
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 10.02.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/605 -1

Arkiv: 140

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Nordreisa kommunestyre

Målstyring som styringssystem

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har hatt fokus på neste års budsjett, og styrt etter det. Kommunen har heller 
ikke hatt en oppdatert kommuneplan, som er en forutsetning for å dokumentere en ønsket 
utvikling. Den ønskede utviklingen må sees i sammenheng med de økonomiske rammene. 

Nordreisa kommune er avhengig av å få på plass en helhetlig styringsmodell der det er 
sammenheng mellom mål og ressurser. Samtidig er det et ønske at samfunnsdelen i 
kommuneplanen blir et politisk styringsverktøy etter forutsetningene i plan- og bygningsloven. 

For å kunne innføre målstyring som styringssystem er det utarbeidet et strateginotat som 
beskriver bakgrunn og status, målsettinger med styringssystemet, utfordringer og prosessen.

Vurdering
Gjennom ROBEK nettverket er Nordreisa kommune anbefalt å styre på mål og resultat i stedet 
for økonomi og tiltak. 

Målstyring som styringsverktøy vil utfordre kommunen på en rekke forhold, herunder 
rolleavklaringer, gjennomføringsevne og ressurser og kompetanse til innføre styringssystemet. 
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Politikerne vil måtte se mer langsiktig samtidig som det vil være en utfordring å definere 
overordnede, men konkrete målsettinger. 

Administrasjonen vil få utfordringer med å definere konkrete mål innenfor sektorene som skal 
vedtas politisk gjennom økonomiplanen. Samtidig vil administrasjonen og 
tjenesteleverandørene få et langt større ansvar til å foreslå tiltak for å oppnå målsettingene. 

Dagens styringssystem har vist seg å ikke være godt nok, da kommunen har større utgifter enn 
inntekter uten at det er en bevisst overforbruk.

Strateginotatet er et levende dokument og det er mulig at dokumentet må justeres som følge av 
økt kompetanse på styringssystemet.   
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Strateginotat Nordreisa kommune  

MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM

Bakgrunn og status

Nordreisa kommune har tidligere hatt fokus på neste års budsjett, og har kun styrt etter 
økonomisk resultat. Nordreisa kommune har i en årrekke hatt anstrengt økonomi, der det har 
vært et misforhold mellom driftsutgifter og –inntekter. Kommunen har vedtatt overordnede 
målsettinger i en del kommunale delplaner, men de har ikke vært økonomisk forankret og 
dermed mindre verdi. Denne formen for styring har vist seg å ikke fungere optimalt, heller 
ikke økonomisk. Nordreisa kommune har ikke hatt oppdatert kommuneplan, verken 
strategidel med handlingsdel eller arealdel. Det vil med andre ord si at kommunen ikke har 
hatt de styringsdokumentene som er nødvendig. 

Det er derfor en nødvendighet å få igangsatt prosessene og få disse dokumentene sluttført, 
forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører. Fra å styre på 
økonomi og tiltak til mål og resultater er det en nødvendighet å endre på styringssystemet.
Dette fordrer en oppdatert kommuneplan, der de overordnede politiske målsettingene 
fremkommer i strategidelen. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides 
handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og 
resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de 
overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen 
og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Status i kommunen er at kommunestyret har vedtatt flere tiltak som vil bedre den økonomiske 
situasjonen i positiv retning på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er på nytt satt i gang 
slik at arbeidet med kommuneplanens strategidel og handlingsplan/økonomiplan lett ville 
kunne koordineres.  

Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til 
styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret 
seg og vi tror nå at vi har fått på plass både ressurser og kompetanse til å foreta 
snuoperasjonen.     
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Målsetting

I hovedsak har vi tre målsettinger:

For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonformen er et middel for å oppnå målsettingene. Det er derfor mulig at dagens 
organisering vil bli endret for å bedre måloppfølgingen i hver enkelt sektor og enhet

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 

Roller og ansvar 

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen.

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den 
politiske innflytelsen skal være. Politikerne vil få mulighet til å definere de overordnede 
målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med 
målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling. 

Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og 
metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha 
med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og 
hva det vil innebære fremover. Prosessen har startet i ledermøtet i oktober, men er ennå mye 
arbeid som må gjennomføres før vi har gode innspill og påvirkning fra tjenesteleverandørene 
på målformuleringene. 

