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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd.
Dato: 05.06.2013
Tidspunkt: 09:00 – 10:30

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Trond Are Anti Medlem SFP/NSR
Viktoria Nilsen Medlem SP
Brynly Ballari Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Gudmund Øien Brynly Ballari FRP
Gry Hege Lille Trond Are Anti Fe/Ol

Merknader
Ingen vara for Viktoria Nilsen (SP) kunne møte. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Ass. rådmann
Frode Gundersen 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 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling
PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra 08.05.2013
PS 23/2013 Budsjettregulering 2013 - helse og omsorgssektoren 2013/1216

PS 24/2013 Plan for kompetanseheving innen lindrende 
behandling

2013/791

PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer - HOU 2013/96
PS 26/2013 Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal 2013/1289

PS 27/2013 Søknad om tilskudd til utvikling av kommunal 
oppfølgingstilbud for kronikergrupper

2013/55

RS 7/2013 Fremtidig behov for døgnbehandling og 
reorganisering av døgntilbudet innen psykisk 
helsevern for voksne

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 20/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 21/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

Behandling
Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende forslag:
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Saksliste godkjennes med følgende tilleggsaker: 

PS 26/2013 Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal

PS 27/2013 Søknad om tilskudd til utvikling av kommunal oppfølgingstilbud for 
kronikergrupper

RS 7/2013 Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet 
innen psykisk helsevern for voksne

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer – HOU tas om siste sak i dagens møte

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggsaker: 

PS 26/2013 Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal
PS 27/2013 Søknad om tilskudd til utvikling av kommunal oppfølgingstilbud for 

kronikergrupper

RS 7/2013 Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet 
innen psykisk helsevern for voksne

Endring av behandlingsrekkefølgen:
PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer – HOU tas om siste sak i dagens møte

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra 08.05.2013

Saksprotokoll saksnr. 22/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

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

Protokoll fra 08.05.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Protokoll fra 08.05.2013 godkjennes.

PS 23/2013 Budsjettregulering 2013 - helse og omsorgssektoren

Saksprotokoll saksnr. 23/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

Behandling
Saksframlegg ettersendt 28.05.13. Utdelt i møtet. 

Leder Per Ivar Henriksen (AP) fremmet følgende fellesforsalg fra V v/Monica Balto, SV v/Per 
Magne Lille, Fe/Ol v/Gry Hege Lille, FrP v/Gudmund Øien og AP v/Per Ivar Henriksen og 
Cecilie Knibestøl som Helse- og omsorgsutvalgets innstilling:

Kommunestyret gir en tilleggsbevilgning på kr. 850 000,- til helse- og omsorgstjenesten. 
Midlene disponeres av HOU. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Kommunestyret gir en tilleggsbevilgning på kr. 850 000,- til helse- og omsorgstjenesten. 
Midlene disponeres av HOU. 

PS 24/2013 Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling

Saksprotokoll saksnr. 24/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

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

Helse- og omsorgsutvalget gjennomgår evaluering av plan for kompetanseheving innen 
lindrende behandling 2009-2012 og tar til etterretning de kompetansehevingstiltakene som er 
gjennomført i planperioden. 

Helse- og omsorgsutvalget godkjenner den foreliggende plan for lindrende behandling 2013-
2016.

De økonomiske sider av planen må følges opp gjennom den årlige behandlingen av
økonomiplan og budsjett.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Helse- og omsorgsutvalget gjennomgår evaluering av plan for kompetanseheving innen 
lindrende behandling 2009-2012 og tar til etterretning de kompetansehevingstiltakene som er 
gjennomført i planperioden. 

Helse- og omsorgsutvalget godkjenner den foreliggende plan for lindrende behandling 2013-
2016.

De økonomiske sider av planen må følges opp gjennom den årlige behandlingen av
økonomiplan og budsjett.

PS 25/2013 Referatsaker / Orienteringer - HOU

Saksprotokoll saksnr. 25/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte (etter sak 27/2013).

Det ble i møtet gitt følgende referatsak:

RS 7/2013 Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet 
innen psykisk helsevern for voksne

Referatsaken tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Leder Per Ivar Henriksen:
- Ikke mulig med oppstart av Frivillighetssentralen i 2013 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Referatsaken og orienteringen tas til orientering. 

PS 26/2013 Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal

Saksprotokoll saksnr. 26/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

Behandling
Saksframlegg ettersendt 04.06.13. Utdelt i møtet.

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

Elva hotel og camping v/ styrer Arnt Ove Andersen gis utvidelse av skjenkeareal for skjenking 
av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på veranda på framsiden av hotellet.
Skjenkeareal på veranda skal avgrensen med gjerde.

Skjenketid:
Gruppe 1: Kl: 10.30 - 02.30
Gruppe 2: Kl: 10.30 - 02.30
Gruppe 3: Kl: 13.00 - 01.00

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Elva hotel og camping v/ styrer Arnt Ove Andersen gis utvidelse av skjenkeareal for skjenking 
av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på veranda på framsiden av hotellet.
Skjenkeareal på veranda skal avgrensen med gjerde.

Skjenketid:
Gruppe 1: Kl: 10.30 - 02.30
Gruppe 2: Kl: 10.30 - 02.30
Gruppe 3: Kl: 13.00 - 01.00

PS 27/2013 Søknad om tilskudd til utvikling av kommunal oppfølgingstilbud 
for kronikergrupper

Saksprotokoll saksnr. 27/2013 i Helse- og omsorgsutvalget - 05.06.2013 

Behandling
Saksframlegg ettersendt 04.06.13. Nytt saksframlegg utdelt i møtet med slikt forslag til vedtak 
fra rådmannen:
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Tana kommunen søker om tilskudd på kr 500 000 fra Helsedirektoratet, over kap. 762, post 60, 
til utviklingsprosjekt for oppfølgingstilbud av kronikergrupper i Tana. 

Tilskuddet skal gå til utvikling av modell innen forebygging av diabetes og KOLS i et samisk 
samfunn. 

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

Tana kommunen søker om tilskudd på kr 500 000 fra Helsedirektoratet, over kap. 762, post 60, 
til utviklingsprosjekt for oppfølgingstilbud av kronikergrupper i Tana. 

Tilskuddet skal gå til utvikling av modell innen forebygging av diabetes og KOLS i et samisk 
samfunn. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana kommunen søker om tilskudd på kr 500 000 fra Helsedirektoratet, over kap. 762, post 60, 
til utviklingsprosjekt for oppfølgingstilbud av kronikergrupper i Tana. 

Tilskuddet skal gå til utvikling av modell innen forebygging av diabetes og KOLS i et samisk 
samfunn. 

RS 7/2013 Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av 
døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne


