
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 13.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 14.00  

 
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 
John R Karlsen Medlem FRP 
Emma Halvorsen Agorsah Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigleif Pedersen NESTL AP 
Jan Harald Tørfoss MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Sigleif Pedersen H 
Johanne E Sommersæter Jan Harald Tørfoss SP 

 
Merknader 
John R. Karlsen forlot møtet kl 12.45. 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Sektorleder 
Tor Martin Nilsen Konsulent 
Hanne Marita Hansen Leder DMS 

 
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 
Leder   Johanne E Sommersæter 
 
______________________  _______________________ 



Tor Martin Nilsen 
Utvalgssekretær    Anne-Rose A. Mikkelsen 

                                        Saksliste 
 
Orienteringer: 
Gunn Eva Brattland, psykiater fra FACT team orienterer om FACT 
Kurt Stabell, sosionom, om Aktivitetssentralen 
Sektorleder, Angela Sodefjed: 

 forespørsel om utvikling av tjenester ved Sonjatun Helsesenter 
 om venteliste på sykehjemsplasser 
 status på avvik i sektoren 
 om sykepleiestatus i kommunen 

 
Birger Solbakken om Frivillighetssentralen 
Behandling: 
Terje Olsen fremmet (H) følgende forslag: Etterlyser sak etter at kommunestyret i sak (80/18) ba 
helse- og omsorgsutvalget om å gjøre en vurdering av frivillighetssentralen. Saka er ikke fulgt 
opp.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Etterlyser sak etter at kommunestyret i sak (80/18) ba helse- og omsorgsutvalget om å gjøre en 
vurdering av frivillighetssentralen. Saka er ikke fulgt opp.  
 
Utvalgsleder, Herborg Ringstad: angående høringsuttalelser og eventuelt oppstart av matsentral 
Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: 
Utvalget oversender til frivillighetssentralen om å se på muligheten for å opprette en matsentral i 
Nordreisa.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Utvalget oversender til frivillighetssentralen om å se på muligheten for å opprette en matsentral i 
Nordreisa.  
 
Ingeniør, Olaf Nilsen, om Sonjatun, teknisk tilstandsrapport på helsesenteret Sonjatun. 
Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: 
Helse- og omsorgsutvalget oppretter et underutvalg som skal jobbe fram en skisse på renovering 
eller nybygg av Sonjatun. Deltakere vil være leder og nestleder av utvalget, sektorleder for 
helse- og omsorg, leder DMS og representant fra drift- og utvikling. Skisse legges fram til neste 
møte som politisk sak. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Helse- og omsorgsutvalget oppretter et underutvalg som skal jobbe fram en skisse på renovering 
eller nybygg av Sonjatun. Deltakere vil være leder og nestleder av utvalget, sektorleder for 



helse- og omsorg, leder DMS og representant fra drift- og utvikling. Skisse legges fram til neste 
møte som politisk sak. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 36/20 Referatsaker   
RS 139/20 Melding om vedtak - Søknad fra Luggeføre bar 

AS om skjenkebevilling 
 2020/730 

RS 140/20 Melding om vedtak - Søknad om fornyelse av AS 
Vinmonopolets salgsbevilling 

 2015/2596 

RS 141/20 Referat helhetlige elev- og lærlingetjenester 
25.09.20 

 2020/1027 

RS 142/20 Nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig 
behandlingstilbud for voksne personer som står i 
fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

 2020/1051 

RS 143/20 Til kommunene - Invitasjon til samarbeid om 
forebygging av vold og overgrep mot barn og 
unge 

 2020/1052 

RS 144/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern  2020/110 
PS 37/20 Flytting nattevaktstilling 53,52 % sykepleier fra 

sykehjemmet til sykestua 
 2020/1063 

PS 38/20 
 
PS 39/20 
 
PS 40/20 

Regulering av budsjett Helse og omsorg, nr 
1/2020 
Vedtak av kommunal planstrategi 2020 – 2023 
Nordreisa kommune 
Kvartalsrapport sektor 3, helse 
Alternativ innsparing helsesekretær  
 

 2019/665 
 

2020/701 
 

2020/337 

 
 

PS 36/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering 
 



RS 139/20 Melding om vedtak - Søknad fra Luggeføre bar AS om 
skjenkebevilling 

RS 140/20 Melding om vedtak - Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets 
salgsbevilling 

RS 141/20 Referat helhetlige elev- og lærlingetjenester 25.09.20 

RS 142/20 Nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for 
voksne personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

RS 143/20 Til kommunene - Invitasjon til samarbeid om forebygging av vold 
og overgrep mot barn og unge 

RS 144/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern 

PS 37/20 Flytting nattevaktstilling 53,52 % sykepleier fra sykehjemmet til 
sykestua 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
For 2021 flyttes hjemmelen for nattevaktstilling 53,52 % fra sykehjemmet til sykestua.   
 
Innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget foretar en budsjettregulering og flytter nattevaktstilling 53,52 % 
sykepleier fra sykehjemmet til sykestua.   
 
For 2021 flyttes hjemmelen for nattevaktstilling 53,52 % fra sykehjemmet til sykestua.   
 

PS 38/20 Regulering av budsjett Helse og omsorg, nr 1/2020 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utvalget ber om politisk sak til neste møte i november: 
Konsekvensanalyse for brukere og ansatte ved endring av turnus på Guleng3  

 Turnusordninger vi har i kommunen  
 Økonomiske konsekvenser vedrørende langturnus kontra vanlig turnus  
 Tillitsvalgtes synspunkter  

 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Utvalget ønsker som politisk sak til neste møte i november. 
Konsekvensanalyse for brukere og ansatte ved endring av turnus på Guleng3  

 Turnusordninger vi har i kommunen  
 Økonomiske konsekvenser vedrørende langturnus kontra vanlig turnus  
 Tillitsvalgtes synspunkter 
 Budsjettet reguleres med følgende endringer: 

 
Ansvar Virksomhet Utgift Inntekt Kommentar

360 NAV Nordreisa -1 000 000 Redusert utgift på økonomisk sosialhjelp
360 NAV Nordreisa -1 400 000 Redusert utgift på kvalifiseringsstønad
360 NAV Nordreisa -400 000 Økte inntekter
300 Helseadministrasjon 550 000 Økt utgift på lønn lærlinger
305 Helseadministrasjon 674 000 Gjenstående nedtrekk for 2020
332 Guleng/Høgegga -2 200 000 Redusert utgift på driftstilskudd private
314 Guleng/Høgegga -365 000 Redusert utgift på driftstilskudd private
305 Helseadministrasjon 3 130 000 Redusert inntekt på ressurskrevende tjenester
319 Guleng/Høgegga 1 011 000 Økte utgifter

-2 730 000 2 730 000  
 
 

PS 39/20 Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 

PS 40/20 Kvartalsrapport sektor 3, helse 

Saksprotokoll i M - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvartalsrapporten tas til etterretning. Det innføres innkjøps- og ansettelsesstopp fra 15.oktober og ut året 
i sektor for helse og omsorg, inklusive de kommunale tjenestene i NAV og DMS, for forhold som ikke 
går ut over liv og helse. 
 




