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PS 33/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag til referatsak 33/17: 
Vi ønsker et møte innen 15 november mellom ordførerne i Nord-Troms fire, HO-utvalget, styret 
i DMS og relevante fagfolk om framtidig driftsmodell for DMS i Nord-Troms 

 Hva er befolkningens behov i framtida? 
 Hvilke tjenester bør vi styrke? 

 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsak 33/17: Vi ønsker et møte innen 15 november mellom ordførerne i Nord-Troms fire, 
HO-utvalget, styret i DMS og relevante fagfolk om framtidig driftsmodell for DMS i Nord-
Troms 

 Hva er befolkningens behov i framtida? 
 Hvilke tjenester bør vi styrke? 

 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 
RS 77/17 Melding om delegert vedtak -  skjenkebevilling for en bestemt anledning Ihana! 
AS - 
RS 78/17 Resultatrapport -  NAV Nordreisa 
RS 79/17 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2017 - uten vedlegg 
RS 80/17 Oppsigelse av avtaler - DMS 
RS 81/17 Lov om eldreråd - uttalelse 
RS 82/17 Flere dagsenter - uttalelse 

 

PS 34/17 Prosjektering av omsorgsboliger for mennesker med behov for 
heldøgns helse- og omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Helse og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 

 Helse- og omsorgsutvalget ønsker at rådmannen utreder boligmassen og institusjonsplassene 
som kommunen disponerer med tanke på i hvor stor grad behovet for omsorg pluss tjenester, 
dagsenter mm kan ivaretas i den boligmassen vi disponerer. 

 Vi ønsker også en grundig vurdering av hvordan ideelle og private kan bidra til omsorg 
pluss-boliger og dagtilbud.. 

 Vi ønsker også en gjennomgang av tildelingskriteriene for sykehjem og boliger. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget ønsker at rådmannen utreder boligmassen og 
institusjonsplassene som kommunen disponerer med tanke på i hvor stor grad behovet for 
omsorg pluss tjenester, dagsenter mm kan ivaretas i den boligmassen vi disponerer. 

 Vi ønsker også en grundig vurdering av hvordan ideelle og private kan bidra til omsorg 
pluss-boliger og dagtilbud.. 

 Vi ønsker også en gjennomgang av tildelingskriteriene for sykehjem og boliger. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune prosjekterer og bygger et omsorgssenter med inntil 12 omsorgsboliger for 
personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Bygget skal være tilpasset 
mennesker med demens og kognitiv svikt. Inntil 4 av omsorgsboligene skal tilrettelegges for 
par. Bygget skal inneholde dagsenter. 
 

1. Det settes en ramme på kr. 48.000.000,-. Det søkes investeringstilskudd fra Husbanken, 
og Husbankens retningslinjer skal følges. 

2. Det bygges i regi av Nordreisa kommune. 
3. Omsorgssenteret plasseres på Lundejordet i tilknytning til Sonjatun med base for 

hjemmetjenesten. 
4. Helse- og omsorgsutvalget skal være referansegruppe for prosjektet. 

 

PS 35/17 Helhetlig legemiddelhåndtering for Sonajtun 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Helse og omsorgstjenesten iverksetter multidose på alle pasienter som har et vedtak, dvs. 
pasienter som er stabil i sin helsetilstand. Medisinkabinett utredes videre i henhold til pris og 
praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett på 1,2 mill må 
utredes i forhold til lønnsomhet.  
 

Rådmannens innstilling 
Helse og omsorgstjenesten iverksetter multidose på alle pasienter som har et vedtak, dvs. 
pasienter som er stabil i sin helsetilstand. Medisinkabinett utredes videre i henhold til pris og 
praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett på 1,2 mill må 
utredes i forhold til lønnspmhet.  



PS 36/17 Organisering av sykestuesenger i Nordreisa 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes. 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune opprettholder dagens drift av 4 sykestuesenger i kommunen. 
2. Det bevilges kr 950 000 kroner i økt ramme til helse og omsorgssektoren i budsjettprosessen 

for 2018.  

