
 

 
 

Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/2 Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 

2013 ad. fortsatt drift ved 

Finnmarkskollektivet 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 94



Deres ref 

VARDØ KOMMUNE 
Ordfører 

Til: Helse Nord 

Uttalelse fra Vardø Formannskap 

Vår ref LH Vår dato 25.02.2013 
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Kontaktperson: Tetje Soløy, Varaordfører og leder av PORS. Tlf.: 40400130. 

Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet. 

Vardø Formannskap ser med bekymring på at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 
Finnmarkskollektivet kan være over. 

Fra brukere og deres foresatte er det kommet tilbakemeldinger, hvor de uttaler at de ikke 
hadde klart seg uten den behandling de har fått på Finnmarkskollektivet. 

Vardø Formannskap ser at Finnmarkskollektivet har et godt og helhetlig tilbud, hvor det også 
kan vises til gode resultater. 

Vardø Formannskap ber derfor Helse Nord RHF, om å vurdere Finnmarkskollektivet på nytt, 
og vektlegger de gode resultatene som er oppnådd ved Finnmarkskollektivet. 
Det bes også om at Helse Nord også sterkt vektlegger Samarbeidsavtalen som ble inngått 
mellom Staten og de ideelle organisasjonene i oktober 2012. Her understrekes det at Staten 
må legge til rette for at det mangfoldet som de ideelle organisasjonene utgjør, skal bestå. 

Vardø den 21. februar 2013 

~· .. ~7~ h..:---· Lasse~~ 
Ordfører 

Postadresse : Orgnr: 
Postboks 292 972 418 048 
9951 Vardø 

Besøksadresse: 
Kirkegt. 4 
Vardø 

Telefon : 78 94 33 00 
Telefax : 78943309 

Tetje Soløy 
varaordfører, leder av PORS 

E-postadresse : 
postrnottak@vardo.kommune.no 
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