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Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 29.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Kaukus automatisk varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
 
Møteform er Teams – digitalt  
Kalenderinvitasjon til møtende deltaker vil bli sendt ut i egen e-post. Dersom du ikke har 
installert Teams finner du en liten brukerveiledning på din Ipad – ftp og på vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/liten-brukerveiledning-paa-teams.6298206-362956.html 
 
Møtet vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for offentligheten, det er derfor viktig at du gjør 
bakgrunnen uklar. Husk også å ha oppladet enheten din slik at du ikke går tom for strøm 
underveis.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-3 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 26.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 29.04.2020 

 

Økonomirapport 1.kvartal Helse og omsorg 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Helse- og omsorgsutvalget tar rapporten til orientering 
 Sektoren følger opp rapporten fra RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) 

med tanke på å innrette driften på en faglig god og ressurseffektiv måte.  
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll per 1.kvartal 2020. Regnskap og budsjett er hentet ut fra 
økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per analysetidspunkt skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være 
innenfor budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 25 % for å være 
innenfor budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På 
pensjon skal forbruket ligge på 25 % for å være innenfor budsjett.  
 
Virksomhetsledere rapporterer til sektorleder den 10.hver måned. Sektorleder rapporterer til 
kommunedirektøren den 15.hver måned.  
Det er 6 virksomhetsledere i sektor for helse og omsorg og nedenfor vises status på 
økonomirapport: 

 Virksomhetsleder hjemmetjenester – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder boliger – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder DMS – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder sykehjem – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder helsetjenester – Økonomirapport ikke levert  
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 Virksomhetsleder NAV – Økonomirapport ikke levert 
 
 
 
 
 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 43 696 384 166 854 102 26 -1 185 096 -4 908 055
Øvrige utgifter 10 528 606 40 865 823 26 312 151 -861 700
Inntekter -4 023 433 -54 880 917 7 9 696 796 6 530 000
Totalt avvik for sektor 3 50 201 557 152 839 008 32,85 8 823 850 760 245  
 
 
Den økonomiske analysen viser at sektoren har utfordringer for å komme i balanse, og det 
største avvikene er spesielt på øvrige utgifter.  
 
Botiltaket som ble avviklet i mars vil gi et mindreforbruk som er hensynstatt i tallene overfor, og 
isolert sett er som følger: 

 Lønnsutgifter   kr - 5.200.000,- 
 Pensjon   kr - 1.200.000,- 
 Øvrige utgifter  kr -     376.000,- 
 Inntekter   kr + 4.400.000,- 
 Samlet mindreforbruk kr - 2.376.000,- 

 
 
Lønnsutgifter 
Det er en merutgift på lønnsutgiftene på kr 497.000 per første kvartal, det er da hensynstatt 
ferievikar budsjettet og oppstart av kvalifiseringsstønad. Det gir en årsutgift på ca kr 1,5 mill. En 
liten del av merforbruket må imidlertid sees opp mot mindreutgiften på driftstilskudd til private, 
da en del av merforbruket knyttes opp til BPA (brukerstyrt personlig assistent) tiltak.  
 
Øvrige utgifter 
Når det gjelder øvrige utgifter fordeler avvikene seg som følger: 

 Vikarutgifter som ligger ann til å blir høyere enn budsjettert. Per mars er det forbruk 
på 450.000,- mer enn budsjettert. Fortsetter denne utviklingen lik 2019 vil 
sommermånedene gi høyest merforbruk, og merutgiften kan komme opp i 
4.200.000,- ved årsslutt. I følge sektorleder er situasjonen i 2020 en annen, og 
stipulert utgift er satt til 1,5 mill.  

 Det er merforbruk på papir og plast som vil beløpet seg til ca kr 41.000,- hvis trenden 
fortsetter.  

 Strømutgiften ligger ann til å bli kr 48.000,- mer enn budsjettert per årsslutt.  
 Det er mindreforbruk på jobbreiser på ca kr 36.000.  
 Det er merforbruk på inventar/utstyr og merforbruk ligger ann til å bli ca 100.000,- 
 Lisenser på IKT ligger ann til et merforbruk på kr 172.000,- 
 Driftstilskudd private på ansvar 332 har mindreforbruk på kr 2.311.000 per årsslutt. 

Denne posten skal benyttes til BPA tilbud og må sees i sammenheng med 
lønnsutgifter.  

 Det er usikkerhet rundt sosialstønad som foreløpig ligger litt under budsjett og under 
sammenlignet med fjoråret.  
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Inntekter 
Det er følgende avvik på inntektene: 

 Det er budsjettert med en inntekt på kr 17,2 mill i refusjon på ressurskrevende tjenester. 
Kommunen vil trolig få mindre i refusjon på ressurskrevende tjenester enn budsjettert. 
Dette som følge av et botiltak som er avviket og der det var budsjettert med kr 4,4 mill i 
inntekt. De resterende 12,8 mill er trolig også for høyt budsjettert ut fra at refusjonen for 
2019 er beregnet til kr 8,9 mill. Det er analysert ut fra en inntekt på 11,5 mill, noe som 
gir mindreinntekt på 4,4 mill på botiltaket og kr 1,3 mill på øvrige brukere. Det er stor 
usikkerhet rundt denne stipuleringen.  

