
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 15.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 14:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Herborg Ringstad Leder H 
Tore Elvestad Medlem AP 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Jan Harald Tørfoss Medlem SP 
Emma Halvorsen Agorsah Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigleif Pedersen NESTL AP 
John R Karlsen MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Sigleif Pedersen H 
   

 
Merknader 
Ingen varamedlemmer kan møte for John Karlsen. 

 
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  Heidi Jensen 
Leder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Emma Halvorsen Agorsah                                                            Tanja Birkeland 
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/20 Referatsaker   
RS 36/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 

RS 37/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Grillstua Mat og Vinhus AS 

 2019/862 

RS 38/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Lyngen North As 

 2019/869 

RS 39/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Henriksen Gjestestue 

 2015/777 

RS 40/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Reisastua Lodge AS 

 2019/867 

RS 41/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Reisafjord Hotell 

 2019/861 

RS 42/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
28.03.20 - Bios Cafè 

 2019/889 

RS 43/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 28.03.20 - 
Rema 1000 

 2015/376 

RS 44/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 28.03.20 - 
Coop Extra 

 2015/375 

RS 45/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 28.03.20 - 
Spar Storslett 

 2015/390 

RS 46/20 Rapporter i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20 - 
Mix Sesam leker 

 2018/412 

RS 47/20 Rapporter i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20 - 
Coop Extra 

 2015/375 

RS 48/20 Rapporter i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20 - 
Circle K 

 2018/413 

RS 49/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20 - 
Spar Storslett 

 2015/390 

RS 50/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20 - På 
Taket Cafè 

 2019/1073 

RS 51/20 Rapporter i henhold til tobakkssalgsregisteret 28.03.20  2018/498 

RS 52/20 Rapporter vedr. utførte salgs-, skjenke- og 
røykekontroller mars 2020 

 2018/100 

RS 53/20 Melding om delegert vedtak - Søknad om 
skjenkebevillinger for enkelt anledninger 

 2019/904 

RS 54/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens vedtak om å 
forby sammenkomster 

 2020/110 

RS 55/20 Melding om vedtak om stenging av campingplasser 
inkludert tilbud vintercam 

 2020/110 

RS 56/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens vedtak om 
stenging av skoler, barnehager, rådhus med mer 

 2020/110 

RS 57/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens vedtak om 
stopp i aktivitet for kommersielle reiselivsbedrifter 

 2020/110 



RS 58/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens vedtak om 
karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 59/20 Melding om vedtak - Kommuneoverlegens vedtak om 
stenging av overnattingssteder i Nordreisa 

 2020/110 

RS 60/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
campingplasser inkludert tilbud vintercamp 

 2020/110 

RS 61/20 Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster  2020/110 

RS 62/20 Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved 
innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 63/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, 
barnehager, rådhus med mer 

 2020/110 

RS 64/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
overnattingssteder i Nordreisa 

 2020/110 

RS 65/20 Kommuneoverlegens vedtak om hjemmekarantene for 
elever returnert fra Karasjok 

 2020/110 

RS 66/20 Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for 
kommersielle reiselivsbedrifter 

 2020/110 

RS 67/20 Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster  2020/110 

RS 68/20 Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved 
innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 69/20 Kommuneoverlegens vedtak om videreføring av vedtak 
om karantenepåbud for innreise til Nordreisa kommune 

 2020/110 

RS 70/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av 
campingplasser inkludert tilbud vintercamp 

 2020/110 

RS 71/20 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, 
barnehager, rådhus med mer 

 2020/110 

RS 72/20 Uttalelse fra Fylkeseldrerådet for Troms og Finnmark 
vedr. corona pandemien 

 2020/300 

RS 73/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i 
Troms 

 2015/846 

RS 74/20 Felles årsmelding 2019 fra landets pasient- og 
brukerombud 

 2015/846 

RS 75/20 Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi 
Nordreisakommune 

 2017/557 

RS 76/20 Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av 
helsestasjon og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 
2020 kap. 762, post 60 

 2017/1441 

RS 77/20 Utbetalingsvedtak multidose  2020/359 

RS 78/20 Søknad tilskudd Nasjonalt velferdsteknologi program 
2020 

 2017/557 

RS 79/20 Aksept av vilkår -  for investeringstilskudd 
velferdsteknologi - Husbanken 

 2017/557 

RS 80/20 Tilskuddsordning - Veiledning i spesialistutdanning i 
allmennmedisin 

 2020/75 

RS 81/20 Økt antall LIS 1-leger i Nord-Norge – opprettelse av nye 
stillinger i kommunene i Troms og Finnmark 

