
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Teams/utsatt til 29.04.20, Digitalt 

Dato: 29.04.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 11.15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Herborg Ringstad Leder H 

Sigleif Pedersen Nestleder AP 

Tore Elvestad Medlem AP 

Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 

Tanja Birkeland Medlem SP 

Jan Harald Tørfoss Medlem SP 

John R Karlsen Medlem FRP 

Emma Halvorsen Agorsah Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

Merknader Sjefsterapeut Angela Sodefjed møtte under sak PS 9/20 

                     John Karlsen fikk permisjon fra møtet fra kl 10.40 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Rickard Printz 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. 

 

______________________  _______________________ 

Herborg Ringstad  Rickard Printz 

Leder  Møtesekretær 

 

______________________  _______________________ 

John Karlsen                                                                                 Anne –Rose A. Mikkelsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 8/20 Økonomirapport 1.kvartal Helse og omsorg  2020/337 

PS 9/20 Godkjenning av helse- og omsorgsplan til høring  2016/399 

PS 10/20 Godkjenning av årsmelding 2019  2020/530 

 

 

PS 8/20 Økonomirapport 1.kvartal Helse og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.04.2020  

 

Behandling: Sigleif Pedersen fremmer forslag: 

1. Saken utsettes 

2. Helse – og omsorgsutvalget ser med stor bekymring på de store overskridelsene 

etter bare 3 måneders drift, hvor man kan ende opp med et underskudd på mer en 

kr.8.000.000 ved årsskiftet. Rådmannen må derfor innen 6. mai fremme saken på nytt 

med konkrete forslag til vedtak som skal få driftsbudsjettet i balanse. 

3. Saken fremmes i ekstraordinært møte i Helse – og omsorgsutvalget den 13.mai. 

 

Vedtak: 

1. Saken utsettes 

2. Helse – og omsorgsutvalget ser med stor bekymring på de store overskridelsene 

etter bare 3 måneders drift, hvor man kan ende opp med et underskudd på mer en 

kr.8.000.000 ved årsskiftet. Rådmannen må derfor innen 6. mai fremme saken på nytt 

med konkrete forslag til vedtak som skal få driftsbudsjettet i balanse. 

3. Saken fremmes i ekstraordinært møte i Helse – og omsorgsutvalget den 13.mai. 

 

PS 9/20 Godkjenning av helse- og omsorgsplan til høring 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.04.2020  

 

Behandling: 

Jan Harald Tørfoss fremmer følgende forslag forslag: 



Det må innarbeides en tiltaksplan med kostnader i Helse og Omsorgsplanen for hele perioden 

2020-2025. 

 

Herborg Ringstad fremmer følgende forslag: 

Helse og omsorgsutvalget vedtar å sende ut helse og omsorgsplan ut på høring. 

Høringsfristen er 4 uker fra dagens dato. Planen legges ut på offentlig høring. 

Ansvaret for oppfølging av planen legges til kommunedirektør og sektorleder. 

Tiltakene i planen skal følges opp i forbindelse med budsjett og rullering av 

økonomiplan. 

 

Vedtak: 

Helse og omsorgsutvalget vedtar å sende ut helse og omsorgsplan ut på høring. 

Høringsfristen er 4 uker fra dagens dato. Planen legges ut på offentlig høring. 

Ansvaret for oppfølging av planen legges til kommunedirektør og sektorleder. 

Tiltakene i planen skal følges opp i forbindelse med budsjett og rullering av 

økonomiplan. 

 

PS 10/20 Godkjenning av årsmelding 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.04.2020  

 

Behandling: 

Tore Elvestad fremmer forslag om å utsette saken til 13. mai 2020. 

Vedtak: 

Saken utsettes 13. mai 2020.  

 

 

 

 

 


