
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 24.01.2017 
Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigrund Hestdal Nestleder AP 
Trond Bjerkmo Medlem AP 
Olaug Bergset Leder SP 
Svein Erik Falk Medlem SV 
Herborg Ringstad Medlem H 
Ingvil Birkelund Andersen Medlem KRF 
Bjørn J. Garden Medlem FRP 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
 
Fra ungdomsrådet møtte:  Ottar Evensen Storaas 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bodil Mikkelsen Helse- og omsorgsleder 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Olaug Bergset – leder  Bodil Mikkelsen – møtesekr. 
 
______________________  _______________________ 
Trond Bjerkmo       Herborg Ringstad 



                                        Saksliste 
 
Informasjon: 
Virksomhetsleder Elin Vangen – informasjon rus og psykisk helsetjenester 
Prosjektleder Hege Nikolaisen – informasjon prosjekt velferdsteknologi 
DMS leder Aina K. Hagen – informasjon jubileet 
Helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen – status for HO-planen og omsorg pluss 
Helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen – diverse informasjon unntatt offentlighet jf. 
kommuneloven §31 nr. 2 og forvaltningsloven §13.1 ledd nr. 1. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/17 Referatsaker   
RS 1/17 Endringer i gebyrene i alkoholforskriften § 6-2 

fra 1. januar 2017 
 2015/64 

RS 2/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Rema 1000  2015/376 
RS 3/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Joker havna 

handel 
 2015/371 

RS 4/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Spar Gammen  2015/390 
RS 5/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Tank Snarkjøp 

Oksfjordhamn AS 
 2015/2163 

RS 6/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Bios Galleriet 

 2015/389 

RS 7/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Grillstua mat og vinhus 

 2015/387 

RS 8/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Bios kafe 

 2015/372 

RS 9/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Reisafjord hotell 

 2015/377 

RS 10/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Minibar 1 

 2015/388 

RS 11/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
På Taket kafe AS 

 2015/383 

RS 12/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Henriksen gjestestue AS 

 2015/777 

RS 13/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - 
Reisa Friluftssenter AS 

 2015/276 

RS 14/17 Melding om delegert vedtak - søknad om 
skjenkebevilling for en bestemt anledning 
30.12.2016 

 2015/2241 

RS 15/17 Melding om delegert vedtak -  søknad om 
skjenkebevilling for en bestemt anledning - 
Oksfjord og Straumfjord IL 

 2015/1747 

RS 16/17 Vedtaksmelding: Regional rekrutterings- og 
kompetanseplan 2016 - 2020 helse- og omsorg i 

 2015/1841 



Nord- Troms 
RS 17/17 Overføring av tilskuddsmidler rusarbeid fra 2016 

til 2017 - innvilges 
 2015/200 

RS 18/17 Bekymringsmelding rundt rusavhengige og 
mennesker med psykiske problemer i Nordreisa 

 2016/1458 

RS 19/17 Rundskriv 1-1-2017 om endring av fribeløp og 
egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 
 

 2016/1400 

PS 2/17 Hjelp til alvorlig syke hjemmeboende  2017/4 
PS 3/17 Evaluering reduksjon pleiefaktoren ved sykehjem 

i Nordreisa kommune 
 2017/5 

PS 4/17 Åpningstider administrasjonen Helse og omsorg  2017/6 
PS 5/17 lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i 

Nordreisa kommune 
 2016/1063 

PS 6/17 Åpning korttid/avlastning for eldre på Lillebo  2016/1088 
PS 7/17 Dagtilbud for demente og eldre i samarbeid med 

frivillig sektor 
 2016/1089 

PS 8/17 Oppdatering av retningslinjer for røyking i 
Nordreisa kommune 

 2017/51 

 
 

PS 1/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling:  

Referatsakene tas til orientering. 
 

