
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 03.04.2017 
Tidspunkt: 09:30 – 15.15 

 
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 permisjon fra kl. 

12.30 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn J. Garden MEDL FRP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Reidun Pauline Dahl Bjørn J. Garden FRP 
   

 
Merknader 
Fra ungdomsrådet møtte:   Marie Nyvoll – ikke møtt 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bodil Mikkelsen Sektorleder helse- og omsorg 
  

 
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  Bodil Mikkelsen 
leder  møtesekretær 
      



______________________  _______________________ 
Svein Erik Falk       Reidun Pauline Dahl 

                                        Saksliste 
 
Orientering: 
Frivillighetssentralen ved Birger Solbakken 
Forslag til vedtak: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:  

1. Vi ønsker at det avklares om det er stillingsinstruks for leder av frivillighetssentralen. 
Videre hvilken rolle det tidligere styret har. 

2. Vi ønsker en evaluering av frivillighetssentral og aktivitetsfunksjonen etter 1 november, 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

1. Vi ønsker at det avklares om det er stillingsinstruks for leder av frivillighetssentralen. 
Videre hvilken rolle det tidligere styret har. 

2. Vi ønsker en evaluering av frivillighetssentral og aktivitetsfunksjonen etter 1 november, 
Enstemmig vedtatt 
  

 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/17 Referatsaker   
RS 32/17 Utfylt skjema - kommunens forvaltning av 

alkoholloven 2017 
 2015/1041 

RS 33/17 Orientering om landsomfattende tilsyn i 2017 og 
2018 

 2017/334 

RS 34/17 Oversendelse av rapport etter tilsyn med 
Nordreisa kommune, Sonjatun sykehjem - tema 
ernæring 

 2015/170 

RS 35/17 Plan for lukking av avvik etter uanmeldt tilsyn 
ved Sonjatun sykehjem tema ernæring 

 2015/170 

RS 36/17 Avslutning av tilsyn med Nordreisa kommune, 
Sonjatun sykehjem med tema ernæring 

 2015/170 

RS 37/17 Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold(2017-
2021)-sunt kosthold, måltidsglede og god helse 
for alle! 

 2017/344 

RS 38/17 Revisoruttalelse ressurskrevende tjenester 2016  2017/235 
PS 18/17 Utredning om disponering av Leonard Isaksens 

vei 10 og 12 
 2015/1208 

PS 19/17 Utredning om omsorgsboliger for eldre med 
behov for heldøgn pleie og omsorgstjesnester 

 2016/1090 

PS 20/17 Behov noe natt ressurs Lillebo  2016/1088 
PS 21/17 Psykososialt kriseteam - organisering  2017/359 
PS 22/17 Behov for økt ressurser 

Saken er unntatt offentlighet og følger derfor ikke 
X 2017/332 

 



 
 
 
 
 
PS 23/17 

med i den elektroniske versjonen av innkallingen. 
Saken blir utlevert i papir fra servicetorget, og 
skal leveres inn til utvalgssekretær for makulering 
etter behandling av saka. 
 
Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 
Nordreisa kommune 

 
 
 
 
 
 

2015/1568 
 
 
 

 
Saker lagt frem på møtet 
PS 24/17 Budsjettregulering april 2017 – helse og omsorg 
 
Orientering: 
Resultatrapport for februar 2017 utlevert på møtet. 

PS 17/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen bes utrede hvordan Handlingsplanen for Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 
skal iverksettes i Nordreisa kommune. 
Herborg Ringstad (H) og Ingvil Birkelund Andersen (KRF) fremmet følgende forslag: Sonjatun 
kjøkken har et merforbruk på ca. kr. 142.932 j.fr Resultatrapport februar 17.  Ber om at 
kjøkkensjefen regner på kost øre, budsjett reguleres etter kost øre. Fremlegges til neste møte i 
helse og omsorg.  
Sigrund Hestdal (A) fremmet følgende forslag: helse og omsorgsutvalget ønsker månedlige 
Resultatrapporter fra Distrikts medisinsk senter 
Videre ønsker utvalget at leder møter i utvalgsmøtene. 
 
