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Møtebehandling 

 
Votering 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesrådets vedtak:  

1. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har behandlet høring- Valg av 
virksomhetsalternativ - psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
Tromsø - Universitetssykehuset Nord Norge etter kommunelovens §11-8 Hastesaker 
og bli referert i førstkommende fylkesting. 

2.  Fylkesrådet støtter vurderingen fra flertallet i overordnet medvirkningsgruppe som 
støtter Åsgård-alternativet som foretrukket framtidig plassering av framtidig bygg for 
psykisk helse- og rusbehandling i UNN.  

3.  Fylkesrådet mener at Breivika-alternativet vil føre til økt trafikk i et allerede hard 
belastet område og at mulige avbøtende tiltak for å få en bedre avvikling av trafikk i 
området må avklares i forkant av et slikt valg av løsning.    

4.  Fylkesrådet ber om at det i konseptfaserapporten blir vist til at det regionale 
behovene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil bli dekket 
i det valgte virksomhetsalternativet.  

5.  Fylkesrådet ber om at det i konseptfasen sørges for at det ikke skal bygges ned 
sengeplasser i psykisk helsevern slik det framkommer både i Hurdalsplattformen og i 
oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF i 2022.  
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