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FO 6/14 Interpellasjoner / spørsmål   

FO 7/14 Spørsmål til ordfører angående etterberegning av inntektsgrunnlag og 
egenbetaling av sykehjemsplasser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Spørsmål:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål:

For et par uker siden ble det kjent gjennom media at Nordreisa kommune ikke regelmessig har
foretatt etterberegning av inntektsgrunnlag og egenbetaling for sykehjemsplasser. Den direkte
konsekvensen for kommunen er inntekts- og omdømmetap, mens brukere og pårørende har
fått uventede fakturaer for forhold som ligger til dels langt bak i tid.



I 2009 fikk politikerne en tilsvarende sak på bordet. Den gang gjaldt det manglende 
etteroppgjør fra perioden 2005-2008, i tillegg til noen eldre saker. Kommunen valgte den gang
å avskrive drøyt 600.000,- fra perioden før 2005 og drøyt 450.000,- for perioden 2005-
2007. Krav som var eldre enn ett år ble av anstendighetsgrunner ettergitt. På bakgrunn av
dette ber jeg om svar på følgende:

1. Hvilke systemendringer er foretatt som kan gi grunn til å stole på at etterberegninger 
beretter gjøres årlig?

2. Er Ordføreren tilfreds med at informasjon om den aktuelle saken kommer via media og
ikke som sak til politikerne?

3. Vil Ordføreren se til at en fullstendig sak som involverer både innkrevingsrutiner, 
regnskapsførsel og prinsipper for ettergivelse blir lagt fram til politisk behandling?

Gerd H. Kristiansen
Nordreisa KrF

Ordførerens svar:

1. Arbeidet med etteroppgjør av vederlag har dessverre ikke blitt fulgt opp godt nok fra 
helse- og omsorgsadministrasjonens side.  Det opplyses at ressurssituasjonen i sektoren 
har gjort at de har måttet prioritere andre oppgaver. Det er i sommer/høst gjennomgått en 
mengde vederlagssaker fra ei tid tilbake, inkludert sakene fra sak 09/9024 i 
levekårsutvalget, hvor vedtak ikke har vært sendt ut tidligere. Majoriteten av ettergitte 
vederlag ligger i disse sakene. I tillegg er det kommet noen flere saker.

Det er ikke sendt ut fakturaer/utbetalinger på disse etteroppgjørene, men de er planlagt 
utsendt om kort tid. Etter dette arbeidet vil en være ajour i forhold til tidligere saker og 
siste likningsår. Neste etteroppgjør vil kun gjelde for 2014. 

Informasjon om rutiner som skal gjelde: 

Likningsopplysninger for forrige år på beboerne leveres til kommunen i juni måned for 
de fleste beboerne. Beregning av etteroppgjør skal gjøres så snart det er mulig etter 
mottatte opplysninger. Ferieavviklinga vil imidlertid kunne gjøre at man ikke er ferdig 
med alle oppgjør før august – september. 

Det sendes ut brev til pårørende kort tid etter dødsfall på sykehjemmet med informasjon 
om etteroppgjøret påfølgende år. Det informeres også om muligheten for å få behandlet 
etteroppgjøret tidligere, f eks i forbindelse med skifte.

Ved innleggelse på institusjon skal forrige års likning brukes mer aktivt for å fange opp 
inntektsforhold som ikke er tatt med i den økonomiske oversikten som leveres fra 
beboer/pårørende. 

Det har i mange år stått i alle vedtak at etteroppgjør vil komme. Denne informasjonen 
skal gjøres enda klarere i våre maler.

NAV har i alle år sendt ut manuelle lister med oversikt over beboernes pensjoner til 
kommunen 2-4 måneder etter at pensjonene er endret. NAV har nå sluttet å sende ut 
disse listene, men i løpet av 2015 skal disse komme elektronisk til kommunen; 



kommunen kan da raskere oppdatere vederlaget for inneværende år, samt at det betyr 
mindre justeringer i etteroppgjøret.

2. Melding til alle beboere på sykehjemmene ble sendt ut februar 2014 om at etteroppgjør 
ville komme. Pårørende til avdøde fikk tilsvarende brev i mai 2014. I dette brevet ble det 
opplyst at etteroppgjør for tidligere år ville komme samtidig som oppgjøret for 2013 ble 
foretatt. Etteroppgjør til den enkelte beboer og nærmeste pårørende er enkeltvedtak og 
ble sendt ut i september måned. Krav mer enn 3 år tilbake ble automatisk ettergitt i 
vedtakene, beløp til gode til beboere eller pårørende ble klargjort for utbetaling. 
Det er kommet inn noen klager, som vil få ordinær klagebehandling i brukerutvalget, evt 
fylkesmannen. I en klagebehandling vil det vurderes om mangelfull etterberegning skal 
få konsekvenser for et 3 årig krav og om tidligere informasjon til pårørende og beboer 
har vært god nok.

Ordføreren er av den oppfatning av saker av prinsipiell karakter skal politikerne 
orienteres om.  Denne konkrete saken skulle vært behandlet av helse- og 
omsorgsutvalget, som er ansvarlig for saksområdet.  I saker som gjelder ettergivelse av 
krav, så er formannskapet rett behandlingsinstans.  

3. I forbindelse med denne saken har det vært arbeidet med å fastsette bedre rutiner for 
vederlagsberegning. Disse rutinene inkluderer både de fortløpende beregningene og 
etteroppgjøret. Forskrift og ordinær saksbehandling regulerer hovedsakelig dette feltet, 
men ordføreren mener at en orientering om rutinene kan legges frem for helse- og 
omsorgsutvalget. Videre må noen retningslinjer behandles politisk, feks hvilke fradrag 
man skal inkludere i beregningene og hvilke prinsipper som skal gjelde for ettergivelse. 

Behandling:

Spørsmål og svar tatt til orientering

Vedtak:

Spørsmål og svar tatt til orientering.

FO 8/14 Interpellasjon - Innkreving av egenbetaling på institusjonsplassene i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Interpellasjon - Innkreving av egenbetaling på institusjonsplassene iNordreisa
kommune

Saken ble gjort kjent i media torsdag 23.10, og er en svært uheldig og dårlig sak for
Nordreisa kommune. Selv om det kanskje ivisse tilfeller finnes lovhjemmel for å kunne
kreve inne noe av dette, er det likevel etisk og moralsk forkastelig. Det kan ikke være slik i 
vår kommune at det sendes krav til de pårørende som kommer flere år etter at deres nærmeste
er død, og heller ikke flere års gamle krav til de som fortsatt har institusjonsplass i 
kommunen.

Spørsmålet til ordføreren er hva han mener om saken,og hvordan skal saken behandles 
videre?



Nordreisa FrP, John Karlsen, interpellant

Svar fra ordfører:

Ordføreren mener at dette er en kjedelig sak for Nordreisa kommune. Etteroppgjør av vederlag 
har i løpet av sommeren/høsten blitt gjennomgått av helse- og omsorgsadministrasjonen. Dette 
har medført at pasienter og også pårørende til avdøde har fått enkeltvedtak om etterbetaling. Det 
er foreløpig ikke sendt ut noen faktura på disse vedtakene. 

Denne konkrete saken skulle vært behandlet av helse- og omsorgsutvalget, som er ansvarlig for
saksområdet. I saker som gjelder ettergivelse av krav, så er formannskapet rett 
behandlingsinstans.  

Lidvart Jakobsen, ordfører

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Alle krav som er eldre enn ett år ettergis. Samtidig pålegges Nordreisa kommune om få 
retningslinjene og rutinene for innkreving av egenandeler snarest på plass. Kommunestyret 
holdes løpende orientert om arbeidet i den forbindelse.
Oversendes helse- og omsorgsutvalget, og det forutsettes at utvalget hensynstar kommunestyrets 
sterke anmodning i forslaget til vedtak.

Forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle krav som er eldre enn ett år ettergis. Samtidig pålegges Nordreisa kommune om få 
retningslinjene og rutinene for innkreving av egenandeler snarest på plass. Kommunestyret 
holdes løpende orientert om arbeidet i den forbindelse.
Oversendes helse- og omsorgsutvalget, og det forutsettes at utvalget hensynstar kommunestyret 
sterke anmodning i forslaget til vedtak.

FO 9/14 Interpellasjon - Politisk organisering i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Interpellasjon - Politisk organisering i Nordreisa kommune

Etter valget i 2011 valgte et flertall iNordreisa kommunestyre å endre antall hovedutvalg. 
Det ble bestemt at viskulle ha seks hovedutvalg i vår kommune.Dette er et svært høyt antall,
også sammenlignet med andre kommuner.

Det er bare et av hovedutvalgene i vår kommune som har en aktivitet som forsvarer en slik 
organisering, nemlig driftsutvalget. Dette framgår tydelig av møteplan og protokoller. l 
vedtatt reglement er det bestemt antall møter for både kommunestyret og hovedutvalgene. 
Noe vi ikke gjennomfører, verken for kommunestyret eller for de fleste av hovedutvalgene.



Årsaken til at Nordreisa FrP tar opp denne saken er at vi politikere bør jevnlig evaluere og se 
om noe kan gjøres bedre, og eventuelt  på en annen måte.

Det er betimelig å spørre ordføreren om han er komfortabel og fornøyd med den politiske 
organisering og møteaktiviteten i vår kommune?

Har ordføreren eventuelt forslag til forbedringer?

Nordreisa FrP, John Karlsen, interpellant

Svar fra Ordfører

Den politiske organiseringen i Nordreisa kommune består for uten kommunestyret av følgende 
hovedutvalg:
- Formannskapet
- Driftsutvalget
- Administrasjonsutvalget
- Nærings- og kulturutvalget
- Oppvekstutvalget
- Helse- og omsorgsutvalget
Alle utvalgene har 7 medlemmer, for utenom administrasjonsutvalget, som har 10 medlemmer, 
inklusive 3 arbeidstakerrepresentanter.

Iflg møteplanen har hovedutvalgene 4 møter i året, for utenom formannskapet og driftsutvalget, 
som har hyppigere møtevirksomhet pga saksmengden.

Møtevirksomheten i de ulike hovedutvalg etter forrige valg har vært slik:
Formannskapet
Formannskapet har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 12 møter og behandlet 51 saker. 
2013: 13 møter og behandlet 46 saker.
Hittil i år har formannskapet hatt 9 møter og behandlet 40 saker.  Berammede møter er 07.11.14 
og 27.11.14.

