
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Halti kulturscene, Halti 
Dato: 28.01.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 14:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Herborg Ringstad Leder H 
Sigleif Pedersen Nestleder AP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Jan Harald Tørfoss Medlem SP 
Emma H. Agorsah  Medlem Ungdomsrådskontakt 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne-Rose A. Mikkelsen MEDL KRF 
John R Karlsen MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Anne-Rose A. Mikkelsen H 
   

 
Merknader 
Herborg Ringstad(H): 
Utvalgsmøtet ble utsatt og satt på samme dag som formannskap og driftsutvalget. Det er 
uheldig at hovedutvalg og formannskap er lagt til samme dag. Emma H. Agorsah fikk 
permisjon fra kl 12:30. 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Kommunalsjef 
Hanne M. Hansen DMS leder 

 
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 
 



Tore Elvestad  Tanja Birkeland 
______________________  _______________________ 

                                        Saksliste 
Orienteringer: 

- Prosjektleder velferdsteknologi, Inghild Sivertsen, orienterte om status velferdsteknologi 
Nordreisa kommune. 

- Kommunalsjef Helse og Omsorg, Angela Sodefjed, orienterte om:  
o vaktmestere i helse 
o plan og status Covid -19 vaksinering 
o aktivitørstilling sykehjem 
o ALIS lege 
o ny lederstruktur i Helse og Omsorg. Presentasjon av virksomhetene og nye 

virksomhetsledere 

 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/21 Referatsaker   
RS 1/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20  2020/83 
RS 2/21 Protokoll fra RUST-møte 24.11.2020  2016/1153 
RS 3/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021  2016/1153 
RS 4/21 Info om elektronisk meldeportal  2020/1307 
RS 5/21 Fylkesmannens vurdering av økonomisk 

underdekning knyttet til koronapandemien i 
kommunene i Troms og Finnmark 

 2020/110 

RS 6/21 Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til 
fornying og innovasjon 2021 

 2021/29 

RS 7/21 Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon - 
kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa 
kommune 

 2019/919 

RS 8/21 Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - 
frivilligsentraler 

 2020/1369 

RS 9/21 Tilbakemelding på utført skjenkekontroll 
30.07.20 

 2019/867 

RS 10/21 Rapporter utførte salg-, skjenke og 
røykekontroller samt vekt på Covid-19 relaterte 
observasjoner 

 2018/100 

RS 11/21 Rapport kommunal salgsbevilling - Spar Storslett 
Mathus 

 2019/860 

RS 12/21 Rapport kommunal salgsbevilling - Coop Ekstra 
Storslett 

 2019/1299 

RS 13/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - På Taket 
Kafe AS 

 2019/1073 

RS 14/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret  2019/1073 
RS 15/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret  2019/860 



RS 16/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret  2019/688 
RS 17/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - 

Coop Ekstra 
 2019/1299 

RS 18/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - Mix 
Storslett/Sesam Leker AS 

 2018/412 

RS 19/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - 
Cirkle K/Idars kvikkservice 

 2018/413 

RS 20/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Henriksen 
gjestestue 

 2020/158 

RS 21/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios 
Galleriet 

 2019/888 

RS 22/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios AS  2019/889 
RS 23/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Grillstua  2019/862 
RS 24/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisa 

friluftssenter 
 2020/601 

RS 25/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisafjord 
hotel AS 

 2019/861 

RS 26/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisastua 
Lodge AS 

 2019/867 

PS 2/21 Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene  2020/1247 
PS 3/21 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa 

kommune ang Distriktsmedisinsk senter 
 2020/691 

PS 4/21 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og 
menn i helse 

 2020/1122 

PS 5/21 Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre  2020/1078 
PS 6/21 Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren 

til eksisterende økonomisk ramme 
 2020/636 

PS 7/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap  2020/1371 
PS 8/21 Prosjektplan velferdsteknologi  2019/32 
PS 9/21 Helse og Omsorgsplan  2016/399 
PS 10/21 Sykehjemstilbud  2020/636 
PS 11/21 
 
PS 12/21 

Plan for videre arbeid Sonjatun nybygg/ 
renovering 
Ekstralis1 legestilling i Nordreisa 

 2020/912 
 

2020/277 
 
 

PS 1/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 



Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering. 
 



