
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 04.12.2020 
Tidspunkt: 11:00 – 13:00 

 
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 H. Agorsah                       Ungdomsrådet 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Sektorleder helse- og omsorg 
Hanne M. Hansen Leder for 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  Tor Martin Nilsen 
Leder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Tanja Birkeland             John Karlsen 
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PS 53/20 Utredelse av tiltak 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 04.12.2020  
 

Behandling: 
Jan Harald Tørfoss (SP) og Tanja Birkeland (SP) fremmet følgende felles forslag:  
Helse- og omsorgsutvalget vedtar at langturnus fortsetter på Guleng 3 og vil komme med følgende 
begrunnelse:  

1. Beboerne på Guleng 3 vil få færre ansatte å forholde seg til, og det vil skape mer ro og trygghet 
i deres hverdag  
2. Det vil gi bedre muligheter til å planlegge ukens aktiviteter for brukerne.  
3. Planlagte aktiviteter for beboerne vil ikke brytes eller forstyrres av personalbytte, og det vil 
også bli muligheter for heldagsturer f.eks.  
4. Det er en målsetting at flest mulig får hele stillinger og at bruk av 
små stillingsprosenter unngås.  
5. Nattevaktstillingen ved Guleng 3 opprettholdes  

  
Det ble først stemt over punkt 2 i innstillingen. Innstillings punkt nr 2 enstemmig vedtatt.  
  
Det ble til slutt stemt over innstillingens punkt 1. og fellesforslaget fra Jan Harald Tørfoss (SP) og Tanja 
Birkeland (SP). 5 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen med fellesforslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
1. Helse- og omsorgsutvalget forutsetter at Nordreisa kommune fortsatt tilbyr lovpålagte tjenester 

med nødvendig kvalitet, innenfor kommunestyrets fastsatte økonomiske rammer.  
2. Nedbemanningsprosessen og øvrige sparetiltak innenfor helse- og omsorgssektoren gjennomføres 

som forutsatt i formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.  
Helse- og omsorgsutvalget vedtar at langturnus fortsetter på Guleng 3 og vil komme med følgende 
begrunnelse:  
1. Beboerne på Guleng 3 vil få færre ansatte å forholde seg til, og det vil skape mer ro og trygghet 

i deres hverdag  
2. Det vil gi bedre muligheter til å planlegge ukens aktiviteter for brukerne.  
3. Planlagte aktiviteter for beboerne vil ikke brytes eller forstyrres av personalbytte, og det vil 

også bli muligheter for heldagsturer f.eks.  
4. Det er en målsetting at flest mulig får hele stillinger og at bruk av så stillingsprosenter unngås.  
5. Nattevaktstillingen ved Guleng 3 opprettholdes 

 
 