Formannskapets møtefrekvens ligger stabilt på 12-13 møter i året og saksmengden er også 
stabil, med rundt 50 saker i året.

Driftsutvalget
Driftsutvalget har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 8 møter og behandlet 55 saker.
2013: 8 møter og behandlet 49 saker.
Hittil i år har utvalget hatt 6 møter og behandlet 59 saker.  Neste møte er 18.11.14.
Driftsutvalgets møtefrekvens og er også stabil med rundt 8 møter i året og en saksmengde på 50-
60 saker i året.

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 4 møter og behandlet 23 saker.
2013: 4 møter og behandlet 16 saker.
Hittil i år har utvalget hatt 2 møter og behandlet 10 saker.  Neste møte er 20.11.14.

Administrasjonsutvalget har fulgt møteplanen med 4 møter i året og behandlet årlig ca 20 saker.



1 møte i år er avlyst pga at det ikke var satt opp saker til møtet.  Iflg administrasjonen er det 
kapasitetsgrunner som er årsak til at det ikke er produsert saker til utvalget og som er grunn til at 
møtet i september måtte avlyses. 

Nærings- og kulturutvalget
Nærings- og kulturutvalget har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 7 møter og behandlet 36 saker.
2013: 4 møter og behandlet 20 saker.
Hittil i år har utvalget hatt 3 møter og behandlet 16 saker.  Neste møte er 11.11.14.

Nærings- og kulturutvalget har fulgt møteplanen med 4 møter årlig, med en saksmengde på 
mellom 20 – 30 saker årlig.  Utvalget holder også møter i tillegg til fastsatt møteplan, etter 
behov.

Oppvekstutvalget
Utvalget har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 5 møter og behandlet 23 saker.
2013: 4 møter og behandlet 14 saker.
Hittil i år har utvalget hatt 3 møter og behandlet 11 saker.  Neste møte er 17.11.14

Oppvekstutvalget har også holdt seg til møteplanens antall møter og saksmengden ligger på ca 
20 saker i året. 

Helse- og omsorgsutvalget
Utvalget har hatt følgende møtevirksomhet siden forrige valg:
2012: 5 møter og behandlet 20 saker.
2013: 6 møter og behandlet 15 saker.
Hittil i år har utvalget hatt 4 møter og behandlet 18 saker.  Neste møte er 21.11.14.

Helse- og omsorgsutvalget har årlig hatt flere møter enn oppsatt møteplan og saksmengden er på 
rundt 20 saker i året.

Alle hovedutvalgene har hatt flere møter pr år enn fastsatt møteplan, med unntak av 
administrasjonsutvalget.  Saksmengden i utvalgene har sammenheng med antall møter.
Sakene som er behandlet i utvalgene er av varierende kompleksitet, fra enkle saker til 
omfattende utredninger.  Det må derfor ikke bare fokuseres på antall saker, men også på sakens 
omfang.

Ordføreren ser at det er aktivitet i hovedutvalgene og er av den grunn fornøyd med både den 
politiske organiseringen og møteaktiviteten i utvalgene.
Det betyr likevel ikke at det ikke er rom for forbedringer og ordføreren er innstilt på en 
evaluering av den politiske organiseringen før neste valgperiode.

Lidvart Jakobsen, ordfører

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Det er for seint å foreta endringer i denne kommunestyreperioden. Men i første 
kommunestyremøte i 2015 legges det fram en sak hvor møteaktiviteten til de forskjellige 
utvalgene, og antall saker de har behandlet i denne perioden framgår. Da kan kommunestyret 



hvis de velger det komme med en anbefaling til det nye kommunestyret som må ta stilling til 
utvalgsstrukturen høsten 2015.

Forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det er for seint å foreta endringer i denne kommunestyreperioden. Men i første 
kommunestyremøte i 2015 legges det fram en sak hvor møteaktiviteten til de forskjellige 
utvalgene, og antall saker de har behandlet i denne perioden framgår. Da kan kommunestyret 
hvis de velger det komme med en anbefaling til det nye kommunestyret som må ta stilling til 
utvalgsstrukturen høsten 2015.

FO 10/14 Interpellasjon - Næringsutvikling i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Interpellasjon - Næringsutviklingen i Nord-Troms!

l sommer hadde bladet Dagens Næringsliv en rangering over næringsutviklingen i landets
regioner. Dessverre havnet vår region på en lite hyggelig siste plass. Jeg mener vi som 
politikere har et ansvar for å være med å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen. Og 
som regionsenter har vi kanskje et spesielt ansvar for å være en pådriver for utviklingen i hele
region. Den negative folketallsutviklingen i region over lang tid er også bekymringsfullt. For å 
skaffe flere arbeidsplasser er det selvfølgelig viktig å spille på lag med de private 
næringsdrivende, men det ligger også en begrensning i hva eksisterende næringsliv klarer å 
skaffe av nye arbeidsplasser.

Hvis vi sammenligner oss med de nærmeste regionene, både i Troms og Finnmark så er det en 
vesentlig forskjell. Disse regionene har en eller flere store offentlige arbeidsplasser, som for 
eksempel: Forsvaret, høyskole, sykehus, innkrevingssentral, eller andre store offentlige etater. 
Vår region er faktisk en av få som ikke har en stor offentlig arbeidsplass.