Administrasjonen og tjenesteleverandørene vil også få et langt større ansvar i å planlegge og 
gjennomføre tiltak for å oppnå definerte mål og resultat. Når målene er definert vil dette også 
innebære en helt annen administrativ oppfølging, der budsjettdialogen i langt større grad vil 
inneholde resultatoppfølging. Gjennom målstyring er det normalt å utarbeide lederavtaler der 
fravær av resultat vil få konsekvenser for både rådmannen og andre ledere i kommunen. 
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Hva er målstyring?

Et forsøk på å beskrive målstyring kan være å:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 
 Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet 

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. I 2011 
vil vi av ressurshensyn kun gjennomføre brukerundersøkelser i begrenset omfang. Det vil bli 
utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser. 

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  
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Prosessbeskrivelse

Nedenfor gis en grovskisse til en prosess hvor milepælene i prosessene er forsøkt beskrevet 
og plassert i forhold til hverandre. Når systemet er implementert vil i hovedsak de samme 
prosessene gjenta seg senere år, men fokus vil da være mere revisjon av tidligere mål og 
planer. 

Tid Aktivitet Deltakere
Febr Vedtak strateginotat Formannskapet

Få på plass prosjektleder økonomiplan Strategigruppa og 
ledermøtet

Utarbeidelse av rammeverk målskjema Strategigruppa
Gjennomføring av temadag helse, der målsettingen 
er å få etablert mål og resultatkrav innenfor helse 
og omsorg

Kommunestyret, 
administrasjon og ledere 

Regnskap avsluttes, resultater samles, årsrapport 
skrives.

Enhetsledere, økonomisjef 
og rådmann

Samling for lokale prosjektledere ROBEK – nettverket
Mars Arbeidsdag der lederne samles og beskriver målene 

innenfor hver enkelt sektor. 
Enhetsledere og rådmann

Enhetsledere forankrer mål og resultat i sine 
enheter. Eventuelle korrigeringer

Enhetsledere

April Overordnede mål fastsettes av politikerne Politikere med 
prosessledelse

Mai Overordnede mål, mål og resultat fastsettes og 
settes sammen til en helhet

Strategigruppa

Utarbeidelse av årshjul og plan for 
brukerundersøkelser

Strategigruppa

Samling ROBEK-nettverk Prosjektleder og 
strategigruppa

Forslag til mål presenteres i kommunestyret Kommunestyret og 
enhetsledere 
tjenestelederne

Aug Beskrivelse av økonomiske rammer til 
enhetsledere. 

Rådmannen 

Start av konkret planlegging for drift og investering 
neste år.

Enhetsledere med sine 
nærmeste

Sept Budsjettdialog med enhetene Enhetsledere, økonomisjef 
og rådmann

Utarbeidelse av lederavtaler Rådmann
Okt En presentasjon av hovedbildet av økonomisk 

situasjon, investeringsforslag og konsekvenser av 
dette.

Formannskap, rådmann og 
økonomisjef

Alle innspill samordnes og vektes i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan

Rådmannen

Nov Behandling i utvalg og formannskap Utvalg og formannskap
Des Formannskapet innstiller og kommunestyret vedtar 

økonomiplan og budsjett for neste år.
Formannskap
Kommunestyret
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/620 -2

Arkiv: G99

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 03.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Redusert tilskudd fra UNN til drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune kan ikke inngå avtale med UNN uten at den økonomiske 
kompensasjonen er på plass.

 Nordreisa kommune gjennomfører en utredning innen 1. mars 2011 om å redusere utgiftene 
på spesialisthelsetjenestene inkludert støttefunksjoner med 1,5 mill med virkning fra 2011. 

 Når det er samsvar mellom kostnadene og de tjenestene vi utfører, kan vi sluttføre avtalene 
med UNN.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har hatt avtale med UNN om drift av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester. I 2007 oppdaget administrasjonen at kostnadene ved å drive de 
desentraliserte tjenestene var langt større enn tilskuddet fra UNN. 

Vi har etter den tid prøvd å få til en ny avtale med UNN, slik at tilskuddet kunne dekke 
kostnadene til driften av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene. Differansen mellom 
kostnadene og tilskuddet har vært ca 4 mill kr. Nordreisa kommune har gjennom avtale med 
styreleder i UNN fått dekket utgiftene for regnskapsårene 2009 og 2010.

