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______________________  _______________________ 
Herborg Ringstad       Knut Pedersen 
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PS 27/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 
Ingvill Birkelund Andersen (KRF) fremmet følgende forslag: Referatsak 126/18 Helse og 
omsorgsutvalget ber om årsrapport 2018 fra Nordreisa frivillighetssentral, med tall på sine 
gjennomførte aktiviteter listet opp på sin virksomhetsplan. 
Referatsaker utenom tas til orientering 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsak 126/18 Helse og omsorgsutvalget ber om årsrapport 2018 fra Nordreisa 
frivillighetssentral, med tall på sine gjennomførte aktiviteter listet opp på sin virksomhetsplan. 
Referatsaker utenom tas til orientering. 
Ellers 

 Ønske om møter i Helse og omsorgsutvalget på Sonjatun heretter 
 Ønske om omvisning på Sonjatun Omsorgssenter neste møte 

 



RS 126/18 Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral 

RS 127/18 Referat møte ungdomsrådet 07.09.18. 

RS 128/18 Møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede 04.09.2018 

RS 129/18 Særutskrift Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg 

PS 28/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 

Rådmannens innstilling 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.   
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag 
 nytt punkt 5. HO utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, 
gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 
Nytt punkt 6. HO utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og 
fremme samarbeidet med frivilling sektor. 
Punkt 1 til og med 6 enstemmig vedtatt   

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 



 
2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 

videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.   
 

5.  HO -utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og 
betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 

 
6.  HO- utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme 

samarbeidet med frivilling sektor. 
 

Rådmannens innstilling 
5. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

6. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

7. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

8. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

PS 29/18 Budsjett 2019 Helse og omsorg kapittel 3 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: HO- utvalget ønsker en saksutredning 
med innstilling som gir grunnlag for budsjettvedtak til kommende møte j.fr sak 30/18 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
HO- utvalget ønsker en saksutredning med innstilling som gir grunnlag for budsjettvedtak til 
kommende møte j.fr sak 30/18 



 

Rådmannens innstilling 
 Helse og omsorgsutvalget lager en prioriterer liste for tiltak i budsjettet for 2019 

PS 30/18 Oppfølging av politiske vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: HO- utvalget registrerer at vedtakene vi 
gjør ikke følges opp av Rådmannen slik vi kan forvente. 
Vi ber rådmannen utrede og innarbeide vedtakene i budsjett for 2019, og at vi får dette til 
kommende møte i utvalget. 
Enstemmig vedtak  
 
 

Vedtak: 
HO- utvalget registrerer at vedtakene vi gjør ikke følges opp av Rådmannen slik vi kan forvente. 
Vi ber rådmannen utrede og innarbeide vedtakene i budsjett for 2019, og at vi får dette til 
kommende møte i utvalget. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen ber helse og omsorgsutvalget lage en prioriteringsliste over arbeidet som skal 
utføres. 

PS 31/18 Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger + 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 

Olaug Bergset(SP) fremmet følgende endringsforslag: 
1. Ho- utvalget anbefaler at utkast til forskrift sendes ut på høring 
2. Vi ber om at punkt 2 fra vårt vedtak i sak 23/18 følges opp i budsjettsaken til neste 

møte i utvalget. 
Enstemmig vedtatt 

 
 

Vedtak: 

1. Ho- utvalget anbefaler at utkast til forskrift sendes ut på høring 
2. Vi ber om at punkt 2 fra vårt vedtak i sak 23/18 følges opp i budsjettsaken til neste 

møte i utvalget 
 



Rådmannens innstilling 

Helse og omsorgsutvalget vedtar en bemanning på 1 ansatt på hver vakt, med hjelp fra 
hjemmetjenesten. Nattvakten fra hjemmetjenesten skal være stasjonert på bygget. Kostnader 
på 1.500.000 legges inn i budsjettet med ½ års virkning. 