Mener det haster å gjøre noe med den negative utviklingen i vår region, og da er det 
nærliggende å spørre ordføreren hva han mener/tenker omkring dette viktige spørsmålet?

Nordreisa FrP, John Karlsen, interpellant

Svar fra ordfører

Ja, det er dessverre en kjensgjerning at vi har lang tradisjon i å ligge lavt på slike rangeringer. 
Nordreisa kommune har hatt en svak økning de siste åra, men Nord Troms samlet ligger lavt.
Jeg er også helt enig med interpellanten i at vi som politikere må være med på og prøve snu 
denne negative utviklingen så godt vi kan. Her mener jeg at Nordreisa kommune, og Nord-
Troms regionen har gjort en god del. Vi har eksempelvis vedtatt en Nærings og utviklingsplan 
for Nord Troms med en handlingsplan. Det er dannet et Næringsutvalg for regionen. Vi har 
stort fokus på Studiesentret. Videre har etablert barn og unges entreprenørskap. De siste tre 
årene har det vært satset sterkt gjennom Omdømmeprosjektet på næringsutvikling. Det er 
avholdt flere konferanser for å sette fokus på hele Nord Troms som en attraktiv plass for 
nyetableringer. Næringsarbeiderne i regionen har vært sterkt delaktig i dette prosjektet, og har 
gjennom det fått et tettere samarbeid over kommunegrensene. 



Den viktigste oppgaven til kommunen, er etter min mening å drive tilrettelegging. I mars i år 
vedtok kommunen ny arealplan. I arealplanen er det satt av flere områder til industri, forretning, 
boligareal, hytteområder, småbåthavn med mer. Videre er det satt av et stort område for ny 
dypvannskai med industriområde i bakkant. Vi har med andre ord nå flere avklarte området som 
kan bygges ut til næringsformål.
Kommunen er også sterkt engasjert i tunnelprosjektet ved å ta vare på tunellmaser og bruke de 
til samfunnsnyttige formål. Gjennom dette arbeidet legges det nå ytterligere til rette med 
klargjøring av næringsarealer og arealer for boligutbygging.
Kommunen har det siste året vedtatt en ny strategisk næringsplan og bolig politisk plan. Dette er 
viktige planer som tilrettelegger for næringsutvikling og økt bosetting.

Ordføreren ser med bakgrunn i dette positivt på framtida. Kommunen har nå innenfor flere
området lagt et godt grunnlag for at næringslivet kan utvikle seg i åra framover.

Lidvart Jakobsen, ordfører

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende oversendelses forslag:
Saken oversendes nærings- og kulturutvalget, og ber dem om å oppnevne ei prosjektgruppe hvor 
næringskonsulenten er sekretær. De må først innhente faktaopplysninger om utviklingen i 
region, deretter jobbe opp mot sentrale myndigheter, både på fylkes- og nasjonalnivå, med den 
hensikt å synliggjøre behovet for en stor offentlig arbeidsplass i region. 

Forslaget fra John Karlsen (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes nærings- og kulturutvalget, og ber dem om å oppnevne ei prosjektgruppe hvor 
næringskonsulenten er sekretær. De må først innhente faktaopplysninger om utviklingen i 
region, deretter jobbe opp mot sentrale myndigheter, både på fylkes- og nasjonalnivå, med den 
hensikt å synliggjøre behovet for en stor offentlig arbeidsplass i region.

FO 11/14 Interpellasjon - Situasjonen i pleie- og omsorgsektoren i Nordreisa kommune. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Interpellasjon - Situasjonen i pleie- og omsorgsektoren i Nordreisa kommune.

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa  kommune ble i møte  12. september
2014 orientert om at situasjonen for mennesker med store pleie-  og omsorgsbehov ikke er
tilfredsstillende. Mange som søker om sykehjemsplass får ikke plass og sykestuen som skal 
være et tilbud til korttidsbehandling og observasjon må brukes for å avhjelpe mangelen på 
sykehjemsplasser.

Nordreisa  Høyre mener dette er en uverdig situasjon og har utviklet seg over lengre tid.

Helse- og omsorgsutvalget fattet  i samme møtet  vedtak om både kortsiktige og langsiktige 
løsninger.

På den bakgrunn stiller Nordreisa Høyre følgende spørsmål:



1. Er ordføreren enig i at situasjonen  for pleietrengende mennesker i Nordreisa er uverdig 
og at tiltak skulle vært iverksatt for lengre tid tilbake?

