
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Kafeteria, Nordreisahallen 
Dato: 08.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 - 15.00 

 
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 
John Karlsen (FrP): Organisering av bordene var ikke tilfredsstillende, bordene bør settes på 
annen måte slik at medlemmene kan se hverandre og spesielt leder. 
 

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 
 
______________________  _______________________ 



Anne-Rose A. Mikkelsen Emma H. Agorsah 
 

Saksliste 
 
Orienteringer: 
Kommunalsjef for Helse- og omsorg, Angela Sodefjed, orienterer angående: 

- avvik og fravær i Helse- og omsorgssektoren 
- omorganisering av rus og psykisk helse 

 
Konsulent i Koordinerende Enhet, Kirsti Mikalsen, orienterer angående rutiner og retningslinjer. 
 
Virksomhetsleder for institusjonstjenester, Ann Mari Evanger, orienterer angående demensteam. 
 
DMS leder, Hanne Marita Hansen, orienterer angående: 

- avvik og fravær ved Distrikts Medisinsk Senter 
- status DMS tjenester og samarbeidsavtalen DMS 
- konsekvens av reduksjon i antall ø-hjelps senger ved DMS 
- om refusjonskrav fra 2018 til UNN 

DMS leder, Hanne Marita Hansen, og virksomhetsleder for helsetjenester, Guro Boltås, 
orienterer om legedekning.  
 
Kommunalsjef for Helse- og omsorg, Angela Sodefjed, og virksomhetsleder for sykehjem, Eilin 
Storaas, orienterer om status Sonjatun sykehjem.  
 
Virksomhetsleder for hjemmetjenester, Nina Bredesen, orienterer om kreftsykepleier. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 19/21 Referatsaker   
RS 30/21 Tildeling av tilskudd 2021 - Implementering av 

velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til 
drift 

 2019/32 

RS 31/21 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021  2021/29 
RS 32/21 Forespørsel om midler til utbedring på fysikalsk 

avdeling 
 2021/401 

RS 33/21 Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og 
helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune 

 2020/1360 

RS 34/21 Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: 
Styrking og utvikling av helsest. og skolehelsetj, 
styrkning av jordmortjenesten 

 2020/1360 

RS 35/21 Svar på søknad om tilskudd – tiltakspakke for 
sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert 

 2020/973 

RS 36/21 Tilsagn om investeringstilskudd – 
Velferdsteknologi PU 

 2019/32 

PS 20/21 Inventarbudsjett til oppgradering av interiør på 
Sonjastuen ved Sonjatun helsesenter 

 2021/298 



PS 21/21 Oppstart av planprosess for et familiesenter i 
Nordreisa kommune 

 2018/889 

PS 22/21 Ivaretakelse av pasienter med atferdsmessige og 
psykiske symptomer ved demens - APSD 

 2021/614 

PS 23/21 Oppstart av tiltak organisert som brukerstyrt 
personlig assistanse 

 2021/613 

PS 24/21 Kontrakt med Reisa Vekst om dagtilbud til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 2017/1464 

PS 25/21 Sonjatun renovering/nybygg tempoplan  2020/912 
PS 26/21 Sonjatun nybygg/renovering mulighetsstudie  2021/612 
PS 27/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og 

budsjettregulering nr 1/2021 
 2020/582 

PS 28/21 Foreløpig budsjettramme 2022  2020/582 
PS 29/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg  2021/619 
PS 30/21 Helse- og omsorgsplan 2021 - 2026  2016/399 
 
 

PS 19/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: 
Det bør fremmes en politisk sak til høsten ang. oppretting av demensteam i kommunen. 
 
Referatsakene tatt til etterretning med tillegget fra Herborg Ringstad (H). 

Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Det bør fremmes en politisk sak til høsten ang. oppretting av demensteam i kommunen. 
 



RS 30/21 Tildeling av tilskudd 2021 - Implementering av velferdsteknologiske 
løsninger fra prosjekt til drift 

RS 31/21 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021 

RS 32/21 Forespørsel om midler til utbedring på fysikalsk avdeling 

RS 33/21 Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og helsestasjons-tjenesten i 
Nordreisa kommune 

RS 34/21 Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: Styrking og 
utvikling av helsest. og skolehelsetj, styrkning av jordmortjenesten 

RS 35/21 Svar på søknad om tilskudd – tiltakspakke for sårbare eldre 
Aktivitetstilbud og besøksvert 

RS 36/21 Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi PU 

PS 20/21 Inventarbudsjett til oppgradering av interiør på Sonjastuen ved 
Sonjatun helsesenter 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Det foretas mindre utbedringer og 
oppgraderinger for å gjøre det triveligere i fellesrom ved Helsesenteret Sonjatun. Utgiftene til 
dette belastes vedlikeholdsbudsjettet for 2021 og gjøres i løpet av 2021. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tillegg fra John Karlsen (FrP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Inventarbudsjett til oppgradering av interiør ved Sonjastuen vurderes i budsjettprosessen for 
2022.  
 
