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                                        Saksliste 
 
Omvisning på Sonjatun sykehjem og sykestue. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 43/17 Referatsaker   
RS 83/17 Nytt tilsynsansvar for landets kommuner  2016/1387 
RS 84/17 Rapport utførte salg, skjenke og røykekontroller 

22.09.17 
 2017/1088 

RS 85/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Kafe  2015/372 
RS 86/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Grillstua 

mat og vinhus AS 
 2015/387 

RS 87/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Henriksen 
gjestestue 

 2015/777 

RS 88/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisa 
friluftsenter AS 

 2015/276 

RS 89/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Minibar 1  2015/388 
RS 90/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisafjord 

hotell 
 2015/377 

RS 91/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - På Taket 
kafe AS 

 2015/383 

RS 92/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios 
galleriet 

 2015/389 

RS 93/17 Rapport kommunal skjenkebevilling - 
Kronebutikken butikkdrift AS 

 2015/386 

RS 94/17 Rapport kommunal salgsbevilling - Havna handel  2015/371 
RS 95/17 Rapport kommunal salgsbevilling - Snarkjøp AS  2015/2163 
RS 96/17 Rapport kommunal salgsbevilling - Spar gammen  2015/390 
RS 97/17 Rapport kommunal salgsbevilling - Coop ekstra 

Storslett 
 2015/375 

RS 98/17 Rapport kommunal salgsbevilling - Rema 
Storslett 

 2015/376 

RS 99/17 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 
og 2016 med sosiale tjenester i NAV 

 2015/1132 

RS 100/17 Innvilger tilskudd til kommuneturnus for leger 
høsten 2016 og våren 2017 over statsbudsjettet 
2017 kapittel 783 post 61 

 2015/1170 

 
 



 
 
 
 

REFERATSAKER ETTERSENDT 03.11.17 
 
RS 101/17     Det gjelder livet. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med   
                      kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 
RS 102/17     Frie midler 2018, søknadsfrist 15. november 2017 
RS 103/17     Kunngjøring - Tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og      
                      omsorgstjenestene 2018 
RS 104/17     Tilskudd til kommunalt rusarbeid kap. 765.62 - Overføring av tilskuddsmidler fra  
                      2017 til 2018 
RS 105/17     Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning BIOS AS    
                      Galleriet 
RS 106/17     Avvikling av helseradionettet - beslutning 
       

 
 
PS 44/17 Økt behov for stillinger på Guleng 3  2017/1135 
PS 45/17 Behov for økt avlastning Guleng Bo og 

avlastning 
 2017/1140 

PS 46/17 Resultatrapport september 2017 - helse- og 
omsorgssektoren 

 2016/919 

PS 47/17 Budsjett 2018 - helse- og omsorgsektoren  2017/1004 
 
Tilleggssak legges frem på møtet 
PS 48/17 Innspill til budsjett 2018 – ombygging av østre fløy, 2. etg Sonjatun      2017/1035 

PS 43/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag til RF 101/17: 
Vi ber rådmannen gjennomgå rapporten «Det gjelder livet» for å se på resultatene for Nordreisa 
kommune. Saka skal inneholde en plan for tiltak for å evt. sikre kvaliteten på tjenesten vår.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=32173


Vedtak: 
Vi ber rådmannen gjennomgå rapporten «Det gjelder livet» for å se på resultatene for Nordreisa 
kommune. Saka skal inneholde en plan for tiltak for å evt. sikre kvaliteten på tjenesten vår 
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RS 105/17 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt 
anledning BIOS AS Galleriet 

RS 106/17 Avvikling av helseradionettet - beslutning 

PS 44/17 Økt behov for stillinger på Guleng 3 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Saken utsettes. Vi ber om full evaluering av tjenestetilbudet og nåværende turnus på Guleng 3. 
Det innebærer også tjenestekvalitet og økonomi. Drift av virksomheten innarbeides i budsjett for 
2018 innenfor eksisterende ramme i virksomheten etter en helhetsvurdering av sektorens 
samlede tjenester.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. Vi ber om full evaluering av tjenestetilbudet og nåværende turnus på Guleng 3. 
Det innebærer også tjenestekvalitet og økonomi. Drift av virksomheten innarbeides i budsjett for 
2018 innenfor eksisterende ramme i virksomheten etter en helhetsvurdering av sektorens 
samlede tjenester.  
 

PS 45/17 Behov for økt avlastning Guleng Bo og avlastning 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken sees i sammenheng med vedtak i PS 44/17. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes. Vi ber om full evaluering av tjenestetilbudet og nåværende turnus på Guleng 3. 
Det innebærer også tjenestekvalitet og økonomi. Drift av virksomheten innarbeides i budsjett for 
2018 innenfor eksisterende ramme i virksomheten etter en helhetsvurdering av sektorens 
samlede tjenester.  
 

Rådmannens innstilling 
Kostnader på 15 % stilling helsefagarbeider på kr. 85.300 innarbeides i budsjett for 2018. 



PS 46/17 Resultatrapport september 2017 - helse- og omsorgssektoren 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Resultatrapport for september 2017 tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Resultatrapport for september 2017 tas til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Resultatrapport for september 2017 tas til orientering. 