RS 1/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20 

RS 2/21 Protokoll fra RUST-møte 24.11.2020 

RS 3/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021 

RS 4/21 Info om elektronisk meldeportal 

RS 5/21 Fylkesmannens vurdering av økonomisk underdekning knyttet til 
koronapandemien i kommunene i Troms og Finnmark 

RS 6/21 Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og 
innovasjon 2021 

RS 7/21 Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon - kvalitet i 
sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune 

RS 8/21 Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler 

RS 9/21 Tilbakemelding på utført skjenkekontroll 30.07.20 

RS 10/21 Rapporter utførte salg-,skjenke og røykekontroller samt vekt på 
Covid-19 relaterte observasjoner 

RS 11/21 Rapport kommunal salgsbevilling - Spar Storslett Mathus 

RS 12/21 Rapport kommunal salgsbevilling - Coop Ekstra Storslett 

RS 13/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - På Taket Kafe AS 

RS 14/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsergisteret 

RS 15/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 

RS 16/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 

RS 17/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - Coop Ekstra 

RS 18/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - Mix Storslett/Sesam 
Leker AS 

RS 19/21 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret - Cirkle K/Idars 
kvikkservice 

RS 20/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Henriksen gjestestue 

RS 21/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Galleriet 

RS 22/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios AS 



RS 23/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Grillstua 

RS 24/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisa friluftssenter 

RS 25/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisafjord hotel AS 

RS 26/21 Rapport kommunal skjenkebevilling - Reisastua Lodge AS 

 

PS 2/21 Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Helse- og omsorgsutvalget sier i denne 
omgang nei til deltakelse i prosjektet aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. 
 
Forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helse- og omsorgsutvalget sier i denne omgang nei til deltakelse i prosjektet aldersvennlige 
boliger og bomiljø i distriktene. 
 

PS 3/21 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune ang 
Distriktsmedisinsk senter 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
 

1. Det vises til hovedavtalens punkt 3. Helse- og omsorgsutvalget ber kommunedirektøren ta 
initiativ til at det etableres nye spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms i samarbeid med 
UNN HF og Helse Nord HF. 

2. Helse- og omsorgsutvalget viser til at antallet sykestuesenger er redusert fra 4 til 2. Utvalget ber 
om tilbakemelding på hva dette betyr for helsetilbudet i Nordreisa, det være seg antall 
innleggelser ved UNN og betydningen for ambulanseberedskapen  

 
Innstillingen med tilleggsforslag fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utkast til hovedavtale og underavtaler som regulerer dialyse, fødeavdeling, røntgen, 
hudbehandling og rehabilitering ved Distriktsmedisinsk senter godkjennes. 
 



1. Det vises til hovedavtalens punkt 3. Helse- og omsorgsutvalget ber kommunedirektøren ta 
initiativ til at det etableres nye spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms i samarbeid med 
UNN HF og Helse Nord HF. 

2. Helse- og omsorgsutvalget viser til at antallet sykestuesenger er redusert fra 4 til 2. Utvalget ber 
om tilbakemelding på hva dette betyr for helsetilbudet i Nordreisa, det være seg antall 
innleggelser ved UNN og betydningen for ambulanseberedskapen  

 
 

PS 4/21 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og menn i helse 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune deltar i prosjektet “Menn i helse”.  
Nordreisa kommune tilbyr 3 rekruttplasser fra vår 2021 og 1 lærlingeplass fra høst 2022.  
 

PS 5/21 Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Helse- og omsorgsutvalget ber om at 
vurderingen som ligger i saken legges som et tillegg til innstillingen. 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vil på følgende måte legge Stortingsmelding 15 (2017-2018) i sin satsning i 
arbeidet med eldreomsorg:  

 Oppstart av planarbeid for iverksettelse av reformen med bakgrunn i kartlegging av egne 
utfordringer og behov.  

 Innen 2021 politisk vedtatt plan for gjennomførelse.  
 Leve hele livet integreres i kommunens overordnede samfunnsdel.  

 
Nordreisa kommune må sørge for at det innen 2021 foreligger en politisk vedtatt plan for 
gjennomførelse av reformen lokalt. Det må synliggjøres at arbeidet med reformen er et 
samfunnsoppdrag. Saken settes opp til behandling i kommunestyret. 
 