Vedtak: 

 Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 1/17 Endringer i gebyrene i alkoholforskriften § 6-2 fra 1. januar 2017 

RS 2/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Rema 1000 

RS 3/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Joker havna handel 

RS 4/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Spar Gammen 

RS 5/17 Befaringsrapport salgsbevilling - Tank Snarkjøp Oksfjordhamn AS 

RS 6/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Bios Galleriet 

RS 7/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Grillstua mat og 
vinhus 

RS 8/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Bios kafe 

RS 9/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Reisafjord hotell 

RS 10/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Minibar 1 

RS 11/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - På Taket kafe AS 

RS 12/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Henriksen 
gjestestue AS 

RS 13/17 Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Reisa 
Friluftssenter AS 

RS 14/17 Melding om delegert vedtak - søknad om skjenkebevilling for en 
bestemt anledning 30.12.2016 

RS 15/17 Melding om delegert vedtak -  søknad om skjenkebevilling for en 
bestemt anledning - Oksfjord og Straumfjord IL 

RS 16/17 Vedtaksmelding: Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 
2020 helse- og omsorg i Nord- Troms 

RS 17/17 Overføring av tilskuddsmidler rusarbeid fra 2016 til 2017 - 
innvilges 

RS 18/17 Bekymringsmelding rundt rusavhengige og mennesker med 
psykiske problemer i Nordreisa 

RS 19/17 Rundskriv 1-1-2017 om endring av fribeløp og egenandeler for 
kommunale helse- og omsorgstjenester 

PS 2/17 Hjelp til alvorlig syke hjemmeboende 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  



 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag 
Helse og omsorgsutvalget ber om at utredes hvordan en kan bruke velferdsteknologi til å 
redusere bemanningsbehovet med en stilling. 
Videre ber vi om en gjennomgang av tjenestene for å flytte oppgavene til aktivitetssentralen, 
eller på andre måter frigjøre ressursen. 
 
Dette forslaget ble satt opp mot rådmannens forslag 
 
Olaug Bergset (SP) sitt forslag fikk 5 stemmer. Rådmannens forslag fikk 1 stemme. 
 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget ber om at utredes hvordan en kan bruke velferdsteknologi til å 
redusere bemanningsbehovet med en stilling. 
Videre ber vi om en gjennomgang av tjenestene for å flytte oppgavene til aktivitetssentralen, 
eller på andre måter frigjøre ressursen. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Helse og omsorgsutvalget søker kommunestyret om en økning av rammen på kr. 692 000.  
Rammeøkningen skal gå til 90% sykepleierressurs i hjemmetjenesten på natt. 

PS 3/17 Evaluering reduksjon pleiefaktoren ved sykehjem i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Bjørn Garden (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling. 
Delrapport pr. 31.01.17 avleveres H/S utvalget i neste møte. Delrapporten skal basere seg på 
avviksbehandlinger. 
 
Ingvil Birkelund Andersen (Krp) fremmet følgende forslag: 
Helse og omsorgsutvalget ønsker en sak fra helse og omsorgsleder ifht. Sak 12/16. Som skal 
inneholde  
En vurdering av driften av sykehjemmene 
Avviksrapport 
Sykefravær 
Videre oppfølgingstiltak 
Vi ber om at mulige modeller for evaluering og brukerdialog utredes, 
 
Rådmannens innstillingen med Bjørn Gardens (Frp) forslag ble satt om mot Ingvil Birkelund 
Andersen (Krp) sitt forslag. 
 



Rådmannens innstilling med Bjørn Garden sitt tilleggsforslag fikk 2 stemmer og Ingvil 
Birkelund Andersen sitt forslag fikk 4 stemmer.  
Ingvil Birkelund Andersen (Krp) sitt forslag vedtatt. 
 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget ønsker en sak fra helse og omsorgsleder ifht. Sak 12/16. Som skal 
inneholde  
En vurdering av driften av sykehjemmene 
Avviksrapport 
Sykefravær 
Videre oppfølgingstiltak 
Vi ber om at mulige modeller for evaluering og brukerdialog utredes. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det utarbeides et evalueringsskjema, som brukes på alle sykehjem. Tillitsvalgte og verneombud 

involveres i arbeidet. 
Evalueringsskjema godkjennes av helse- og omsorgsutvalget. 

2. Evalueringen gjennomføres 1 år etter iverksettelse av turnus med ny pleiefaktor; 01.09.17. 
3. Evalueringsresultatene presenteres for helse- og omsorgsutvalget innen 01.11.17. 