PS 47/17 Budsjett 2018 - helse- og omsorgsektoren 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Helse og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 
Helse og omsorgsutvalget støtter en gjennomgang av tjenestene i tråd med foreliggende 
innstilling til vedtak. Vi ønsker at det blir utredet særlig 
-kjøkken og mattjenesten 
-avlastningstilbud og dagsenter 
-medisinhandtering 
-omlegging av drifta som følge av innføring av velferdsteknologi 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget støtter en gjennomgang av tjenestene i tråd med foreliggende 
innstilling til vedtak. Vi ønsker at det blir utredet særlig 
-kjøkken og mattjenesten 
-avlastningstilbud og dagsenter 
-medisinhandtering 
-omlegging av drifta som følge av innføring av velferdsteknologi 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Sektorleder har følgende endringsforslag til budsjett 2018: 

 Øke budsjett ferievikar med 1.3 million 



 Øke investering utstyr kjøkken med 1.4 mill. (400.00 til evt. andre kostnader hvis det må gjøres 
noe med eks.strømtilkoblinger).  

 Lønnskostnader 50% kjøkken. Mulig mer ved gjennomgang av tjenesten, da kok/kjøl driften gir 
en høyere produksjon pr. ansatt.  

 Nødvendig å oppjustere matbudsjettet med 500.000 for et realistisk budsjett. Dersom 
matproduksjon til hjemmeboende utgår vil dagens matbudsjett kunne holde med en økning på 
300.000 kr, men da må inntekt av matsalg til hjemmeboende strykes.  

 Avlastningsplassene integreres på Sonjatun Omsorgssenter og Sonjatun Bo- og kultursenter 
med tilsammen 4 plasser.  

 Lillebo benyttes i hovedsak kun til dagtilbud. Dersom det er behov for å benytte rommene til 
langtidsplass, må disse pasientene være stabil og avklart. Det innebærer følgende behov: 

o 1 stilling til kr 600.000,-.  
o 100.000 kr. i skyss til dagtilbud 
o 50.000 til utstyr og diverse 
o Egenandel inntekt: 20.000 

 Opprettelse av et tildelingskontor vil gi en mer målrettet saksbehandling og tildeling av 
tjenester. Økning i stabsfunksjon til saksbehandling og kvalitetsarbeid: 40% stilling, 240.000 
kroner. 

 Utvide heldøgnsomsorg begrepet fra bare institusjon til også å innebærer helsedøgns omsorg i 
omsorgsbolig og i egne hjem. Dette kan være ved å ta i bruk feks teknologi og økt 
hjemmetjenester på natt. På sikt vil man da kunne reduserer presset på institusjon og dreie 
driften mer mot hjemmene. 

 Det må legges til rette for at man benytter eksisterende dataprogram fullt ut, og tar i bruk de 
funksjonene som ikke benyttes i dag. Feks kjøreruter i hjemmetjenesten. Denne effektivitet vil 
kunne hentes raskt inn i form av besparelse av tid, samt kvalitetssikring. Dette vil kreve økt 
kursing, estimert utgift på kr 20.000,-  

 Kurs i medisinhåndtering til alle helsefagarbeiderne i helse og omsorg. 
 Multidose for sykehjem: 160.000 i utgift, 2400 i uka. Se politisk vedtak i HEOM.  
 Innkjøp av medisinkabinett, estimert kostnad på kr 1.000.000,- 
 Det er behov for økt budsjett i forhold til håndduker, sengetøy, vaskekluter, arbeidsklær, og 

lignende med kr 200.000,-.  
 Vaksiner til ansatte: Anbefalt vaksine: Hepatitt, samme som vaktmester og renholder får tilbud 

om, noe som krever økt budsjett på kr 60.000 kr. Anbefalt Influensavaksine til ansatte med 
estimert kostnad på 60.000 kr gjennom økt budsjett.   

 Trygghetsalarm: Må kjøpes inn nye da de gamle er analoge, og må digitaliseres. Økt budsjett på 
200.000 kr. 

 Velferdsteknologi: Plattform og utstyr med budsjett på 1.200.000 kr. 
 Kriseteam : Fast godgjørelse på medlemmer med estimert utgift på kr 50.000,-. 
 Etablering av sykepleierpool med 2 hele stillinger med budsjett på kr 1.400.000,-. 

PS 48/17 Innspill til budsjett 2018 - ombygging av østre fløy, 2. etg. Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 06.11.2017  
 

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag: 
Helse og omsorgsutvalget ser behovet for oppgradering av bad- og toalettforhold på sykestua.  



Vi ønsker å få en ny sak med investeringsbehov når framtidig drift av sykestua er avklart. Det 
settes av 300.000 p investeringsbudsjettet til planlegging av prosjektet når behovet er avklart.  
 
Virksomhetsleder DMS innkaller til møte, interkommunalt med politikere/ ordfører og helsefolk 
for framtidig drift av sykestua/DMS.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget ser behovet for oppgradering av bad- og toalettforhold på sykestua.  
Vi ønsker å få en ny sak med investeringsbehov når framtidig drift av sykestua er avklart. Det 
settes av 300.000 p investeringsbudsjettet til planlegging av prosjektet når behovet er avklart.  
 
Virksomhetsleder DMS innkaller til møte, interkommunalt med politikere/ ordfører og helsefolk 
for framtidig drift av sykestua/DMS.  
 
 

Rådmannens innstilling 
Fløy øst, 2.etg. på Sonjatun helsesenter bygges om, slik at en sikrer fremtidig drift i lokalene. 
Kostnadene på 3 240 000 kroner tas med i investeringsbudsjettet for 2018.  
 I samme prosjekt tas kostnaden på 500 000 kroner med, til utskifting av vindu og etter isolering.   
 