I utgangspunktet skulle avtale for 2010 og 2011 være sluttført februar 2010. Grunnet 
omstillinger på UNN og behov for bedre forankring av avtalene i klinikkene har denne 
prosessen ikke blitt sluttført. I tillegg inneholder avtalene en del juridiske utfordringer i forhold 
til ansvarsforhold. Nordreisa kommune har ikke villet sluttføre avtalen da UNN ikke er villig til 
å betale for kostnadene til drift av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene inkludert 
nødvendige støttefunksjoner. 
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UNN la fram et budsjettforslag 17. jan 2011 for budsjettåret 2011. Nordreisa kommune 
kommenterte budsjettforslaget 19. januar 2011. Budsjettforslaget og kommunens kommentarer 
til forslaget er lagt med som vedlegg til saken. I utkastet til overordnet avtale er kommunen og 
UNN enig at en endring av tilbudet tar 12 mnd, på grunn av tiden det tar med opp- eller 
nedbemanning. Det er i tilbakemeldingen fra UNN 31. jan 2011 ikke tatt hensyn til dette.

For 2011 er tilskuddet redusert med 1,5 mill kr til 12,8 mill. Kostnadene til drift av de 
desentraliserte spesialisthelsetjenestene er på 14,3 mill kr. 

Vurdering
Nordreisa kommune kan ikke godta en avtale der den økonomiske tilskuddet ikke tilsvarer de 
kostnadene vi har med å drive de desentraliserte spesialisthelsetjenestene. 

For at Nordreisa kommune skal unngå overforbruk må tjenestene reduseres med 1,5 mill med 
virkning fra 2011. Når kostnadene tilsvarer tjenestene vi kan utføre kan vi sluttføre avtalene.

Nordreisa kommune må derfor snarest mulig gjennomføre en utredning som kommer med 
forslag til hvilke tjenester inkludert støttefunksjoner som må reduseres. 

Utredningen kan ha flere alternativer eller kombinasjoner av alternativer og må være ferdig før 
1. mars 2011. Forslagene i utredningen må ta utgangspunkt i hvilke tjenester som kan reduseres 
med minst konsekvenser for befolkningen i Nord-Troms. 

Etter at utredningen er ferdig behandles saken i levekårsutvalget og kommunestyret. Det er 
foreløpig planlagt et ekstraordinært møte i levekårsutvalget 11. mars 2011. Neste 
kommunestyremøte er 24. mars 2011. Etter endelig vedtak reduseres Nordreisa kommunes 
budsjett for 2011 med tilsvarende beløp innenfor de aktuelle områdene.
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OVERFØRING FRA UNN TIL NORDREISA KOMMUNE 2011 FOR TJENESTER 
PÅ SONJATUN

Viser til møtet mellom Nordreisa kommune og UNN onsdag 5. jan då. I henhold til avtale ble 
UNNs oppsett for budsjett 2011 sendt til Nordreisa kommune. I oversendelsen synliggjøres
konsekvensene for forslaget og korrigeringene av enkelte poster er tatt med i vedlegget.

Nordreisa kommune har ved flere anledninger bedt om økonomiske oversikter over kostnader 
og besparelser UNN HF har ved de desentraliserte spesialisthelsetjenestene ved DMS Nord-
Troms. I et samarbeid der vi er likeverdige parter ønsker vi å få presentert så snart som mulig. 

Generelt
Oversikten UNN fikk i oktober inneholdt lønnsutgiftene for 2010. Etter de lokale 
lønnsforhandlingene har lønnet for enkelte grupper økt mer enn deflator, lønnskostnadene 
økte i snitt med 3,4% for 2010 og er anslått til 3,25% i 2011.  

I henhold til gjeldende avtale mellom UNN og Nordreisa kommune, skal UNN dekke 
kostnadene til drift, vedlikehold og rengjøring. Disse kostnadene er opprettholdt i tråd med 
faktiske utgifter for drift av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene. 
På kort sikt er det ikke mulig å redusere disse utgiftene. På lang sikt er et alternativ å 
konkurranseutsette enkelte tjenester for å få vurdert om disse drives effektivt eller ikke.  