 Budsjetterte inntekter på kjøkkenet på Sonjatun er ca kr 400.000,- 
 Det er gjort korrigeringer på refusjon fra jordmortjenesten for 2019 noe som gir kr 

397.000,- i utgift i 2020. Denne utgiften skulle være korrigert i 2019 men ble korrigert i 
2020 regnskapet.  

 Refusjon fra private ligger ann til å gi en mindreinntekt på kr 33.000,- 
 
 
Ressurssenteret for omstilling i kommuner (RO) har foretatt en gjennomgang av deler av driften 
innenfor sektoren. Rapporten fra dette arbeidet vil kunne medfører at det gjøres endringer 
innenfor enkelte tjenesteområder.  
 
 

Vurdering 
Økonomistyring er en rammebetingelse som må være på plass for at sektoren skal kunne drifte 
tjenestene. En forenklet rapportering er innført der det kun er fokus på økonomi hver måned. 
Hvert kvartal skal det i tillegg rapporteres på sykefravær, avvik og måloppnåelse. Dette gir 
virksomhetsledere mer tid til å bruke tiden på å få kontroll på økonomien. 
 
Utfordringen innenfor helse og omsorg er å få stabilitet i driften.  
 
Sektorleders kommentarer: 
Guleng 3 har et overforbruk på lønn. I 2019 ble det gjennomført en nedbemanning med 3 
årsverk og den nye turnusen ble iverksatt 19.8.2020. I denne turnusen tok man ikke hensyn til 
merkostnader for turnusen f.eks. økning av ferievikarbudsjett. Denne evalueres under høsten og 
evalueringen behandledes i HO utvalget PS 2/20. Guleng 3 har nå gått tilbake til den gamle 
turnusen da den hadde flere årsverk men den skal bli rimeligere å drifte. I PS 2/20 der alle 
kostnader er tatt med i beregning skal denne turnusen være ca 158 000 rimeligere. I 
budsjettdialogen kom dette ikke godt nok fram og Guleng 3 har ikke et ferievikarbudsjett for 
2020. 
 
Vikarbruk fra vikarbyråer er nødvendig hvis vi ikke finner fagpersonell. Inn mot sommeren 
arbeider avdelingene godt i lag for å minimere behovet for innleid personell.  Sektoren er begynt 
en prosess med å differensiere arbeidsoppgaver mellom yrkeskategorier med hensikt å få ned 
personellkostnader og øke kvaliteten på tjenestene. I teorien kommer dette å fjerne behovet for 
innleid personell men det tar tid for å omstilling av arbeidsmåten i sektoren. 
 
Guleng bo og avlastning har hatt problemer med å rekruttere sykepleier og har hatt en sykepleier 
fra et bemanningsbyrå fra 1.1.2020 til nå. Kontrakten er nå avsluttet og de har fått inn en ansatt 
på kontrakt. 
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Behov av vikarer er høyest i ferieperioden, og for ferien 2020 pågår rekrutteringen fortsatt. I 
2019 var det Sonjatun sykehjem som hadde det største behovet, og kostnaden for vikartjenester 
ble tilslutt på ca 1 879 000,-. Per dags dato har sykehjemmet kontakt med 2 sykepleiere for å 
fylle turnusen, hvis de ikke får de inn har de behov for to sykepleiere fra bemanningsbyrå med 
en kontrakt på 8 uker og en kontrakt på 7 uker. 
 
I 2018 ble husøkonomstillingen fjernet, denne hadde forskjellige oppgaver blant annet å bestille 
arbeidstøy. Dette betydde at det ikke ble gjort og det er nå lagt en stor, og nødvendig, bestilling 
av arbeidstøy.    
 
RO har under våren hatt en gjennomgang av tjenestene på Guleng 3, Guleng bo- og 
avlastning og Høgegga omsorgsboliger. Bestillingen til RO var å se på kostnadsnivå og 
dimensjonering av tjenestene. Og hvordan tjenestene kan innrettes for å driftes på en 
faglig god og ressurseffektiv måte. Dette skal sektoren følge opp. 
 
Sektorleder og virksomhetsledere er begynt å gå igjennom avdelinger for å vurdere det 
faglige arbeidet sett opp til ressursbruk.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/399-19 

Arkiv:                G00  

Saksbehandler:  Rickard 
Printz 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 29.04.2020 

 

Godkjenning av helse- og omsorgsplan til høring 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Helse- og omsorgsplan, 2020 - 2025 til høring 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Helse og omsorgsplan 2020 sendes ut på høring.  
 