Det foretas mindre utbedringer og oppgraderinger for å gjøre det triveligere i fellesrom ved 
Helsesenteret Sonjatun. Utgiftene til dette belastes vedlikeholdsbudsjettet for 2021 og gjøres i 
løpet av 2021. 
 

PS 21/21 Oppstart av planprosess for et familiesenter i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes i påvente av kommunalsjefene i 
de to utvalgene nedsetter en tverrfaglig gruppe som utarbeider et forslag om hvilke virksomheter 
familiesenteret kan inneholde. Gruppen må være representert fra begge utvalgene. 



 
Forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av kommunalsjefene i de to utvalgene nedsetter en tverrfaglig gruppe 
som utarbeider et forslag om hvilke virksomheter familiesenteret kan inneholde. Gruppen må 
være representert fra begge utvalgene. 
 

PS 22/21 Ivaretakelse av pasienter med atferdsmessige og psykiske 
symptomer ved demens - APSD 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 
2: Det utarbeides en langsiktig plan for ivaretakelse av pasienter med atferdsmessige og 
psykiske symptomer ved demens i egen eller privat regi fra høsten 2021. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endringsforslaget fra John Karlsen (FrP) enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
1. Pasienten overføres til Stendi AS i Skibotn frem til høst 2021. 

 
2. Det utarbeides en langsiktig plan for ivaretakelse av pasienter med atferdsmessige og psykiske 

symptomer ved demens i egen eller privat regi fra høsten 2021. 
 

PS 23/21 Oppstart av tiltak organisert som brukerstyrt personlig assistanse 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Nordreisa kommune benytter privat leverandør som arbeidsgiver i BPA- ordning 
tilknyttet vedtak D-47/2021 

2. Nordreisa kommune vil i fremtidige vedtak om tjenester organisert som BPA, i hvert 
enkelt tilfelle, kunne vurdere hvorvidt privat aktør skal benyttes. 

 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune benytter privat leverandør som arbeidsgiver i BPA- ordning 

tilknyttet vedtak D-47/2021 
2. Nordreisa kommune vil i fremtidige vedtak om tjenester organisert som BPA, i hvert 

enkelt tilfelle, kunne vurdere hvorvidt privat aktør skal benyttes. 
 



PS 24/21 Kontrakt med Reisa Vekst om dagtilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte hvor alle 
saksopplysninger tas med i saken. 
 
Forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte hvor alle saksopplysninger tas med i saken. 
 

PS 25/21 Sonjatun renovering/nybygg tempoplan 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling tas enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tempoplan tas til orientering. 
 

PS 26/21 Sonjatun nybygg/renovering mulighetsstudie 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Sigleif Pedersen (AP): Helse og omsorgsutvalget anmoder kommunestyret 
om å bevilge kr 1.000.000 for gjennomføring av en mulighetsstudie. Oppstart av arbeidet høst 
2021. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Sigleif Pedersen (Ap) enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Det iverksettes anbudsrunde angående mulighetsstudie. 
 
Helse og omsorgsutvalget anmoder kommunestyret om å bevilge kr 1.000.000 for 
gjennomføring av en mulighetsstudie. Oppstart av arbeidet høst 2021. 
 



PS 27/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 1/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021:

 

 

PS 28/21 Foreløpig budsjettramme 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-2024, 
som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som ikke er 
gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske rammer i 
perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 



 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
 
 

PS 29/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, der en framlegger drifts- og 
investeringsbudsjett for å skaffe tilveie egnet bil. 
 
Forslaget fra Herborg Ringstad (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, der en framlegger drifts- og 
investeringsbudsjett for å skaffe tilveie egnet bil. 
 

PS 30/21 Helse- og omsorgsplan 2021 - 2026 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Opplysninger om FACT-teamet og satsing 
på DMS tilføyes, samt at det foretas nødvendige redigeringer før planen legges fram for 
kommunestyret. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tillegg fra John Karlsen (FrP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Oppdatert forslag til helse- og omsorgsplan for 2021-2026 vedtas. 
 



Opplysninger om FACT-teamet og satsing på DMS tilføyes, samt at det foretas nødvendige 
redigeringer før planen legges fram for kommunestyret. 
 