PS 6/21 Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren til eksisterende 
økonomisk ramme 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Helse- og omsorgsutvalget søker 
kommunestyret om en økning av rammen med kr 513 000. Rammeøkningen skal gå til 
helsesekretær i helsesykepleiertjenesten. En ønsker utredet om helsesykepleiere kan flytte 
tilbake til avdeling oppvekst. Helsesykepleier sine grunnleggende oppgaver er forebygging. 
Barn unge og deres familier som helsestasjonen jobber for, hører inn under oppvekst.  
Nordreisa kommune mottok i 2020 1,1 million til styrking og utvikling av helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten. 
Jan Harald Tørfoss (SP) fremmet følgende forslag: Vi viser til kommunestyrets vedtak i sak 
148/20, der det var vedtatt å ha en prosess fram til 1.junli 2021 for tjenestetilbudet, dette gjaldt 
også for unge brukere av ressurskrevende tjenester. Vi ber derfor om at tiltakene utsettes i 
påvente av dette. 
Det må fremmes sak for kommunestyret der tilbudet til denne brukergruppen vurderes helhetlig, 
med basis i gode faglige og langsiktige løsninger, kontrollert ressursbruk og gode tillitsskapende 
medvirkningsprosesser. Minner og om at det er vedtatt i kommunestyret at det i Nordreisa 
kommune ønskes mest mulig heltidsstillinger. 
Det ble først stemt over forslaget fra Harald Tørfoss (SP). To stemte for og fire stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
Tilslutt ble det stemt over innstillingen med tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H). 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
Helse- og omsorgsutvalget søker kommunestyret om en økning av rammen med kr 513 000. 
Rammeøkningen skal gå til helsesekretær i helsesykepleiertjenesten. En ønsker utredet om 
helsesykepleiere kan flytte tilbake til avdeling oppvekst. Helsesykepleier sine grunnleggende 
oppgaver er forebygging. Barn unge og deres familier som helsestasjonen jobber for, hører inn 
under oppvekst.  
Nordreisa kommune mottok i 2020 1,1 million til styrking og utvikling av helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten. 
 

PS 7/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
1. Nordreisa kommune inngår i partnerskapet «Troms og Ofoten helsefellesskap» i tråd med 

modell for helsefellesskap mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 24 
kommuner, presentert i vedlegg 1. 

 
2. Nordreisa kommune slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Nordreisa kommune, jfr. vedtektene §2, se 
vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos den enkelte kommune. 

 
3. Nordreisa kommune godkjenner etablering av 100 % stilling som interkommunal 

samhandlingsleder. Arbeidsgiveransvaret tillegges Tromsø kommune. Det godkjennes at 
Tromsø kommune søker statstilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet, 
på vegne av kommunene i Troms og Ofoten helsefellesskap. 

 
4. Nordreisa kommune vil bidra med finansiering av et interkommunalt samhandlingssekretariat. 

Den økonomiske forpliktelse vil være i samsvar med arbeidsgruppens forslag til 
finansieringsmodell, jfr. vedlegg 3 

 
 

PS 8/21 Prosjektplan velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: Helse- og omsorgsutvalget ber om at 
brukermedvirkning ivaretas i planarbeidet. 
Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: Helse- og omsorgsutvalget vedtar fremlagte 
plan for velferdsteknologi. 
Forslagene fra Terje Olsen (H) og Sigleif Pedersen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Helse- og omsorgsutvalget vedtar fremlagte plan for velferdsteknologi. 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at brukermedvirkning ivaretas i planarbeidet. 
 

PS 9/21 Helse og Omsorgsplan 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Helse- og omsorgsplanen fremmes for 
helse- og omsorgsutvalget til møte 23. mars. 
Innstillingen med forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
- Arbeidet med Helse og Omsorgsplan gjenopptas etter sluttføring av nye virksomhetsplaner 

15.01.21. Nye virksomheter integreres i plan og planen vil følgelig revideres.  
- Endring av planperioden til 2021-2026  
- Planen ferdigstilles etter avtalt dato med Helse og Omsorgsutvalget  

 
Helse- og omsorgsplanen fremmes for helse- og omsorgsutvalget til møte 23. mars 
 

PS 10/21 Sykehjemstilbud 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) og Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende felles forslag: Saken utsettes. 
Saksframlegget må inneholde konsekvensutredning og økonomiske konsekvenser, samt 
statistikk over ventelister de siste fire årene. 
Utsettelsesforslaget fra Herborg Ringstad (H) og Sigleif Pedersen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. Saksframlegget må inneholde konsekvensutredning og økonomiske 
konsekvenser, samt statistikk over ventelister de siste fire årene. 
 

PS 11/21 Plan for videre arbeid Sonjatun nybygg/ renovering 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det utarbeides en strategiplan for videre arbeid med kartlegging av Sonjatun nybygg/renovering. 
 

PS 12/21 Ekstralis1 legestilling i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.01.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune etablerer LIS 1 legestilling fra 01.09.2021.  

      2. Kostnader og inntekter søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2024 



 