PS 37/17 Vurdering av omsorgstilbud i kommunal regi 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende endringsforslag: 
Erstatte andre setning: Innen utgangen av 2018 innhentes det tilbud fra flere tilbydere. 
Det vurderes samtidig om kommunen kan gi tilsvarende tjenester. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Av hensyn til brukeren forlenger Nordreisa kommune avtalen med Aleris fram til 31.12.2018.  
Innen utgangen av 2018 innhentes det tilbud fra flere tilbydere. 
Det vurderes samtidig om kommunen kan gi tilsvarende tjenester. 
 

Rådmannens innstilling 
Av hensyn til brukeren forlenger Nordreisa kommune avtalen med Aleris fram til 31.12.2018. 
Dersom kommunen kan gi et tilfredsstillende omsorgstilbud til vedkommende, tas det opp til 
vurdering senere. 

PS 38/17 Overføring av lønnsmidler fra miljøarbeidertjenesten til Høgegga 
Omsorgsboliger - budsjettregulering 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kr 74 144 i lønnsmidler overføres fra miljøarbeidertjenesten (ansvar 325) til Høgegga 
omsorgsboliger (ansvar 324) i tråd med at oppgavene er flyttet over. 
 

Rådmannens innstilling 
Kr 74 144 i lønnsmidler overføres fra miljøarbeidertjenesten (ansvar 325) til Høgegga 
omsorgsboliger (ansvar 324) i tråd med at oppgavene er flyttet over. 

PS 39/17 Ombygging av østre fløy, 2.etg, Sonjatun Helsesenter 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at ombygging av Sonjatun øst andre etasje utredes som en del 
av budsjettprosessen for 2018. Hensikten er å sikre at fremtidig drift er i forhold til forskrift, 
retningslinjer, og veiledere til denne typen tjeneste.   
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at ombygging av Sonjatun øst andre etasje utredes som en del 
av budsjettprosessen for 2018. Hensikten er å sikre at fremtidig drift er i forhold til forskrift, 
retningslinjer, og veiledere til denne typen tjeneste.   
 

Rådmannens innstilling 
Fløy øst, 2.etg. på Sonjatun helsesenter bygges om, slik at en sikrer at fremtidig drift er i forhold 
til forskrift, retningslinjer, og veiledere til denne typen tjeneste. Ombyggingskostnader taes med 
i budsjettprosessen for 2018.   

PS 40/17 Resultatrapport DMS januar - august 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Resultatrapporten for DMS tas til orientering. Det jobbes videre med kompetanseheving innen 
økonomi slik at avviksforklaringene kommer tydeligere frem.  
 
En bør utrede ordning om vikarpool på sykepleierstillinger.  
 

Rådmannens innstilling 
Resultatrapporten for DMS tas til orientering. Det jobbes videre med kompetanseheving innen 
økonomi slik at avviksforklaringene kommer tydeligere frem.  



 
En bør utrede ordning om vikarpool på sykepleierstillinger.  

PS 41/17 Resultatrapport helse og omsorg august 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling:  
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering. Utvalget ber administrasjonen komme med forslag på tiltak for å 
innhente merforbruket til ekstraordinært møte i utvalget 06.november 2017 på Sonjatun, 
konferanserommet.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. Utvalget ber administrasjonen komme med forslag på tiltak for å 
innhente merforbruket til ekstraordinært møte i utvalget 06.november 2017 på Sonjatun, 
konferanserommet.  
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 

PS 42/17 Budsjettinnspill fra helse- og omsorgsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 10.10.2017  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 
Det innkalles til nytt budsjettmøte 06.11.17 for å følge opp forslagene og å komme med nye.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det innkalles til nytt budsjettmøte 06.11.17 for å følge opp forslagene og å komme med nye. 
 
 