2. Hvilke kortsiktige tiltak er iverksatt for å bøte på situasjonen?

3. Hva gjøres for planlegge permanente løsninger?

Nordreisa Høyre, Terje Olsen

Ordfører svarer: 

Interpellanten spør ordføreren om Nordreisa kommune har en uverdig situasjon for 
pleietrengende mennesker. Det er ikke ordfører enig i. Situasjonen for pleietrengende diskuteres 
på ukentlige samarbeidsmøter mellom leger, DMSleder og ledere i helse og omsorg og i disse 
møtene er der ikke fremkommet noen slik konklusjonen. Om situasjonen ikke har vært 
tilfredsstillende har den ikke vært uforsvarlig.
Det er mulig man i dag kanskje kan si at der burde vært større påtrykk, men ordføreren vil 
minne om at situasjonen har vært meldt inn i rapporter og årsmeldinger. Bla. Har 
hjemmetjenesten informert om at det er mange hjemmeboende demente og andre eldre med 
omfattende lidelser. Også konsekvensen av samhandlingsreformen både for hjemmetjenesten og 
sykehjemmene i årsmeldingene. I tillegg ble eksisterende helse og omsorgsplan ble vedtatt i 
2010 i kommunestyret, hvor demografi er beskrevet, samt at en aldrende befolkning vil kreve 
mer behandling og mer langvarig pleie. I planen ble det vedtatt at man skulle se på flere 
sykehjemsplasser og at omsorgsboliger for eldre skulle bygges. Heldøgnsomsorgsboliger lå inne 
i økonomiplanen i flere år. I kommuneplanens samfunnsdel er det også nevnt.
Som kortsiktige tiltak er pasienter lagt inn på pårørenderommene på sykehjemmene, slik at alle 
3 sykehjemmene har overbelegg. Dette er ikke en god løsning for pårørenderommene er ikke 
laget for syke beboere, men for friske pårørende, så dette er bare en akuttløsning. Det er også en 
dyr løsning for å få dette til må sykehjemmene også opp bemannes i forhold til ansatte. Årsaken 
til at det må opp bemannes er at de beboerne som i dag ligger på sykehjem har mye større 
hjelpebehov enn det som var vanlig da bemanningsplanene på sykehjemmene ble laget. Det kan 
nevnes at det er mange av beboerne som har behov for 2 ansatte ved stell og forflytning. 
Utenom dette har man prøvd å gi så mye hjelp hjemme som det er mulig, men situasjonen gjør 
at hjemmetjenesten er presset. 

Når barnehagen flytter ut fra Lillebo til sommeren 2015 gjøres rommene om til midlertidig 
Lillebo alderspensjonat. Man etablere dobbeltrom, da får man 10 plasser. Det må bemannes med 
3 på dagtid, og 3 på aftenvakt og 1 nattvakt. Ansatte på Sonjatun bo og kultur har ikke mulighet 
å påta seg oppdrag der. Siden dette defineres som alderspensjonat og ikke sykehjem, er det å 
oppfatte som en midlertidig løsning, i påvente av sykehjemsplass. Det blir derfor ingen 
vederlagsberegning. Beboerne betaler for opphold med kr. 5000 i mnd. For den summen får de 
kost og losji, resten betaler de selv. Det skal lages retningslinjer for opphold på Lillebo 
alderspensjonat. Opprettelsen er lagt inn i økonomiplanen.
Heldøgnsomsorgsboliger for eldre må planlegges. I heldøgnsomsorgsboliger vil det være 
personalet på plass hele tiden, når brukere ikke kan bo hjemme lengere kan de flytte i 
omsorgsbolig og vil kunne bo der i påvente av at hjelpebehovet blir så stort at de må få plass på 
sykehjem. Vi opplever at brukere som bor ut i distriktet ikke kan bo hjemme lengere fordi 
hjemmetjenesten ikke klarer å gi et godt nok tilbud, her dreier det seg i stor grad om avstander. 
Det bør settes ned en gruppe til dette arbeidet. Dette er lagt inn i økonomiplanen.
Utredning av flere sykehjemsplasser må planlegges, det må settes ned en gruppe til dette 
arbeidet. Helse- og omsorgsutvalget har bestilt egen politisk sak på dette til møte 21 november.



Lidvart Jakobsen, ordfører 

Behandling:

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til at politisk, administrativ og faglig ledelse 
starter et samarbeid for å:
Definere dagens situasjon i pleie- og omsorgssektoren i Nordreisa
Kartlegge framtidige behov bl.a. i lys av samhandlingsreformen
Starte arbeidet med å planlegge nye tiltak for å møte fremtidige behov.

Det rapporteres til 1. møte i kommunestyremøte 2015 hvordan arbeidet går.

Forslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til at politisk, administrativ og faglig ledelse 
starter et samarbeid for å:

 Definere dagens situasjon i pleie- og omsorgssektoren i Nordreisa
 Kartlegge framtidige behov bl.a. i lys av samhandlingsreformen
 Starte arbeidet med å planlegge nye tiltak for å møte fremtidige behov.

Det rapporteres til 1. møte i kommunestyremøte 2015 hvordan arbeidet går.

FO 12/14 Interpellasjon - Handlingsprogrammet for fylkesvegplanen i Troms 2014- 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Interpellasjon – Handlingsprogrammet for fylkesvegene 2014-2017

Troms fylkeskommune har hatt handlingsprogrammet for fylkesvegene 2014-2017 på høring i 
blant annet kommunene. Nord-Troms regionråd har gitt høringsuttalelse på vegne av 
kommunene i Nord-Troms og i tillegg har noen av kommunen i regionen gitt egne uttalelser.

Nordreisa Høyre mener  at fylkesvegene i Nordreisa er i meget dårlig forfatning, det være seg
vegen oppover Reisadalen, Storvikveien, vegene i Oksfjord og på Uløya. Denne problematikken 
er ikke berørt i regionrådets uttalelse, mens det er lagt  stor vekt på lignede problematikk i de 
andre kommunene. Det er heller ikke gitt en egen høringsuttalelse fra Nordreisa kommune.