Når det gjelder vaskeritjeneste hadde vi i 2010 utgifter på kr 288 200, herunder byttevask til 
ambulansetjenesten. I vårt innspill fra oktober 2010 satte vi kostnadene til kr 270 000 med 
fordeling på antall senger, ikke innleggelser pr døgn. Vi ser at denne fordelingen mellom 
tjenestene ikke trenger å være korrekt. Innspillet denne gangen er pr liggedøgn, men da er 
ikke byttevask til ambulansetjenesten og poliklinisk virksomhet på hud, røntgen og føden tatt 
med i fordelingen.

Når det gjelder lab- og kjøkkentjeneste inkludert mat og drikkevarer er disse kostnadene også 
fordelt på antall senger, ikke liggedøgn og dagopphold. Til informasjon utfører DMS Nord-
Troms lab-tjenester for Senter for psykisk helse (DPS). 

Når det gjelder stabspersonell til spesialisthelsetjenesten kan dette reduseres gjennom 
omorganisering og ny arbeidsfordeling. Dette er en kontinuerlig prosess da Nordreisa 
kommune også er opptatt av effektivisering i alle ledd av organisasjonen. 

Administrasjon 
Gjennom budsjettforslaget dekker UNN halve lederstilingen mht leder DMS. 
Arbeidsoppgavene er i all hovedsak innenfor spesialisthelsetjenestene, og er langt mer enn 
50%. Det er riktig at personen har noen kommunale oppgaver, men disse vil aldri overstige 25 
% av stillingen. Dersom stillingen blir redusert vil vi ikke kunne ivereta drifts- og 
arbeidsgiveransvaret. Samtidig vil reduksjon av stabspersonell ville medføre at flere 
henvendelser vil gå til UNN.
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Utgiftene til telefon er tatt ut av budsjettet, dersom det tas ut av tilskuddet vil andelen av 
regningen som går på spesialisthelsetjenestene bli videresendt til UNN. Dette er ikke den mest 
hensiktsmessige måten å løse oppgaven på.

Behov for kontormateriell til spesialisthelsetjenesten vil bli framlagt for UNN. 

Fødestue
Lønnsutgiftene til 3 jordmorstillinger er korrigert til faktiske utgifter. 

Fødestua har tilstedevakt på dag/ettermiddag i ukedagene, da er det ingen bakvakter 
(hjemmevakt). Ellers i døgnet og i helgene er det i praksis hjemmevakt. I henhold til 
kvalitetskravene bør det alltid være jordmødre i bakvakt, det har vi ikke da det vil kreve ca 1,5 
stillinger i tillegg. Reduksjonen er ikke mulig dersom det fortsatt skal være følgetjeneste da vi 
ikke har hjemmevakt for tilstedevakt. Regnskapet for 2009 viser et forbruk på overtid på 
375 000.   

På fødestua er 3 stillinger som er finansiert av UNN og 2,3 interkommunale stillinger som 
inngår i Sonjatunmodellen for helhetlig svangerskap, fødsel og barselomsorg. For at alle skal 
kunne utføre jobben på fødestua må alle jordmødrene ha den samme kompetansen som 
medfører hospitering, kurs og reiser. Med samme sum pr ansatt inkludert vikar utgjør det ca
kr 180 000. 

Områdegeriatrisk team
Lønnsmidlene til logoped må oppjusteres til faktiske forhold. 

På Sonjatun har vi i løpet av 2010 bygd om, og har fått eget opptreningsrom til 
områdegeratri/rehabilitering i nærheten av sengeposten. Dette medfører at leiligheten ikke 
brukes til opptrening av pasienten. Leiligheten brukes til pårørende dersom avstanden til 
bosted er stor. Opptreningsrommet er ikke tatt med i tidligere oversikt fra Nordreisa 
kommune. Ved inntak av pasienter som trenger bolig vil faktura bli sendt til UNN.

Sykestue
Lønnforhøyelse, spesielt for sykepleierne og hjelpepleierne er ikke ivaretatt i forslaget fra 
UNN.

