslutning til denne uttalelsen og oversender 
det til Ordfører i Tana kommune for videre oppfølging. 