Vi vet at situasjonen på fylkesvegene i Troms er prekær med et etterslep på vedlikehold på 6-8 
milliarder kroner og kampen om prioritering blir rimeligvis knallhard. Nordreisa Høyre mener
det er svært beklagelig at behovene for opprusting av fylkesvegene i Nordreisa ikke er ivaretatt
verken i regionrådets høringsuttalelse eller i en egen uttalelse fra Nordreisa kommune og spør 
derfor:

1. Anser ikke ordføreren at tilstanden på fylkesvegene i Nordreisa  er av en slik karakter at 
det  er nødvendig å bringe det  fram i høringsrunden til handlingsprogrammet 201 4-
2017?

2. Nordreisa kommunes interesser er etter Nordreisa Høyres syn ikke ivaretatt i 
regionrådets uttalelse. Vil ordføreren fortsette å delegere til regionrådet å gi 
høringsuttalelser i saker som så direkte berører kommunens interesser?



Nordreisa Høyre, Terje Olsen

Ordfører svarer:

Ordføreren støtter Nordreisa Høyres bekymring over at tilstanden og etterslepet av vedlikehold 
for fylkesvegene i Troms og spesielt, i vegene i Nordreisa. Troms fylkeskommune har det siste 
året utarbeidet Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017. Kommunen har ikke avgitt 
noen egen høringsuttalelse for denne planen.
Nord Troms regionråd avga høringsuttalelse 2.september i år. Høringsuttalelsen tar for seg de 
viktigste utfordringene og flaskehalsene i Nord Troms. Nordreisa kommune står fullt ut bak 
denne uttalelsen. 

Ordføreren er av den oppfatning at det er viktig å jobbe for en bedring av de fylkeskommunale 
vegene. Mange veger er svært nedslitte og det er et stort etterslep av vedlikehold. Når det gjelder 
politisk behandling av samferdselssaker, er de organisert under hovedutvalg for Næring og 
kultur. Leder for dette utvalget er varaordfører Halvard Wahlgren. Jeg mener ut i fra det at 
ansvaret for å bringe denne saken til politisk behandling ligger hos han.   

Ordføreren mener at Nord Troms Regionåd har avgitt en god høringsuttalelse. Den peker på de 
største flaskehalsene innen fylkesvegnettet i Nord Troms. Hvert år kommer det mange saker på 
høring til Nordreisa kommune. Noen saker behandles i kommunen, andre saker behandles av 
Nord Troms Regionråd, mens noen saker behandles både i kommunen og regionrådet. Slik har 
det vært og slik vil det vil det nok være i åra framover. Dette handler ikke om å delegere en sak 
til regionrådet, men heller naturlige fordeling av saker.

Lidvart Jakobsen, ordfører

Behandling:

Interpellasjon og svar tatt til orientering.

Vedtak:

Interpellasjon og svar tatt til orientering.

PS 36/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



PS 37/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten 2. kvartal viser i hht orientering fra rådmann et merforbruk på 1,5 mill kroner. 

Formannskapet pålegger administrasjonen å opprettholde streng budsjettdisiplin resten av 
driftsåret. 

PS 38/14 Hovedplan avløp 2015 - 2021 - sluttbehandling

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Driftsutvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedplan avløp 2015 – 2021 godkjennes.
Handlingsprogram innarbeides i budsjett og økonomiplan.  
Øvrige anbefalinger i hovedplanen utredes nærmere i egne behandlinger

PS 39/14 Revidering - Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til tillegg i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.



PS 40/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Alle kommunene i Troms får 200.000,- i skjønnsmidler, unntatt Tromsø, Harstad og Lenvik som 
får 500.000,-. Pengene skal brukes til kommuneformarbeidet. Nordreisa kommune vil diskutere 
med Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord om de sammen skal ansette en prosjektleder som kan 
jobbe med utredningen for disse kommunene. 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Vi ønsker at utredningene a-g i saksfremlegget blir sammenlignet med nå-situasjonen for 
Nordreisa kommune. 
Vi beklager at prosessen settes i gang før oppgaver og finansiering er avklart.

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt.2 i formannskapets 
innstilling:
Partier som ikke er representert i formannskapet og kommunestyret får også tilbud om å 
oppnevne et medlem til denne arbeidsgruppa.

Det ble først stemt over formannskapets innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt avsnitts vis over Olaug Bergset (Sp) tilleggsforslag.
Første avsnitt fikk 3 stemmer og 17 stemte imot, første avsnitt i tilleggsforslaget falt dermed.
Andre avsnitt fikk 3 stemmer og 17 stemte imot, andre avsnitt i tilleggsforslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf). Forslaget enstemmig 
vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 
prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-
Troms-kommunene. Partier som ikke er representert i formannskapet og kommunestyret 
får også tilbud om å oppnevne et medlem til denne arbeidsgruppa.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.



5. Alle kommunene i Troms får 200.000,- i skjønnsmidler, unntatt Tromsø, Harstad og 
Lenvik som får 500.000,-. Pengene skal brukes til kommuneformarbeidet. Nordreisa 
kommune vil diskutere med Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord om de sammen skal 
ansette en prosjektleder som kan jobbe med utredningen for disse kommunene. 