Referatsaker tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Rådmannen bes utrede hvordan Handlingsplanen for Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 
skal iverksettes i Nordreisa kommune. 
Sonjatun kjøkken har et merforbruk på ca. kr. 142.932 j.fr Resultatrapport februar 17.  Ber om at 
kjøkkensjefen regner på kost øre, budsjett reguleres etter kost øre. Fremlegges til neste møte i 
helse og omsorg 
Helse og omsorgsutvalget ønsker månedlige Resultatrapporter fra Distrikts medisinsk senter 
Videre ønsker utvalget at leder møter i utvalgsmøtene 
Referatsaker tas til orientering 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=5804
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=5804


RS 32/17 Utfylt skjema - kommunens forvaltning av alkoholloven 2017 

RS 33/17 Orientering om landsomfattende tilsyn i 2017 og 2018 

RS 34/17 Oversendelse av rapport etter tilsyn med Nordreisa kommune, 
Sonjatun sykehjem - tema ernæring 

RS 35/17 Plan for lukking av avvik etter uanmeldt tilsyn ved Sonjatun 
sykehjem tema ernæring 

RS 36/17 Avslutning av tilsyn med Nordreisa kommune, Sonjatun sykehjem 
med tema ernæring 

RS 37/17 Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold(2017-2021)-sunt 
kosthold, måltidsglede og god helse for alle! 

RS 38/17 Revisoruttalelse ressurskrevende tjenester 2016 

PS 18/17 Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Ingvil Birkelund Andersen (KRF) og Herborg Ringstad (H) fremmet følgende nytt forslag 
 punkt 4: 
4. Det utredes nærmere hvor Kafe X bør etableres i Fht. Lokalt og geografi etter brukerens 
behov. 
Enstemmig vedtatt 
Punkt 1-2-3-5 enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak: 
1. Leonard Isaksens veg 10 selges slik det står - på det åpne markedet.   
2. Før salget deles tomten i to jfr tidligere vedtak, og tomten selges på det åpne markedet til 

boligformål.  
3. Gjennom arbeidet med reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til 

boligformål.   
4. Det utredes nærmere hvor Kafe X bør etableres i Fht. Lokalt og geografi etter brukerens 

behov 
5. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen jfr forslag i 

saksutredningen legges fram for Formannskapet til godkjenning. 
 

Rådmannens innstilling 
6. Leonard Isaksens veg 10 selges slik det står - på det åpne markedet.   
7. Før salget deles tomten i to jfr tidligere vedtak, og tomten selges på det åpne markedet til 

boligformål.  



8. Gjennom arbeidet med reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til 
boligformål.   

9. Kafe X etableres i den nye kantina på idrettshallen 
10. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen jfr forslag i 

saksutredningen legges fram for Formannskapet til godkjenning. 

PS 19/17 Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie 
og omsorgstjesnester 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:   

1. Vi ønsker det skisserte innholdet i bygget 
2. vi ønsker at følgende utarbeides i tillegg 

utbygging som gir tilgjengelighet til fasilitet i tilknytning til Sonjatun 
Hvordan vi kan skape aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på 
fleksibilitet med tanke på størrelse, gjester etc. 
om en kombinasjon av omsorgsboliger og andre boliger er hensiktsmessig. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Vi ønsker det skisserte innholdet i bygget 
2. vi ønsker at følgende utarbeides i tillegg 

-utbygging som gir tilgjengelighet til fasilitet i tilknytning til Sonjatun 
-Hvordan vi kan skape aktivitetsfremmende og attraktive leiligheter med tanke på 
fleksibilitet med tanke på størrelse, gjester etc. 
-om en kombinasjon av omsorgsboliger og andre boliger er hensiktsmessig. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune starter arbeidet med prosjektering og finansiering av tolv 

heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, inkludert dagsenter for eldre og 
kontorfasiliteter for aktivitets- og frivillighetssentralen, samt kontorer og base for 
hjemmetjenesten. 

2. Boligene etableres på Lundejordet 

PS 20/17 Behov noe natt ressurs Lillebo 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:   
Helse og omsorgsutvalget delegerer til sektorleder å omdisponere tilstrekkelig nattvakt ressurs 
til Lillebo. Det bør inndekkes innen hjemmetjenesten. Det må undersøkes om 
velferdsteknologiske tiltak kan erstatte behovet for ekstra bemanning.  



 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget delegerer til sektorleder å omdisponere tilstrekkelig nattvakt ressurs 
til Lillebo. Det bør inndekkes innen hjemmetjenesten. Det må undersøkes om 
velferdsteknologiske tiltak kan erstatte behovet for ekstra bemanning.  
 

