
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kulturscene, Halti 
Dato: 05.05.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 10:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Herborg Ringstad Leder H 
Sigleif Pedersen Nestleder 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 møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Elvestad Medlem AP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Kommunalsjef 
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 
 
______________________  _______________________ 



Sigleif Pedersen Jan Harald Tørfoss 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS Drift av Sonjatun sykehjem  2019/753 
 
 

PS 18/21 Drift av Sonjatun sykehjem 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 05.05.2021  
 

Behandling: 
John Karlsen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Som hovedregel skal alle pasienter ha fått morgenstellet innen kl. 09:00 og frokost innen kl 
10:00. 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende endringsforslag: Innstillingens første kulepunkt endres 
til: 

 Bemanningen ved Sonjatun sykehjem økes fra 6 til 8 ansatte på dag alle hverdager. 
 
Anne-Rose Mikkelsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Forslaget på 90% koordinator stilling utgår. På bakgrunn av store utfordringer i å 
rekruttere fagpersonell til sykehjemmet, kan utvalget ikke gå for opprettelse av 50% 
økning i en koordinatorstilling. 

 Det innhentes tilbud om ekstern lederstøtte 
 En innhenter fagkompetanse slik at det er nok fagpersonell fram til faste stillinger er 

besatt  
 Ledige stillinger må lyses ut umiddelbart 

 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Det bevilges kr 150.000 for innkjøp av ekstern lederstøtte. 
 
Jan Harald Tørfoss (SP) og Tanja Birkeland (SP) fremmet følgende felles tilleggsforslag: 

 Helse- og omsorgsutvalget holdes fortløpende oppdatert om Sonjatun sykehjem. 
 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 5: 

 Økte kostander på kr 950 000 finansieres med økte budsjettrammer til helse- og omsorg.  
 
Det ble først stemt over det første forslaget fra Herborg Ringstad (H): Enstemmig vedtatt 
Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Anne-Rose Mikkelsen (Krf). Enstemmig vedtatt. 



Det ble deretter stemt over forslaget fra Sigleif Pedersen (Ap). Enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Jan Harald Tørfoss (SP) og Tanja Birkeland (Sp). 
Enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over det andre endringsforslaget fra Herborg Ringstad (H). Enstemmig 
vedtatt. 
Det ble til slutt stemt over innstillingen med alle vedtatte forslag.  Enstemmig vedtatt 
Orienteringer: 
Orientering om Fosseng – Angela Sodefjed. orienterte om Fosseng 
Remigiusz Paul orienterte om situasjonen for legekontoret i forbindelse med omorganiseringen. 

Vedtak: 

 Som hovedregel skal alle pasienter ha fått morgenstellet innen kl. 09:00 og frokost 
innen kl 10:00. 

 Bemanningen ved Sonjatun sykehjem økes fra 6 til 8 ansatte på dag alle hverdager.   
 Sykepleierturnus på Sonjatun sykehjem endres til 2 delt, dag og kveld. 
 Det etableres 1 ambulerende nattsykepleier som dekker alle tre sykehjemmene. Dette 

utgjør 187 % stillingsressurs. 
 Forslaget på 90% koordinator stilling utgår. På bakgrunn av store utfordringer i å 

rekruttere fagpersonell til sykehjemmet, kan utvalget ikke gå for opprettelse av 50% 
økning i en koordinatorstilling. 

 Økte kostander på kr 950 000 finansieres med økte budsjettrammer til helse- og 
omsorg.  

 Det innhentes tilbud om ekstern lederstøtte. Det bevilges kr 150.000 for innkjøp av 
ekstern lederstøtte. 

 En innhenter fagkompetanse slik at det er nok fagpersonell fram til faste stillinger er 
besatt  

 Ledige stillinger må lyses ut umiddelbart 
 Tiltakene evalueres innen 1. november 2021.  
 Helse- og omsorgsutvalget holdes fortløpende oppdatert om Sonjatun sykehjem. 

 
 


