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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 26.05.2014
Tidspunkt: 09:00 – 10:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Per Ivar Stranden Leder 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

Merknader
Cecilie Knibestøl Beravara (AP) ikke møtt og ikke meldt forfall. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Anu Saari Kommunalsjef helse og omsorg
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 Stranden (AP)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 22/2014 Godkjenning av innkalling
PS 23/2014 Godkjenning av saksliste

PS 24/2014 Godkjenning av protokoll fra 24.03.2014
PS 25/2014 Rullering av selvmordsforebyggende plan for Tana 

kommune 2014-2018
2009/959

PS 26/2014 Referatsaker/Orienteringer - HOU 260514 2014/179

PS 27/2014 Frivillig rustesting

PS 22/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 22/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

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

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 23/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 23/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

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

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak og behandlingsrekkefølge:

PS 27/2014 Frivillig rustesting 

Tilleggssaken behandles etter PS 25/2014. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak og behandlingsrekkefølge:

PS 27/2014 Frivillig rustesting 

Tilleggssaken behandles etter PS 25/2014. 

PS 24/2014 Godkjenning av protokoll fra 24.03.2014

Saksprotokoll saksnr. 24/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

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

Protokoll fra 24.03.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 24.03.2014 godkjennes.

PS 25/2014 Rullering av selvmordsforebyggende plan for Tana kommune 
2014-2018

Saksprotokoll saksnr. 25/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag:

HOU vedtar rullert selvmordsforebyggende planen 2014-2018.

Votering
Enstemmig vedtatt.



Side 4 av 5

Vedtak
HOU vedtar rullert selvmordsforebyggende planen 2014-2018.

PS 26/2014 Referatsaker/Orienteringer - HOU 260514

Saksprotokoll saksnr. 26/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

Behandling
Saken ble behandlet etter PS 27/2014 i dagens møte. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Leder Per Ivar Stranden:
- orienterte fra møte i rusteamet

Kommunalsjef Anu Saari orienterte om:
- en eventuell omgjøring av demensenhet til institusjon 
- nødnett / drift av legevakttelefon
- revidering av samarbeidsavtale med Finnmark sykehus

Møtet ble lukket i forbindelse med de siste orienteringene fra rådmannen.

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Orienteringene tas til orientering. 

PS 27/2014 Frivillig rustesting

Saksprotokoll saksnr. 27/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 26.05.2014 

Behandling
Saken ble behandlet før PS 26/2014 i dagens møte. 
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Saksopplysninger:
Hos fastlegen betaler du en fastsatt egenandel, med mindre du er under 16 år eller har frikort. I 
noen land er slike tjenester rimeligere. Et særtilfelle er Danmark, hvor det ikke er noen 
egenandel for å gå til lege. Andre land igjen har liten eller ingen offentlig subsidiering av 
legetjenester. I Norge har tendensen de siste årene vært at pasientene må betale en økende 
andel av kostnadene for helsetjenester, både hos fastlege, legespesialist og i kommunene.

Egenandelene fastsettes av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Også 
noen andre tjenester på legekontoret, for eksempel taking og innsendelse av blodprøver, må du 
som pasient betale. Disse beløpene teller med i beløpet som gir deg frikort. I 2014 er dette 
beløpet 2105 kroner.
Som pasient må du også betale for medisinsk utstyr, som bandasjer, engangsutstyr og lignende. 
Dette kommer ikke med i beløpet som gir grunnlag for frikort.

Dagens priser hos våre leger er, konsultasjon hos allmennlege, 140 kr, hos allmennlege der 
legen er spesialist i allmennmedisin 186 kr. I tillegg til dette kommer egenandel hos laboratoriet 
på 48 kr.  Antallet personer som deltar i slik testing er noe varierende, så kostnaden med dette 
må man stipulere, dersom 4 personer tester seg to ganger i uka, og man velger den høyeste 
egenandelen, vil dette koste kommunen ca 48 000 kr pr år.  

I følge beregninger gjort av Helsedirektoratet i 2013 kostet hvert opphold i TSB i gjennomsnitt 
195 000 kroner.

Erfaringer, gjort av blant annet politiet i Follo viser at ca 1 av 10 personer ikke gjennomfører 
slike avtaler, og at disse avtalene i svært stor grad fører til mindre rusmisbruk.   

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag:

Rådmannen får i oppgave å utrede saken til neste møte i HOU. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannen får i oppgave å utrede saken til neste møte i HOU. 