Helse Nord vedtok i 2007 at helseforetakene skal ha systemansvar for sykestuene i Finnmark, 
og vi forutsetter at det samme gjelder i Troms. En effektiv drift av sykestuene sørger for 
behandling før, i stedet for og etter sykehusopphold, noe som krever høy spesialisert 
kompetanse både hos lege og øvrig helsepersonell. Det er derfor avgjørende at sykestua har 
tilknyttet en legefunksjon. Dersom det ikke tilknyttes legefunksjon må legene fra UNN sørge 
for diagnostisering, vurdering og observasjon. At dette er en ren 1. linjetjeneste er vi totalt 
uenig i. Om sykestuene blir en kommunal oppgave i framtiden er ennå usikkert, da det verken 
er beskrevet i den nye helse- og omsorgsplanen, ny helse- og omsorgslov eller ny 
folkehelselov.    

Generelt ble sykestuefunksjonen drøftet i styremøte i Helse-Nord 17. jan 2011 der det ble 
påpekt sykestuenes viktighet i hele helse Nord som en av de viktigste bidragsyterne til færre 
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sykehusinnleggelser og færre utskrivningsklare pasienter liggende på sykehusene. Dersom 
sykestuefunksjonene ikke fungerer etter intensjonene vil det bli langt flere og lengre 
sykehusopphold.

Et tiltak som kan vurderes er å få DIPS på sykestuesengene, da dette vil gi inntekter til UNN. 

Under møtet 5. januar 2011 var vi enige om en varlingstid på 12 mnd på endring av tilbud. Å 
kutte ut legefunksjonen er svært uheldig og ikke i tråd med hovedavtalen mellom Nordreisa 
kommune og UNN.

Hud og teleortopedi
Endringer i tilbudet skal ha en varlingstid på 12 mnd. Det er da svært beklagelig at endringene 
kommer i budsjettforslaget inneværende år. Dette er ikke i tråd med hovedavtalen mellom 
Nordreisa kommune og UNN.

Vi er ikke imot en stillingsreduksjon, men da må dette først koordineres mellom leder DMS 
og klinikkene på UNN, både hvilke tjenester som skal reduseres og når dette kan iverksettes 
pga personellmessige forhold. 

Dersom UNN krever hospitering / kurs for våre ansatte vil faktura bli belastet UNN.

Konklusjon
Reduksjonene i forslaget fra UNN er ikke realistiske, da disse områdene er faste utgifter. 
Dersom budsjettet skal reduseres, må det skje gjennom reduksjon av tjenester, der en 
konsekvens vil være at støttefunksjonene også kan reduseres. 

Vi imøteser slike prosesser der vi kan utvikle tjenestene sammen i tråd med Helse-Nord’s 
visjon ”Helse i Nord der vi bor”.  

Vennlig hilsen

Kjetil Hallen
Rådmann
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Vedlegg der differansene er markert med uthevet skrift.

Tilskudd Nordreisa kommune for drift av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester

ADM
UNN’s forslag 
tilskudd 2011

Behov budsjett 
2011

Leder DMS 75% stilling 284 000 426 000
Telefoni 72 000
Drift, vedlikehold og rengjøring 13 000 23 300
Sum ADM 296 000 521 300

Fødestue
3 jordmødre med vakt 1 547 000 1 607 000
Overtid, utrykning på vakt 97 000 187 500
Lønn ferievikar 93 000 93 000
Kompetanse/hospitering inkl vikar 91 000 180 000
Lab-prøver fødestua 11 000 11 000
Legetjenester 3t pr uke 46 000 46 000
Medisinsk forbruksmateriell 9 000 9 000
Medikamenter 9 000 9 000
Kjøkkentjenester 85 000 85 000
Mat og drikkevarer 20 000 20 000
Vaskeritjeneste 13 000 18 400
Labtjeneste 16 000 16 000
Drift, vedlikehold og rengjøring 106 000 204 000
Sum fødestue 2 137 000 2 485 900

Områdegeriatrisk team
Lønn lege 75% 511 000 511 000
Lønn sykepl 516 000 516 000
Lønn logoped 464 000 505 000
Lønn fysioterapeut 464 000 464 000
Lønn ergoterapeut 464 000 464 000
Lønn sekretær 186 000 186 000
Medisinsk forbruksmateriell 84 000 84 000
Medikamenter 84 000 84 000
Kjøkkentjenester 127 000 127 000
Mat og drikkevarer 192 000 192 000
Vaskeritjeneste 127 000 130 800
Labtjeneste 159 000 159 000
Drift, vedlikehold og rengjøring (ikke leilighet) 95 000 122 800
Drift, vedlikehold og rengjøring opptren areal 28 500
SUM Områdegeriatrisk team 3 470 000 3 574 100

