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PS 38/14 Videre etablering og lokalisering av heldøgnsbotilbud 
til brukere innen rus og psykiks helse i Saltdal 
kommune

6-21 2014/26

Det avholdes bedriftsbesøk på følgende steder:
Stormo gård, Lillealmenningen
HT-SAFE Vensmoen

Det blir felles avgang fra Rådhuset kl. 0930.

Rognan, 02.04.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører

Saker til behandling

PS 37/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 07.04.14

Rådmannens innstilling
Referat og orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.04.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referat og orienteringer tas til informasjon.

PS 38/14 Videre etablering og lokalisering av heldøgnsbotilbud til brukere innen rus og 
psykiks helse i Saltdal kommune
Rådmannens innstilling:
Innenfor rus og psykiatri bør vi etablere et botilbud som er trygt og forsvarlig. Dette tilbudet bør 
være i en heldøgnsinstitusjon med kvalifisert bemanning. Ut fra kartlegging og analyse av 
fremtidige behov til målgruppen må helhetlige vurderinger vektlegges. Samfunnsmessige 
utfordringer må sees i et strategisk perspektiv. 



Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for rus og psykiatri bør legges til denne type institusjon - pr 
tiden er ingen nærliggende kommuner interessert i interkommunalt samarbeid, blant annet på 
grunn av foreslått beliggenhet. 

Ut fra tilstandsrapport 2001 og prisoverslag fra Rognan bygg-senter fra 2010 kan det ikke 
forsvares økonomiske å restaurere paviljongen. Det er ikke lagt inn kommunale kostnader for 
dette prosjektet i årsbudsjett for 2014 eller økonomiplan 2014 – 2017.

Videre etablering av heldøgns institusjon må ses i sammenheng med bolig-politisk plan, og 
avventes til bolig-politisk plan er utarbeidet. 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.04.2014 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo følgende:
Planlegging av heldøgns botilbud på Vensmoen for brukere innen rus og psykisk helse 
igangsettes og tilpasses øvrige tiltak innenfor  helse- og omsorgssektoren.
Ø-hjelpstilbud for samme målgruppe må også vurderes i denne sammenheng.
Prosjektet legges inn i økonomiplan fra 2015.

Wenche Skarheims forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Planlegging av heldøgns botilbud på Vensmoen for brukere innen rus og psykisk helse 
igangsettes og tilpasses øvrige tiltak innenfor  helse- og omsorgssektoren.
Ø-hjelpstilbud for samme målgruppe må også vurderes i denne sammenheng.
Prosjektet legges inn i økonomiplan fra 2015.
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