PS 41/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms mellom Kvænangen, Kåfjord, 
Skjervøy og Nordreisa

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune skal fra og med 1.1.2015 inngå i et formalisert interkommunalt samarbeid 
mellom kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

Samarbeidet omfatter følgende stillinger: Brannsjef, forebyggende tjenester, tilsyn og 
feiertjenester.

Leder for det lokale brannkorpset har rollen som leder beredskap i hver enkelt kommune og er 
fortsatt ansatt i sin respektive kommune.  

Nordreisa kommune gir rådmannen fullmakt til sammen med rådmenn i de øvrige 
samarbeidskommunene å utarbeide forslag til felles feierforskrift.  Forskriften forutsettes 
iverksatt fra og med 1.1. 2015.

Nordreisa kommune godkjenner Samarbeidsavtalen slik den foreligger.



PS 42/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026: 
Løsning av innsigelse fra Kystverket

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kystverkets innsigelse tas til etterretning, og nytt punkt 3.4.1 b) med tilhørende retningslinjer 
tilføyes planbestemmelsene.

Bestemmelser Retningslinjer

3.4.1 Havn

b) I havnene merket SHA 1 (Klubbenes) og SHA 4 
(Sørkjosen) prioriteres fiskeriformål og ethvert 
tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter havne-
og farvannsloven § 28.

Havner prioritert til fiskeriformål

Endringer skjer raskt i fiskerinæringen, og for å 
unngå at arealer bindes opp til andre formål så 
gis tillatelser kun for begrensede perioder, 
vanligvis for 5 år. Ved plassmangel i havna har 
fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak 
kan bli krevd fjernet for å gi plass til fiskeflåten.

PS 43/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen vedtas. 

PS 44/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune vedtar å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte 
saksframstilling for ”prøveperioden” 2014 og 2015. Dette som et selvstendig 
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

2. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger og kr 10,- for 2015. 



3. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 
for inneværende valgperiode:

Representant: Ottar Remmen

Vararepresentant: Herborg Ringstad

4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.

PS 45/14 Høring - strategisk utviklingsplan UNN HF

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Helse- og omsorgsutvalget innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Nordreisa kommunestyre ønsker tett dialog med UNN HF før iverksettelse av nye 
strategier, for å kunne imøtekomme de utfordringer dette medfører for primærtjenesten 
og Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

2. Nordreisa kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til strategisk utviklingsplan 
UNN HF: 

 Punkt 3.2 Økonomi og dimensjonerende forutsetninger (s.8).
Nordreisa kommune foreslår følgende endring av setning i kulepunkt 3: 

Samhandlingsreformen innebærer at spesialisthelsetjenesten skal kunne konsentrere seg 
om oppgaver som krever spesialisert kompetanse. Man skal tilrettelegge for at 
kommunene skal kunne løse oppgavene som etter sin karakter kan være kommunale. 
Dette reduserer at spesialisthelsetjenesten må bruke sin spesialitet på oppgaver som 
under andre forutsetninger kunne vært løst bedre og rimeligere av kommunene.

 Fortsatt dreining fra døgn til dag (s.12). 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg til første avsnitt: 
I tillegg til økt bruk av pasienthotell kan man også tenke og øke ressurser i forhold til 
Sykestuen i Nord-Troms slik at pasienten kan reise ut av sykehus tidligere. 

Nordreisa kommunes kommentar til dette:
Når pasienten blir lagt inn på pasienthotell, er de da ”ferdigbehandlet” når de sendes til 
hjemkommunen? Nordreisa kommune vil være med i diskusjonen om ringvirkninger 
denne dreiningen vil ha. Slik Nordreisa kommune ser dette vil kommunene få en 
merbelastning med pasienter som kommer fra UNN på et tidligere stadium.

 Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud (s.13).
Nordreisa kommune foreslår følgende tilleggsetning til første avsnitt: 



I tråd med samhandlingsreformen ser man også på utbygging av poliklinisk virksomhet 
og dagbehandling i kommuner med Distriktsmedisinske senter. Dette kan også tas med 
under økt pasient- og brukermedvirkning (s 13-14, andre avsitt), da pasienten får et 
tilbud med god kvalitet nært hjem. Slike tilbud er besparende for alle parter.

 Punkt 4.3 Samhandling og funksjonsfordeling (s.14). 
Nordreisa kommune ønsker følgende tilføying i kapittelet: 
Det bør opprettes et eget overordnet samarbeidsorgan innen rus og psykisk helse.

Nordreisa kommune foreslår følgende endring i siste setning på siden: 
Det skal gis et godt lokalsykehustilbud med akuttfunksjon i Tromsø, Narvik og Harstad 
samt sikre drift av lokalmedisinske senter med faglig gode tilbud.

Kommentar til punkt 4.3:
Det er viktig å ha fokus på samarbeid for å kunne gi riktige tjenester for hver enkelt 
pasient. For øvrig samsvarer høringsdokumentet vedrørende systematisk 
utviklingsarbeid, ansvarsfordeling og samarbeid slik Nordreisa kommune oppfatter 
situasjonen for å nå målene med samhandlingsreformen.

 Styrking av lokalt behandlingsnivå (s.15) 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg til første setning av andre avsnitt: 

Unn skal styrke og utvikle lokalsykehusfunksjonene, og enkeltfunksjoner for DMS og 
DPS på bestemte områder.

 Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen (s.15-16) 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg i 3. avsnitt… «Innsatsen mot 
lokalsykehuspasienten..»:

…og pasienter i lokalmedisinske senter skal styrkes, særlig kronikere og eldre. 

 Omfordeling av ressurser for å gi pasienter omsorg og støttetjenester i sine hjem 
(s.16). 
Nordreisa kommune kommenterer følgende: 

Hva ligger i dette? Kan man tenke seg at det kan være behov for omfordeling på flere 
områder? Eks. pasienter som må ligge på kortidsplass/ sykestue i påvente av operasjon. 
Nordreisa kommune vil poengtere at et tilbud i ”hjemmet” ikke hindrer at pasienter blir 
lagt inn på sykehus når det er behov for dette.

 4.4 Kvalitet (s.16).
Nordreisa kommune kommenterer følgende: 

Nordreisa kommune vektlegger viktigheten av samordnende og kontinuerlige tjenester 
for pasienten. 

 Utdanning og rekruttering (s.19) 
I tillegg til at det er viktig med et samarbeid om rekruttering mener Nordreisa kommune:

Det bør økes fokus på e-læring til DMS-kommunene, og kommuner for øvrig.



Videre at I planen står det at UNN i større grad skal bruke Teambaserte arbeidsformer 
(s.15) internt i helseforetaket og i samhandling med primærhelsetjenesten. Og med dette 
bidra til kompetanseutvikling i kommunene. Det er viktig at kommunene også prioriterer 
dette og sørger for at denne kompetansen blir brukt på riktig måte, og at de tar ansvar for 
koordinering (S. 15). Man må videre samarbeide om at kommunen må bli tydeligere 
”bestillere” i forhold til hvilken kompetanse som trenges ute i distriktene. Samarbeid om 
rekruttering er viktig (s.18)

 4.6 Forskning (s.20).
Nordreisa kommune mener at UNN i større grad skal bidra til økt forskning utenfor 
sykehusene, i kommunehelsetjenesten.

 4.7 Teknologi og e-helse (s.21).
Samhandlingen mellom spesialist og primærhelsetjenesten vil i økende grad kunne skje 
ved hjelp av teknologiske løsninger. Under Bedre verktøy for kommunikasjon og 
samhandling vil Nordreisa kommune foreslå følgende tillegg:

Med henvisning til teleortopedisk prosjekt – Sonjatun, gjennomført av overlege Astrid 
Buvik, Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro- og ortopediklinikken 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, at man satser på å videreføre slike løsninger. 

 5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin (s.23). 
Nordreisa kommune vil kommentere følgende: 

Ambulansetjenesten i Nordreisa er redusert fra 2 til 1,5 ambulansebiler i drift. Dette har 
gitt en svekket beredskap og gitt samtidskonflikter. Det er registrert en rekke hendelser 
som er sendt til UNN uten uttelling på dette. Nordreisa kommune vil derfor tilføye under 
Mål: man vil samtidig øke beredskap og forsterker fagmiljø innen DMS sykestuen, slik 
kan man unngå at enkelte pasienter må fraktes lang tid i ambulanse.

Med bakgrunn i de utfordringer Nordreisa har i forhold til lang vei til sykehus og 
kompliserte transportforhold, vil kommunen kreve UNN går tilbake til 2 ambulanser i 
heldøgns drift.

 5 Prioriterte helsetilbud (s.22). 
Nordreisa kommune vil foreslå følgende tillegg til prioriterte helsetilbud:

Geriatrisk poliklinikk, -behandling og –rehabilitering. Alderssammensetningen i 
befolkningen viser stadig økende antall eldre. Nordreisa kommune mener oppfølging av 
eldre må komme med under prioriterte tilbud. Dette også med tanke på rekruttering 
innen dette fagområdet. 

PS 46/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til behandling i desember.



Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til behandling i desember.

PS 47/14 Oppstartsvedtak Guleng III

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende endrings forslag:
Endring i første setning: … totalramme på 28 mill.
Endring i andre setning: …. bevilger resterende ramme på 8 mill.

Innstillingen med endringsforslaget fra Gerd H. Kristiansen (Krf) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utbyggingen av Guleng III igangsettes under forutsetning om at antatt anbud er innenfor 
investeringens totalramme på 28 mill kr. 
20 mill kr av rammen er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2014 og det forutsettes at 
kommunestyret bevilger resterende ramme på 8 mill kr i investeringsbudsjettet for 2015 før 
byggeprosjektet igangsettes.

PS 48/14 Reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune

Behandling:

Klagenemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nytt reglement for klagenemnda i Nordreisa vedtas med endring i paragraf 2. fra oppvekst-
kulturutvalg til oppvekstutvalg.

PS 49/14 Revisjon av anskaffelsesreglementet for Nord-Troms kommunene

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Anskaffelsesreglement for Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord) del 1 vedtas i tråd med vedlagt revidert forslag.

2. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms reviderer anskaffelsesreglement del 2 som vedtas og 
implementeres av rådmannsutvalget i Nord-Troms. 



PS 50/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 14. september 2015, avholder det også valg i Nordreisa kommune søndag 13. september 
2015.
Valglokalene på Storslett skal ha åpent også søndag 13. september 2015.