Sykestue
Lønn 8 sykepleiere (6 ÅV) 3 093 000 3 208 000
Lønn 8 hjelpepleiere (4,5 ÅV) 1 810 000 1 963 000
Lønn sekretær 186 000 186 000
Lønn ferievikar 171 000 171 000
Overtid 258 000 258 000
Kompetanse/reiser 104 000 104 000
Legetjenester 176 000
Medisinsk forbruksmateriell 56 000 56 000
Medikamenter 56 000 56 000
Kjøkkentjenester 85 000 85 000
Mat og drikkevarer 128 000 128 000
Vaskeritjeneste 85 000 138 900
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Labtjeneste 107 000 107 000
Drift, vedlikehold og rengjøring 188 000 362 000
SUM Sykestue 6 321 000 6 998 900

Røntgen
Drift, vedlikehold og rengjøring  17 000 32 200
Sum røntgen 17 000 32 200

Hud
Lønn sykepleier 387 000 500 000
Drift, vedlikehold og rengjøring  50 000 95 744
SUM Hud 437 000 595 744

Teleortopedi
Lønn sykepleier 104 000 104 000
Drift, vedlikehold og rengjøring  8 000 27 676
Sum Teleortopedi 111 000 131 676

Senter for psykisk helse (DPS)
Labtjeneste 17 000
Sum senter for psykisk helse (DPS) 17 000

Totalt tilskudd 2011 12 786 000 14 356 820
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Fra: Ingebrigtsen Tor [mailto:Tor.Ingebrigtsen@unn.no] 
Sendt: 31. januar 2011 21:32
Til: John Karlsen; Kjetil Hallen; Andreassen Jorhill; Sveen Marit
Kopi: Lægland Jorunn; Dalbakk Monika Marie
Emne: Tilskudd 2012

Ikke sensitiv

Til 
Nordreisa kommune
v / rådmann og ordfører

Vedrørende tilskudd 2012

Jeg viser til brev fra oss av 24. januar 2011 samt samtaler mellom vår styreleder og ordfører i dagene 
etterpå. 
UNN vil presisere at tilskuddet til DMS Nordreisa for 2011 vil være på 12,8 mill kr jfr vårt brev. Dette er 
vårt siste og endelige tilbud.

Vi er klar over at dette vil medføre noen omstillinger for å komme i havn, men vi er av den oppfatning 
at det vil la seg gjøre uten å reduserer pasienttilbudet. 

Jeg håper med dette at det er grunnlag for å signere avtalen mellom Nordreisa kommune og UNN i 
løpet av kort tid. 

Med vennlig hilsen

Tor Ingebrigtsen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/6113 -2

Arkiv: 611

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 25.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Bruk av kommunal eiendom 1942/57/35 i Oksfjordhamn

Saksdokumenter
Søknad fra Oksfjord båtforening datert 16.12.2011
Reguleringsplan for Fiskerihavn Oksfjord datert 24.04.2003

Rådmannens innstilling
Oksfjord båtforening gis opsjon på kjøp av areal  av eiendommen gnr 57 bnr 35 i Oksfjordhamn.
Pris for arealet settes til kr 30 pr. m2. 
Det forutsettes at driftsutvalget godkjenner regulering og utbyggingsplaner.
Omkostninger med reguleringsendring og oppmåling mv. må bæres av søker.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har fått forespørsel fra Oksfjord båtforening om kommunens samtykke til 
bruk av kommunal grunn til utvikling av landområdet ved båthavna.
Planen skal iflg. søknaden omfatte campingplass og servicebygg.
Området er i reguleringsplanen avsatt til Friområde, Vinteropplag for båter og Spesialområde.

Vurdering
Kommunen ser positivt på båtforeningens ønske om å utvikle havneområdet til et aktivt miljø, 
hovedsakelig som næringsområde.
Dersom området skal disponeres til annet formål enn det som framgår av reguleringsplanen, må 
det først gjennomføres endring av gjeldende plan.
Forutsatt at Driftsutvalget kan godkjenne reguleringsendring, vil formannskapet godkjenne salg 
av deler av den aktuelle eiendommen til næringsformål.
Pris fastsettes til kr 30,- pr m2.  I tillegg må søker(e) bære kostnader med omregulering og evt. 
opparbeiding arealet og vann- og avløp, samt oppmåling og tinglysning av dokumenter.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3869 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Søknad om kjøp av grunnareal av eiendommen 1942/47/137

