
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 02.10.2013
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

24.09.2013
Per Ivar Stranden (sign.)
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 28/2013 Godkjenning av innkalling
PS 29/2013 Godkjenning av saksliste

PS 30/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.06.2013
PS 31/2013 Søknad om utvidelse av skjenkeareal (uteservering) og 

utvidet skjenketid - Dow's spisested, Skipagurra
2013/1347

PS 32/2013 Regulering av budsjettet for helse- og 
omsorgssektoren 2013

2012/2228

PS 33/2013 Referatsaker / Orienteringer - HOU 2013/96

RS 8/2013 Pleie- og omsorgsstruktur - omorganisering av 
eldreomsorgen i Tana kommune

2013/235

RS 9/2013 Endring av ansvarsområder for ledere av pleie- og 
omsorgstjenesten

2013/235

RS 10/2013 Suppleringsvalg for AP 2013/950
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PS 28/2013 Godkjenning av innkalling

PS 29/2013 Godkjenning av saksliste

PS 30/2013 Godkjenning av protokoll fra 05.06.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2013/1347-5

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 31/2013 02.10.2013

Søknad om utvidelse av skjenkeareal (uteservering) og utvidet skjenketid -
Dow's spisested, Skipagurra

Rådmannens forslag til vedtak
1. Dow’s spisested og Star pup v/ styrer Stian Kollstrøm gis utvidelse av skjenkeareal for 

skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeareal utvides til uteservering på 
veranda som er inngjerdet i tilknytning til Star pub. 

2)  Dow’s spisested og Star pub gis utvidelse av skjenketid for gruppe 1 og 2 til kl. 02.30.

Saksopplysninger
Dow’s spisested og Star pub v/ Stian Kollstrøm søker om utvidelse av skjenkeareal for 
utservering fra Star pub i 1. etg.                                                                                                    
Det søkes også om utvidet skjenketid fra kl. 02.00 til 02.30 for gruppe 1 og 2.

Vurdering
Det vises til kommunestyrets vedtak 11/2013 der det er besluttet å tillate skjenking til kl: 02.30 
for gruppe 1 og 2 (øl/rusbrus/vin). 
Det er også søkt om utvidet skjenkeareal i 1 etg. på veranda i tilknytning til Star pub. Veranda 
planlegges oppsatt med inngjerding ca 8 x 4 meter.

Søknaden er forelagt Politiet og Sosialtjenesten for uttalelse.

Politiet uttaler:
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” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger til søknaden om utvidet skjenketid og 
uteservering fra Dow’s spisested og Star pub.”

Sosialtjenesten uttaler:

”Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, rullert og vedtatt 
i KST 24.05.12, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og 
gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av 
skjenketiden til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes 
muligheter til å ha innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og 
skjenkebevillinger og salgs- og skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for 
antall skjenkebevillinger.

Kommunestyret har i vedtak PS 11/2013 besluttet å tillate skjenking til kl 2.30 fram til ny 
rusplan blir vedtatt. Hjelpetjenesten vil imidlertid forholde seg til anbefalingene i gjeldende 
Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan anbefaler hjelpetjenesten at Dows 
spisested v/ Stian Kollstrøm ikke innvilges økt skjenketid fram til kl 2.30 for gruppe 1 og 2. 
Hjelpetjenesten har ingen innvendinger mot at det gis tillatelse til utvidelse av skjenkeareal for 
uteservering. ”

Rådmann anbefaler at Dow’s spisested og Star pub gis utvidet skjenkeareal som omsøkt og 
utvidet skjenketid som omsøkt. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2012/2228-32

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 32/2013 02.10.2013

Regulering av budsjettet for helse- og omsorgssektoren 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Helse- og omsorgavdelingenes budsjetter endres slik: 

1. 4020 Polmak sykehjem sitt budsjett økes med kr 180 000. 
2. 4030 Tana sykeavdeling sitt budsjett økes med kr 315 000. 
3. 4010 Austertana eldresenter sitt budsjett reduseres med kr 245 000. 
4. 4040 Tana omsorgssone sitt budsjett reduseres med kr 200 000. 
5. 3000 – 3120 Helsetjenesten sitt budsjett reduseres med til sammen kr 200 000. Hvilke 

tjenester som skal reduseres avklares administrativt. 
6. 5000 – 5080 Hjelpetjenesten sitt budsjett reduseres med kr 200 000. Hvilke tjenester som 

skal reduseres avklares administrativt. 

Saksopplysninger
I helse- og omsorgsutvalgets møte 5.6.2013 behandlet utvalget regulering av budsjettet for 2013. 
Vedtaket som ble oversendt kommunestyret for behandling var: 
”Kommunestyret gir en tilleggsbevilgning på kr. 850 000,- til helse- og omsorgstjenesten. Midlene 
disponeres av HOU”.

Rådmannens forslag til vedtak var vesentlig mer detaljert og omfattet en omfordeling mellom de 
ulike helse- og omsorgsavdelingene. I og med at saka ble oversendt kommunestyret, ble beslutning 
og omfordeling ikke fattet. Kommunestyret behandlet imidlertid budsjettet, og bevilget de ønskede 
850.000 til HOUs disposisjon.
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Vurdering
Rådmannen registrerer at det pr i dag ikke finnes en politisk beslutning om å omfordele 
budsjettmidler. Hvis dette ikke skjer vil pleie- og omsorgsavdelingene ikke ha mulighet til å 
holde budsjettrammene, uten at det får betydelige konsekvenser for drifta.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-27

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 33/2013 02.10.2013

Referatsaker / Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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RS 8/2013 Pleie- og omsorgsstruktur - omorganisering av eldreomsorgen i

Tana kommune

RS 9/2013 Endring av ansvarsområder for ledere av pleie- og

omsorgstjenesten

RS 10/2013 Suppleringsvalg for AP
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