 2020/297 

RS 82/20 Arbeidstilsynet tilsyn ved hjemmesykepleien 30.04.19  2019/485 



RS 83/20 Bekreftelse på etterkommet vedtak  2019/1164 

RS 84/20 Tilsyn - oppfyllelse av vedtak  2019/485 

RS 85/20 Beboerregnskap Nordreisa  2015/1281 

RS 86/20 Status og veien videre for Akson  2019/1267 

RS 87/20 Ambulansetransport under covid-19 pandemien, Nord-
Troms 

 2020/110 

RS 88/20 Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret  2020/346 

RS 89/20 Tilsynsmelding 2019 - TILSYN MED BARNEVERN, 
SOSIAL- OG HELSETJENESTENE 

 2020/311 

RS 90/20 Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 
2020 

 2020/663 

RS 91/20 Melding om delegert vedtak - Søknad om 
skjenkebevilling for enkelt anledninger 

 2019/904 

RS 92/20 Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med 
regionrådet 26.5.2020 

 2016/1153 

RS 93/20 Avslutning av tilsynsmessig oppfølging  2016/1441 

RS 94/20 Varsel om pris og produktendringer for 
transmisjonsprodukter 

 2015/1831 
 
 
 

PS 15/20 Felles kommunal journal og helhetlig 
samhandling - behov for intensjonserklæring 

 2020/579 

PS 16/20 Omstilling pleie- og omsorgstjenester 2020  2019/1246 
PS 17/20 Nye bemanningsplaner for sykehjemmene  2019/1246 
PS 18/20 Statusvurdering av tjenesten til personer med 

psykisk utviklingshemming og andre 
funksjonsnedsettelser 

 2020/660 

PS 19/20 Økonomirapport 1.kvartal Helse og omsorg  2020/337 
PS 20/20 Budsjettforslag 2021 sekter for helse og omsorg  2020/636 
PS 21/20 Budsjettregulering etter avvikling Solbakken 

botiltak - ansvar 335 
 2019/948 

PS 22/20 ACT/FACT - utvikling og behandlingsform 
internasjonalt og i Norge 

 2020/697 

PS 23/20 Status rus- og psykisk helsetjeneste  2020/700 
PS 24/20 Plan for frivillighetspolitikk 2019 - 2023  2018/265 
PS 25/20 Økte ressurser til kjøp av tjenester fra ReisaVekst 

- dagaktivitetstilbud 
X 2016/891 

PS 26/20 Orientering Helse- og omsorgsplan 2020 - 2025  2016/399 
PS 27/20 Orientering - Avtaler mellom UNN og DMS 

Nord-Troms 
 2020/691 

 
 



PS 14/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 

PS 15/20 Felles kommunal journal og helhetlig samhandling - behov for 
intensjonserklæring 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til orienteringen fra Helsedirektoratet om AKSON, og slutter seg til 
intensjonserklæringen. 
 

PS 16/20 Omstilling pleie- og omsorgstjenester 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Helse og omsorgsutvalget utsetter sak 16/20 i påvente av ferdigstilling av helse og 
omsorgsplanen. 
I sak 109/19 omgjøring av stillinger Sonjatun. Saken skulle evalueres i mai 2020, dette er ikke 
fulgt opp. Saken bes evaluert til neste møte i helse og omsorgsutvalget. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget utsetter sak 16/20 i påvente av ferdigstilling av helse og 
omsorgsplanen. 
I sak 109/19 omgjøring av stillinger Sonjatun. Saken skulle evalueres i mai 2020, dette er ikke 
fulgt opp. Saken bes evaluert til neste møte i helse og omsorgsutvalget. 
 
 



PS 17/20 Nye bemanningsplaner for sykehjemmene 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Herborg Ringstad /H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Forslag om at Helse og omsorgsutvalget utsetter sak 17/20 i påvente av ferdigstilling av helse og 
omsorgsplanen. 
I sak 109/19 omgjøring av stillinger Sonjatun. Saken skulle evalueres i mai 2020, dette er ikke 
fulgt opp. Saken bes evaluert til neste møte i helse og omsorgsutvalget 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget utsetter 17/20 i påvente av ferdigstilling av helse og omsorgsplanen. 
I sak 109/19 omgjøring av stillinger Sonjatun. Saken skulle evalueres i mai 2020, dette er ikke 
fulgt opp. Saken bes evaluert til neste møte i helse og omsorgsutvalget. 
 

PS 18/20 Statusvurdering av tjenesten til personer med psykisk 
utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Status vurdering av tjenester til personer med psykisk utviklingshemming og andre 
funksjonshemmede tas til orientering 
 
De enkelte elementene i innstillingen tas videre til budsjettbehandling for 2021. 
For øvrig ber helse og omsorgsutvalget om at de administrative forhold som belyses i saken 
arbeides videre med og at helse og omsorgsutvalget orienteres. 
 
Forslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Status vurdering av tjenester til personer med psykisk utviklingshemming og andre 
funksjonshemmede tas til orientering 
 
De enkelte elementene i innstillingen tas videre til budsjettbehandling for 2021. 
For øvrig ber helse og omsorgsutvalget om at de administrative forhold som belyses i saken 
arbeides videre med og at helse og omsorgsutvalget orienteres. 
 

PS 19/20 Økonomirapport 1.kvartal Helse og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
 Helse- og omsorgsutvalget tar rapporten til orientering 
 Det foreslås følgende inndekning av stipulert helårsavvik jamfør resultatrapport 1.kvartal 2020: 

 
 
Tiltak 2020 Stillingsstørrelse Virkning  Kr 
Legesekretær  75 % 6/12 deler 210000 
Fysioterapi 50 % 8/12 deler 185000 
Reduksjon kjøp fra private   4/12 deler 365245 
Sum tiltak:      760245 
Stipulert helårsavvik:      760245 
 
 
 

PS 20/20 Budsjettforslag 2021 sekter for helse og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling. 
Sektorleder fremmet følgende forslag etter at ny informasjon om at reduksjon av 80% stilling ansvar 
321 allerede fjernet, det foreslås derfor følgende:  
kr 700 000 avdelingsleder ved Guleng 3 tas ned.  
 
Forslaget fra sektorleder enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
For sektor 3 foreslås følgende foreløpig budsjett 2021: 

 

PS 21/20 Budsjettregulering etter avvikling Solbakken botiltak - ansvar 335 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Budsjettet for sektor helse og omsorg reguleres i henhold til vedlagte regneark datert 

27.05.20. 
2. Samlet mindreforbruk på kr. 2.327.950,- foreslås benyttet til Navaren BPA.  

 

PS 22/20 ACT/FACT - utvikling og behandlingsform internasjonalt og i 
Norge 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Jamfør økonomiplanen 2020- 2023 skal det skal være store nedtrekk i Helse og omsorg i år, og 
til neste år. Dette innebærer at Nordreisa kommune kan ikke være med på FACT om ikke vi kan 
gjøre det innenfor eksisterende årsverk. 
 
 

PS 23/20 Status rus- og psykisk helsetjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

PS 24/20 Plan for frivillighetspolitikk 2019 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag 
Plan for frivillighetspolitikk 2020-2025 innarbeides i helse og omsorgsplanen som et eget 
kapittel 
 
Forslaget fra Tore Elvestad (Ap) og kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune bør utarbeide en plan for frivillighet 2020-2025 og arbeidsutvalget bør 
godkjennes politisk. 
 



Plan for frivillighetspolitikk 2020-2025 innarbeides i helse og omsorgsplanen som et eget 
kapittel 
 

PS 25/20 Økte ressurser til kjøp av tjenester fra ReisaVekst - 
dagaktivitetstilbud 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes inntil administrasjonen har avklart nærmere spørsmålet om budsjettdekning 2020. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes inntil administrasjonen har avklart nærmere spørsmålet om budsjettdekning 2020. 
 

PS 26/20 Orientering Helse- og omsorgsplan 2020 – 2025 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

Behandling: 

Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: 

Planen som er fremlagt gir en god beskrivelse av dagens situasjon og hva som er utfordringer. 
Ut ifra de hørings svarene som er innkommet, oppfyller ikke planen en del krav til det en 
forventer av en overordnet plan. 

Planen sendes tilbake til administrasjonen for gjennomgang av de innspill som er kommet. 
Innspillende må hensyns tas i ferdig stilling av planen. Planen forventes fremlagt til neste møte i 
Forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Planen som er fremlagt gir en god beskrivelse av dagens situasjon og hva som er utfordringer. 
Ut ifra de hørings svarene som er innkommet, oppfyller ikke planen en del krav til det en 
forventer av en overordnet plan. 

Planen sendes tilbake til administrasjonen for gjennomgang av de innspill som er kommet. 
Innspillende må hensyns tas i ferdig stilling av planen. Planen forventes fremlagt til neste møte i 
helse og omsorgsutvalget. 

 

PS 27/20 Orientering - Avtaler mellom UNN og DMS Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  
 



Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag : Helse og omsorgsutvalget ber 
kommunedirektøren om å gå i dialog med de fire Nord Troms kommunene om å få på plass en 
samarbeidsavtale. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget ber kommunedirektøren om å gå i dialog med de fire Nord Troms 
kommunene om å få på plass en samarbeidsavtale. 
 