Søknad fra Sjøtransport Eiendom AS, mottatt 02.08.10
Reguleringsplan Sørkjosen Øst 3 – havna industriområde

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS opsjon på 1 da areal av havneområdet H1 
beliggende mellom ekspedisjonsbygget og vegen til Sørkjosen renseanlegg.  Arealet kan ikke 
sperre for trafikken gjennom området.  Arealet kan ikke bebygges før området er regulert og evt. 
overdratt / skjøtet over til kjøper.
Opsjonstiden settes til 2 – to år,  fram til 1. mars 2013.

Saksopplysninger
Sjøtransport Eiendom AS ønsker å kjøpe parsell av kommunens eiendom gnr 47 bnr 137, 
havneområdet i Sørkjosen. Den aktuelle parsellen ligger mellom ekspedisjonsbygget og vegen 
til Sørkjosen Renseanlegg og utgjør ca 1 da.
Området er regulert til Trafikkområde merket H1 og skal nyttes som havneområde.
Fra før eier søkeren lagerbygg i samme område, men dette området er regulert til Forretning/ 
Industri.  Søkeren ønsker å erverve ovennevnte område for selskapets framtidige ekspansjon.

Vurdering
Området som Sjøtransport Eiendom AS ønsker å kjøpe er regulert til trafikkområde for 
havneformål. Dette innebærer at den aktuelle tomta ikke kan bebygges før det evt. er foretatt 
reguleringsendring.
Hele området Sørkjosen Øst mellom Jernelva og Jubelen berøres av utbyggingsplanene for ny 
tunnel gjennom Sørkjosfjellet.  Dette gjelder også reguleringsplanen for Industriområdet i havna 
og selve havneområdet.  Som en konsekvens av dette er det sannsynlig å endre 
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reguleringsplanen for havneområdet bla. til deponiområde for steinmasser.  Hvordan dette slår 
ut for de eksisterende områdene i og ved havna, er gjenstand for omfattende politisk 
behandling.
Det vil derfor ikke være hensiktsmessig først å regulere det omsøkt arealet for siden behandle 
samme område i en ny plan.  Reguleringsplanprosessen er godt i gang og ventes ferdig i løpet av 
2011.
Administrasjonen tilrår derfor at en avventer å ta stilling til et eventuelt salg til 
reguleringsplanen er godkjent.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/257 -2

Arkiv: 252

Saksbehandler:  John R. Karlsen

Dato:                 21.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Søknad om bruk av kjøkken på Sonjatun under NNM 2011

Henvisning til lovverk:

Ordførers innstilling
Legges frem uten innstilling

Saksopplysninger
Nordreisa IL søker om å få bruke kjøkkenet på Sonjatun i forkant og under Nord Norsk 
Mesterskap i langrenn som skal arrangere i Nordreisa i perioden 18.-20.03.2011. Nordreisa IL 
forventer at det kommer mellom 800-1000 løpere med støtteapparat til arrangementet med 
behov for frokost, middag og kvelds. Nordreisa IL har vært i kontakt med Kirsten Pedersen, 
kjøkkensjef ved kjøkkenet, som stiller opp som ansvarlig for bruk av kjøkkenet.

Ett enstemmig formannskap fattet følgende vedtak 16.09.2010 i PS 53/10:
Kjøkkenet på Sonjatun kan kun leies ut til veldedige organisasjoner.
Kjøkkenet skal leies ut i regi av Nordreisa kommune og skal skje utenfor kjøkkenets
normale åpningstider.
Leieprisen settes til kr 100 pr time, dersom personell fra kjøkkenet må være til stede er
leieprisen kr 280 pr time.
Kjøkkensjefen behandler søknadene og håndterer det praktiske vedrørende tidspunkt,
leiepris, bruk av utstyr og eventuelt bruk av kjøkkenpersonale.
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Vurdering
I formannskapets vedtak sies det bl.a. at kjøkkenet på Sonjatun kun leies ut til veldedige 
organisasjoner. Nordreisa IL er ikke en veldedig organisasjon.

Arrangementet varer fra fredag 18. mars med første start kl 10:00, og siste start søndag 20. mars 
er kl 12:00. Da løpene går til forskjellige tider, vil tidspunktet for bespisning for deltakerne også 
variere. 

