
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 23.03.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Herborg Ringstad Leder H 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 
Tanja Birkeland Medlem SP 
Jan Harald Tørfoss Medlem SP 
John R Karlsen Medlem FRP 
Emma H. Agorsah Medlem Ungdomsrådsrepresentant 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigleif Pedersen NESTL AP 
Tore Elvestad MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Olsen Tore Elvestad H 
Ingen kunne møte Sigleif Pedersen  

 
Merknader  
Terje Olsen (H) etterlyste hva som gjøres i forhold til rekruttering av kreftsykepleier, jordmor 
og nye tjenester ved DMS. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Kommunalsjef helse- og omsorg 
Hanne M. 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  Tor Martin Nilsen 
Leder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 



Anne-Rose A. Mikkelsen  Jan Harald Tørfoss 

 Saksliste 
 
Orienteringer: 
Kommunalsjef Helse og Omsorg, Angela Sodefjed, orienterte om: 

 kriseteam 
 fravær og avvik i 2020 
 demensteam  

 
Virksomhetsleder Guro Boltås og Elin Vangen, rus- og psykisk tjenester, orienterte om BrukerPlan og 
tjenestetilbud. Representanter fra Korus Nord (Brukerplan) deltok via Teams. 

Økonomisjef Rita Toresen om budsjettkontroll.    

Leder for Distriktsmedisinsk senter, Hanne Marita Hansen, orienterte om: 
 fravær og avvik i 2020 
 nytt røntgen rom 
 korttids- og ø-hjelps senger ved sykestua  

 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/21 Referatsaker   
RS 27/21 Årsmelding 2020 - Pasient- og brukerombudet i 

Troms 
 2015/846 

RS 28/21 Samarbeids om prosjekt aktivitør på institusjon 
for eldre - Røde kors Nordreisa og Nordreisa 
kommune 

 2020/973 

RS 29/21 Forvaltningsrevisjonen "Etablering av Solbakken 
botiltak" - Oversendelse av rapport 

 2020/317 

PS 14/21 Helse- og Omsorgsplan 2021-2026  2016/399 
PS 15/21 Plan for videre arbeid Sonjatun 

nybygg/renovering 
 2020/912 

PS 16/21 Inventarbudsjett til oppgradering av interiør på 
Sonjatun 

 2021/298 

 
 

PS 13/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 23.03.2021  
 

Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering 



 

RS 27/21 Årsmelding 2020 - Pasient- og brukerombudet i Troms 

RS 28/21 Samarbeids om prosjekt aktivitør på institusjon for eldre - Røde 
kors Nordreisa og Nordreisa kommune 

RS 29/21 Forvaltningsrevisjonen "Etablering av Solbakken botiltak" - 
Oversendelse av rapport 

PS 14/21 Helse- og Omsorgsplan 2021-2026 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 23.03.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) og Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Forslaget sendes på høring med 4 ukers høringsfrist, med følgende tillegg: 
 

 oppdaterte befolkningstall 
 understreking av konsekvenser av samhandlingsreformen med nye oppgaver til 

kommunen, f.eks. smittevern 
 positiv utredning av DMS 
 behovene til innvandrerbefolkningen 
 redigering av henvisninger til kommuneplanens samfunnsdel 

 
Forslaget legges fram for helse- og omsorgsutvalget til behandling 8. juni og kommunestyret 24. 
juni. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H) og Terje Olsen (H) enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Oppdatert forslag til Helse- og omsorgsplan for 2021-2026 vedtas. 
Forslaget sendes på høring med 4 ukers høringsfrist, med følgende tillegg: 
 

 oppdaterte befolkningstall 
 understreking av konsekvenser av samhandlingsreformen med nye oppgaver til 

kommunen, f.eks. smittevern 
 positiv utvikling av DMS 
 behovene til innvandrerbefolkningen 
 redigering av henvisninger til kommuneplanens samfunnsdel 

 
Forslaget legges fram for helse- og omsorgsutvalget til behandling 8. juni og kommunestyret 24. 
juni. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Oppdatert forslag til Helse- og omsorgsplan for 2021-2026 vedtas. 
 



PS 15/21 Plan for videre arbeid Sonjatun nybygg/renovering 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 23.03.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Helse- og omsorgsutvalget anbefaler at det ansettes prosjektleder for å lede prosessen fram mot 
nybygg/renovering. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det utarbeides en strategiplan for videre arbeid med kartlegging av Sonjatun nybygg/renovering, 
der det tas stilling til hvorvidt det skal innleies ekstern prosessveileder. 
 
Helse- og omsorgsutvalget anbefaler at det ansettes prosjektleder for å lede prosessen fram mot 
nybygg/renovering. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det utarbeides en strategiplan for videre arbeid med kartlegging av Sonjatun nybygg/renovering, 
der det tas stilling til hvorvidt det skal innleies ekstern prosessveileder. 
 

--- slutt på innstilling ---PS 16/21 Inventarbudsjett til oppgradering av 
interiør på Sonjatun 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 23.03.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det utføres kartlegging av inventar, utstyr og rom med behov for oppgradering ved 
Helsesenteret Sonjatun. 
Kartleggingen skal beskrive prioriterte områder med vedlagt prisoverslag. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det utføres kartlegging av inventar, utstyr og rom med behov for oppgradering ved Sonjatun 
Helsenter. 
Kartleggingen skal beskrive prioriterte områder med vedlagt prisoverslag. 
 