Rådmannens innstilling 
Helse og omsorgsutvalget delegerer til sektorleder å omdisponere kr. 147.115 innenfor sektorens 
ramme. 
--- slutt på innstilling --- 
 
 
 
 

PS 21/17 Psykososialt kriseteam - organisering 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kriseteamet suppleres med kommunepsykolog og ledene helsesøster. Det utarbeides avtale med 
eksterne aktører som politi DMS (DPS) og prest. På sikt bør kriseteamet være knyttet mot faste 
funksjon. 
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Ved utførelse av kriseteam-arbeid gjelder det ordinære avtaleverket for kommunens personell. 
Godtgjøring for pålagt merarbeid og overtid ytes i samsvar med Hovedtariffavtalens 
bestemmelser. 
Godtgjørelse for å delta i teamet utgjør per år 9.600 for leder og 4.800 for medlemmer. Det kan 
vurderes å knytte godtgjørelsen til en stillingsbrøk for den enkelte. 
Kriseteamet suppleres med kommunepsykolog og ledene helsesøster. Det utarbeides avtale med 
eksterne aktører som politi DMS (DPS) og prest. På sikt bør kriseteamet være knyttet mot faste 
funksjon. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ved utførelse av kriseteam-arbeid gjelder det ordinære avtaleverket for kommunens personell. 
Godtgjøring for pålagt merarbeid og overtid ytes i samsvar med Hovedtariffavtalens 
bestemmelser. 



Godtgjørelse for å delta i teamet utgjør per år 9.600 for leder og 4.800 for medlemmer. Det kan 
vurderes å knytte godtgjørelsen til en stillingsbrøk for den enkelte. 

PS 22/17 Behov for økt ressurser 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) foreslo følgende forslag: 
Det henvises til vedtak i sak 24/17 fordi forutsetningene i innstillingen er endret. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det henvises til vedtak i sak 24/17 fordi forutsetningene i innstillingen er endret. 
 

Rådmannens innstilling 
For å ivareta økte omsorgsbehov på Høgegga omsorgsboliger omdisponeres kr 1.096.416. 
innenfor samme ansvar. 
Resterende besparelse på 0,8 årsverk omdisponeres innen sektoren etter en konkret 
behovsvurdering. 
--- slutt på innstilling --- 
 
 
 

PS 23/17 Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Innstilling av vedtaket er vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser. 
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 



Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.  
 
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende 
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.  
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.  
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.   
 
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.  
 
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr 
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:  

 Oppvekst og kultur kr 48.000,- 
 Helse- og omsorg kr 66.000,- 

 
Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for 
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
 

PS 24/17 Budsjettregulering april 2017 - helse og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Helse- og omsorgsutvalget ønsker at det utredes om det er hensiktsmessig å erstatte innkjøpte 
tjenester med kommunal tjenester, jamfør omsorgsleilighet som blir ledig.  
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Budsjettregulering innenfor sektor for helse og omsorg vedtas med følgende endringer: 
Virksomhet Utgift Inntekt Kommentarer
Tjenestekjøp fra private -2 200 000 310 000 Reduksjon av utgift for en bruker, samt reduksjon av inntekt
Tjenestekjøp fra private 6 560 000 -3 800 000 Økt utgift bruker, samt økt inntekt på refusjon
Høgegga omsorgsboliger -  Jamfør sak 22/17 1 096 000 Økt bemanningsbehov jamfør sak 22/17 i HO-utvalget
Høgegga/Guleng - Besparelse 0,8 årsverk jamfør sak 22/17 -500 000 Besparelse 0,8 årsverk jamfør sak 22/17 i HO-utvalget
Sum 4 956 000 -3 490 000 
Manglende inndekning 1 466 000  

 Manglende inndekning på kr 1.466.000,- bes tilført sektoren via budsjettregulering i 
kommunestyret.  

 Helse- og omsorgsutvalget ønsker at det utredes om det er hensiktsmessig å erstatte 
innkjøpte tjenester med kommunal tjenester, jamfør omsorgsleilighet som blir ledig.  

 

Rådmannens innstilling 

 Budsjettregulering innenfor sektor for helse og omsorg vedtas med følgende endring: 



 
Virksomhet Utgift Inntekt Kommentarer
Tjenestekjøp fra private -2 200 000 310 000 Reduksjon av utgift for en bruker, samt reduksjon av inntekt
Tjenestekjøp fra private 6 560 000 -3 800 000 Økt utgift bruker, samt økt inntekt på refusjon
Lillebo - Jamfør sak i HO 20/17 147 115 Økte behov for nattevakt på Lillebo jamfør sak 20/17 i HO-utvalget
Høgegga omsorgsboliger -  Jamfør sak 22/17 1 096 000 Økt bemanningsbehov jamfør sak 22/17 i HO-utvalget
Høgegga/Guleng - Besparelse 0,8 årsverk jamfør sak 22/17 -500 000 Besparelse 0,8 årsverk jamfør sak 22/17 i HO-utvalget
Sum 5 103 115 -3 490 000 
Manglende inndekning 1 613 115  
 

 Manglende inndekning på kr 1.600.000 bes tilført sektoren via budsjettregulering i 
kommunestyret.  

 
 


