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Særutskrift fra bystyrebehandling samt vedlegg.  

Bystyresak Innhold Vedlegg 
103/14 (Okt 
2014) 

Utredning om samlokalisering av helsetjenester i Risør. 
Vedtak:  
Utredningen tas til orientering og legges til grunn for det 
videre arbeidet med samlokalisering av helsetjenester. Det 
gjennomføres en mulighetsstudie som ser på organisering, 
lokasjon og økonomi. 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
eldrerådet flyttes opp fra å være særlig viktige 
høringsinstanser til å bli referansegrupper. 

1. Særutskrift 
2. Utredning om 
samlokalisering  

88/15 (juni 
2015) 

Mulighetsstudie for samlokalisering av helsetjenester i 
Risør. Vedtak:  
1. Mulighetsstudie fra Rambøll om etablering av 
helsetjenester i Risør sentrum tas til orientering. 
2. Med bakgrunn i allerede vedtatte investeringsprosjekter 
og kommunens samlede lånegjeld, stoppes videre arbeid 
med planlegging av helsesenter på Tjenna. 
3. Bystyret ber rådmannen framlegge en ny sak med 
modeller for hvilke helsetjenester som bør inkluderes i 
samlokalisering, jf. Stortingsmelding 26 (2014 - 2015) “ 
framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet” som ble 
lagt fram 7. mai 2015. Sammen med 
revidering av helseplan (Omsorgsplan), boligplan og en 
samlet vurdering av steds- og byutvikling i forhold til 
økonomisk bæreevne vil dette gi bystyret nødvendig 
informasjon for å fatte vedtak for organisering og 
lokalisering av framtidens primærhelsetjeneste. 

3. Særutskrift 
4. Mulighetsstudie 
Rambøll 

117/15 (sep 
2015) 

Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019. Vedtak 
(utdrag) Bystyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan 
2016 – 2019 slik det er fremlagt av rådmannen, med 
følgende tilleggsforslag vedtatt av formannskapet: (utdrag)  
Mulighetsstudiet for samordning av helsetjenester. 
En videre prosess knyttet til samordning av ulike 
helsetjenester er viktig å iverksette umiddelbart. Dette må 
inn i handlingsprogrammet for 2016-19. Rådmannens 
utredningsarbeid prioriteres høyt. Bystyret kommer tilbake 
til spørsmål om lokaliseringen på et seinere tidspunkt. 
Begrunnelse: 
Dette bygger på et enstemmig vedtak i helse- og 
sosialkomiteen 13. august. Komiteen anmoder bystyret om å 
ta opp igjen saken. Komiteen er opptatt av det helsefaglige 
aspektet sett i lys av utfordringer som skisseres i St. meld. 26 
(2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet. 

 

36/16 (mars 
2016) 

Samordning av helsetjenester i Risør kommune – 
sluttrapport. Vedtak:  
Bystyret tar rapporten til orientering og legger den til grunn 

5. Særutskrift 
bystyret 
6. Sluttrapport – 



for videre arbeid med Risør helsesenter. 
Rådmannen bes om å utrede aktuelle lokasjoner. 
Utredningen tar høyde for lokasjoner med både private og 
offentlige utbyggere. 
Ergoterapitjenesten føres opp på listen «kan» i planen 

Samordning av 
helsetjenester 

83/16 (april 
2016) 

Lokasjon – samordnet helsesenter i Risør. Vedtak: 
Bystyret legger utredningen til grunn for det videre arbeidet 
med Risør helsesenter. I samarbeid med helseaktørene og 
Rose Eiendom AS bes rådmannen om å starte 
detaljplanlegging av helsehus i tilknytning til Kragsgata 48.  
Kommunale planleggingskostnader tas opp i 
tertialrapporten.  
Bystyret ber om at samarbeidet mellom Sørlandet Helsepark 
og Risør kommune videreutvikles med hensyn til aktivitet, 
opptrening og velferdsboliger. 

7. Særutskrift 
bystyret 
8. Utredning: 
Plassering av 
helsehus 

194/16 (des 
2016) 

Utredning helsehus. Vedtak:  
Bystyret ber om at Tjenngata 9 utredes for å øke 
beslutningsgrunnlaget for samordning av helsetjenestene. 
Kostnadene til utredning tas av disposisjonsfond, inntil 
300000 kr. Bystyret ber rådmannen om å legge fram ny sak 
når utredningen er ferdigstilt. Bystyret ber om at Sørlandet 
helsepark også utredes for å øke beslutningsgrunnlaget for 
en samordning av helsetjenesten. 

9. Særutskrift 
Utredning helsehus 
10. Tilbud, 
mulighetsstudie 
Tjenngata 9 Rambøll. 

Spørretime 
30.03.17 

Ragni MacQueen Leifson (Ap) Alternativt og tradisjonelt 
helsetilbud. Svar fra ordfører, skrevet av kommunelegen 

11 A. Redegjørelse fra 
kommunelegen 
11 B Artikkel 

58/17 (juni 
2017) 

Utredning Tjenngata 9 og Sørlandet helsepark – plassering 
av samlokalisert helsehus. Vedtak:  
Bystyret ber rådmannen gå videre med detaljplanlegging og 

utbygging av et nytt helsehus i tilknytning til Tjenngata 9 

innenfor vedtatt budsjett/handlingsprogram.  

Utbedring og tilpasning av eksisterende bygg holdes utenfor 

prosjektet.  

Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakter med aktuelle 
leietakere. 

12. Særutskrift 
utredning Tjenngata 9 
og SHP 
13. Uttalelser fra 
fysio, leger, 
tannhelse, 
helsestasjon, nav, Erik 
Grorud 
14. Mulighetsstudie 
Tjenngata 9 
15. Mulighetsstudie 
Sørlandet Helsepark  

80/17 (sep 
2017) 

Prosjektplan – forprosjektfase – samlokalisert helsehus i 
Risør. Vedtak:  
Prosjektplanen legges til grunn for gjennomføring av 
forprosjektfasen. 

16. Særutskrift 
prosjektplan - 
forprosjektfase 
17. Prosjektplanen 

129/17 (des 
2017) 

Underskriftskampanje mot helsehus på Tjenna. Vedtak: 
Bystyret ber rådmannen gjennomgå saken om lokalisering av 
helsehus igjen og avklare om det er nye  
vurderinger som bør legges fram for politikerne utover det 
som ble lagt fram for bystyret til behandling  
i juni 2017. Dette legges fram for bystyret i møtet januar 
2018 som da gjør en vurdering om det er grunnlag for å ta 
saken om lokalisering av helsehus opp igjen.  
Det igangsatte arbeidet med helsehus på Tjenna i henhold til 

18. Særutskrift 
Underskriftskampanje 
mot helsehus på 
Tjenna 



vedtak i bystyret juni 2017 og september  
2017 (Prosjektplan - forprosjektfase - samlokalisert helsehus 
i Risør) fortsetter som planlagt.  

Sigrid Hellerdal Garthe, 18. desember 2017 