I Nordreisa kommune er det flere storkjøkken deriblant både hotell og private 
serveringsbedrifter, bakeri, samt Nord-Troms videregående avd. Nordreisa med kantina og 
kjøkken. Ett samarbeid med disse vil kunne få servert måltidene til løperne og støtteapparat.

I forbindelse med Nord-Norges mesterskapet i langrenn har Nordreisa kommune stilt til rådighet 
alle sine skoler fra torsdag 17.mars, samt idrettshallen og samfunnshuset. 

Side 23



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/3869 -3

Arkiv:

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 07.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011

Søknad om kjøp av grunn av kommunal eiendom 1942/43/137

Henvisning til lovverk:
Reguleringsplan Sørkjosen Øst (sone III)

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir Sjøtransport Eiendom AS tilsagn om kjøp av deler av arealet som i 
Reguleringsplan Sørkjosen Øst III er regulert til Havneområde H1.
Før et eventuelt salg gjennomføres, må det utarbeides plan som angir hva som blir offentlig 
trafikkareal og hva som blir privat grunn.  Planen skal også vise hva som er byggeområde. 
Planen må innarbeides i ny reguleringsplan for hele havneområdet inklusive område for 
massedeponering.
Planen legges fram for godkjenning i det faste utvalg for plansaker, driftsutvalget.

Ordføreren gis fullmakt til framforhandle pris- og driftsavtale for området med selskapet.  
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning. 

Saksopplysninger
Sjøtransport Eiendom AS har søkt om å kjøpe deler av kommunens eiendom gnr 47 bnr 137.
Arealet er en del av havneområdet og er i reguleringsplanen fastlagt til trafikkareal betegnet med 
Havneområde H1. Begrunnelsen for ønske om kjøp av arealer, er selskapets behov for 
espansjon.
Sjøtransport Eiendom AS har allerede i 2008 ønsket å overta noe at dette arealet med tanke på 
bygging av havnelager.  Administrasjonen har i brev datert 31.10.2008 gitt positiv 
tilbakemelding på forespørselen, uten at det er kommet til noen konkrete forhandlinger.
Siden har det kommet forespørsel om kjøp av en mindre tomt mellom ekspedisjonsbygget og 
vegen til Sørkjosen renseanlegg. Denne søknaden inngår i hele arealet, dersom kommunen vil 
selge resten av området H1. 
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Sjøtransport Eiendom AS opplyser at de har planer om bygging av kai utenfor den kommunale 
kaia, i tilknytning til det arealet som ønskes ervervet.  Det er også planen å heve området noe, da 
eksisterende kainivå er lavt med tanke på bruk av truck til lasting og lossing.

Vurdering
Nordreisa kommune er positiv til samarbeid om Sjøtransport Eiendom AS sin utvikling i 
havneområdet.  Kommunen ønsker imidlertid en å se hele havneområdet i sammenheng, spesielt 
med tanke på deponering av steinmasser fra utbygging av Sørkjos-tunellen. Som kjent vil 
bygging av tunellen gjennom Sørkjosfjellet starte opp om et par år. Det vil da være behov for 
deponering av betydelig mengde tunellmasser.  Det må derfor utarbeides reguleringsplan for 
området med tanke på hensiktsmessig anlegg av disse massene. Slik reguleringsplan vil også 
berøre eksisterende industri- og havneområde i reguleringsplanen for Sørkjosen Øst III. 
Dette har gjort at en har vært noe avventende i forhold til omregulering av gjeldende 
reguleringsplan.  
Prinsipielt kan det ikke bygges på offentlig trafikkareal.  Det vil derfor være krav til 
reguleringsendring av områder hvor det planlegges å oppføre bygninger. 
I forbindelse med eventuelt salg vil kommunen måtte sikre det offentliges tilgang gjennom 
regulerte trafikkareal også for området H1. Blant annet vil det være nødvendig å sikre 
kommunal veg langs kaifront helt fram til ytterende av eksisterende fylling. Dette blant annet for 
å ha adgang til eventuell videre utfylling av havne-/industriområdet.

Et eventuelt salg forutsetter at kjøper foretar og bekoster alle nødvendige grunnundersøkelser og 
prosjekteringskostnader for å fastslå om utvidelse av eventuell kai er gjennomførbar.
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