 

PS 4/17 Åpningstider administrasjonen Helse og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Åpningstiden til helse- og omsorgsadministrasjonen er kl. kl. 08.00 – 15.00 hele året fra og med 
01.03.17 
Arbeidstiden holdes uendret, men telefonhenvendelser etter kl. 15.00 overføres til Sonjatun 
sykehjem 
 

Rådmannens innstilling 
Åpningstiden til helse- og omsorgsadministrasjonen er kl. kl. 08.00 – 15.00 hele året fra og med 
01.03.17 
Arbeidstiden holdes uendret, men telefonhenvendelser etter kl. 15.00 overføres til Sonjatun 
sykehjem. 

PS 5/17 lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 



Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Nordreisa kommune. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Nordreisa kommune. 

PS 6/17 Åpning korttid/avlastning for eldre på Lillebo 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune oppretter 3 stillinger på Lillebo til avlastning/korttidsplasser. 

Personellkostnader kr. 1.913.079 og driftsutgifter til innkjøp av utstyr kr. 239.189 tas 
innenfor sektorens budsjettramme 

2. Lillebo avlastning og korttidsopphold skal legges inn som en avdeling under Sonjatun Bo- og 
kultursenter, og nattvakten på Sonjatun Bo og kultursenter også betjener Lillebo avlastning 
og korttidsopphold 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune oppretter 3 stillinger på Lillebo til avlastning/korttidsplasser. 

Personellkostnader kr. 1.913.079 og driftsutgifter til innkjøp av utstyr kr. 239.189 tas 
innenfor sektorens budsjettramme.  

2. Lillebo avlastning og korttidsopphold skal legges inn som en avdeling under Sonjatun Bo- 
og kultursenter, og nattvakten på Sonjatun Bo og kultursenter også betjener Lillebo 
avlastning og korttidsopphold. 

PS 7/17 Dagtilbud for demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Sektor for helse og omsorg etablerer dagtilbud for eldre og demente på Lillebo i samarbeid 

med frivillig sektor.  



2. Det opprettes en 50% fagstilling, som i samarbeid med Frivillighetssentralen driver 
dagtilbudet.  Frivillighetssentralen koordinerer den frivillige delen. 

3. Det søkes om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og det forutsettes at Nordreisa kommune 
får tilskuddsmidler i 2017 for å etablere tiltaket. 

4. Tiltaket innarbeides i budsjettet. 
 

Rådmannens innstilling 
5. Sektor for helse og omsorg etablerer dagtilbud for eldre og demente på Lillebo i samarbeid 

med frivillig sektor.  
6. Det opprettes en 50% fagstilling, som i samarbeid med Frivillighetssentralen driver 

dagtilbudet.  Frivillighetssentralen koordinerer den frivillige delen. 
7. Det søkes om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og det forutsettes at Nordreisa kommune 

får tilskuddsmidler i 2017 for å etablere tiltaket. 
8. Tiltaket innarbeides i budsjettet. 

--- slutt på innstilling ---PS 8/17 Oppdatering av retningslinjer for røyking i 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommunes regler for røyking tilføres følgende:  
1. Røykeforbud i kommunale bil- og maskinpark, så vel som eide som leide kjøretøy.  
2. Den enkelte medarbeider i Nordreisa kommune anmodes om ikke å røyke i arbeidstiden, 

uansett sted.  
3. Medarbeidere som røyker og som trenger hjelp til avvenning, skal oppfordres til å 

benytte seg av kommunens tilbud om røykavvenningskurs.  
 
Det settes opp årlige røykavvenningskurs. Kostanden belastes «kompetansemidler» ansvar 145. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunes regler for røyking tilføres følgende:  
1. Røykeforbud i kommunale bil- og maskinpark, så vel som eide som leide kjøretøy.  
2. Den enkelte medarbeider i Nordreisa kommune anmodes om ikke å røyke i arbeidstiden, 

uansett sted.  
3. Medarbeidere som røyker og som trenger hjelp til avvenning, skal oppfordres til å 

benytte seg av kommunens tilbud om røykavvenningskurs.  
 
Det settes opp årlige røykavvenningskurs. Kostanden belastes «kompetansemidler» ansvar 145. 