 
 

Saksopplysninger 
I vedtak per 13.10.16 PS 78/16 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides en helse og 
omsorgsplan for Nordreisa kommune. I helse og omsorgsutvalgets møte 13.11.2019 vedtok 
utvalget PS 33/19 Fremdriftsplan- helse og omsorgsplan. Harriet Steinkjer Nystu fra Visjona AS 
har ledet prosessen, sektorleder Rickard Printz er prosjekteier. 
Prosjektgruppen som har arbeidet med planen har bestått av ovennevnte og følgende: 
 

- Guru Boltås, virk.leder sykehjem  - Øyvind Roarsen, virk.leder helsetjenester 
- Merete Karlsen, virk.leder hjemmetjenesten - Angela Sodefjed, sjefsfysiolog 
- Britt Bendiksen, virk.leder omsorgsboliger - Hanne Marita Hansen, leder DMS 

    
Hver virksomhetsleder har dannet en arbeidsgruppe innom sin virksomhet.  
 
En prosjektgruppe har fulgt prosessen og følgende har deltatt: 
 

- Herborg Ringstad (H)    - Harry Kristiansen, rådet for funksj.hemmede 
- Sigleif Pedersen (Ap)    - Alexander Benjaminsen, RIO/Marborg 
- Tanja Birkeland (Sp)    - Verna Viken, Mental helse 
- Knut M. Pedersen, eldrerådet   - Rodner Nilsen, HTV Fagforbundet 

Oppbygging av planen 
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Forutsettinger: Dette er en plan laget av fagpersoner med et faglig perspektiv, det er ikke 
fokusert på økonomiske kalkyler. Det ligger dog i fagets natur å tenke økonomi da så mange 
som mulig skal få så god hjelp som mulig. Planen legger en faglig visjon fram til 2025 og 
prioriteringer ut ifra økonomiske forutsetninger kommer å skje fortløpende i den perioden. 
Valget av tidsperiode var for at denne planen skal harmonere med Nordreisa kommunes 
samfunnsdel. I tillegg så skjer det mye innom fagfeltet og det er velkomment med en revidering 
av planen allerede i 2025. 
 
Det ferdige dokumentet er på 57 sider og er inndelt i 5 kapitler + oversikt over tiltak og vedlegg. 
 
Kapittel 1: Her redegjøres for Nordreisa kommunes målsettinger for sektoren fra Samfunnsdelen 
og utvalgte styringsdokumenter fra Stat- og fylkesnivå. 1.3 angir mål for helse- og 
omsorgssektoren:  
 Satse mer på forebyggende helsearbeid. 
 Legge til rette for mer hjemmebasert omsorg. 
 Øke bruken av velferdsteknologi. 
 Utvikle ansatte for å sikre god kvalitet i tjenestene. 
 Utvikle den fysiske bygningsmassen slik at den underbygger effektive tjenester. 

 

Kapittel 2: Utviklingstrekk for Nordreisa kommune i form av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Her beskrives demografi utfordringen og rekrutteringsutfordringen. 
 
Kapittel 3: Beskriver dagens organisering av sektoren. 
 
Kapittel 4: Her redegjøres for alle tjenesteområder i sektoren, status og utfordringer. 
Informasjonen som kommer fram her er dagens situasjon- for å vite hvor vi skal må vi vite hvor 
vi er.  
 
Kapittel 5: I dette kapitlet er det definert 6 satsningsområder for å nærme oss målene som angitt 
i kapittel 1.3. Satsningsområdene på s.36 er: 
 

 Utvikling av omsorgstrapp. 
 Velferdsteknologi.  
 Rekruttering og kompetanse. 
 Mål og kvalitetsarbeid. 
 Utvikling gjennom samarbeid. 
 Fysiske forhold. 

Hvert satsningsområde avsluttes med en punktliste som oppsummerer tiltak for å styrke 
satsningsområdet. Alle disse tiltakene finner vi og i en fullstendig tabell i kapittel 6. 

Vurdering 
Sektor helse og omsorg har vært uten fungerende plan under flere år. I arbeidet med planen har 
prosjektgruppen fått sjansen å drøfte faglige utfordringer på et tverrfaglig og overordnet nivå 
hvilket gruppen har satt pris på.  
 
Tjenesteområdet helse og omsorg handler om drift av helsetjenester 24 timer i uken, 7 dager i 
uken. Det handler om personlige møter, akutte innsatser, pleie og omsorg over lang tid, 
støtteordninger for mennesker i krise og mye annet. Alle mennesker er forskjellige og helse 
vurderes og oppleves forskjellig 
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I et planarbeid så er det vanskelig å tallfeste mål f.eks. hvor mange som skal ha en spesiell hjelp 
om 2 års tid. Prosjektgruppen har sett på målsettingene for Nordreisa kommune, som 
overensstemmer godt med statlige- og fylkesmål, og sagt noe om hvordan vi skal nærme oss 
dom.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/530-1 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 29.04.2020 

 

Godkjenning av årsmelding 2019 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-07-714  
 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2019 - helse- og omsorg 

Kommunedirektørens innstilling 
Årsmeldingen tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Årsmelding for 2019 er sendt til sektorleder fra alle virksomheter. Den omfatter alle 
virksomheter og avdelinger, økonomi, avvik og medarbeiderundersøkelser. 

Vurdering 
På grunn av smittespredning av Covid-19 ble fristen for årsmeldingen 2020 utsatt. 2019 var et år 
preget av instabilitet i ledelsen og uro i virksomhetene. Informasjon fra året 2019 er fragmentert 
og ikke alle har et helhetsbilde over 2019.   
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