
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 27.01.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ledere i hovedutvalg for levekår og drift innkalles .
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/10 Referatsaker

RS 1/10 Finansiering av spesialisthelsetjenester ved DMS 
Nord-Troms

2009/6903

RS 2/10 Vedr anke på avslag om tilskudd til drift av 
SMISO

2009/10360

PS 2/10 Oppnevning av nye styrer for Helseforetakene 
2010-2012

2010/265

• Orientering vedr. kst. sak 68/09 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 
2010

• Oppfølging av kst sak: 69/09 Nordreisa kommune – budsjett 2010
70/09 Nordreisa kommune  - økonomiplan 2010 – 2013
73/09 Fremtidig skolestruktur i Nordreisa kommune

• Temadag helse
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PS 1/10 Referatsaker



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6903 -12

Arkiv: G20

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 15.12.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
80/09 Nordreisa kommunestyre 17.12.2009
1/10 Nordreisa formannskap 27.01.2010

Nordreisa Levekårsutvalg

Finansiering av spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune godtar tilbud fra UNN HF vedrørende finansiering av 
spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms for 2008 og 2009 på til sammen kr 
4.079.988,-. 

- Nordreisa kommune går i dialog med sykehusledelsen innen utgangen av januar 2010, 
for å komme til enighet om avtale om finansiering for 2010. 

- Ingen nye tiltak iverksettes ved DMS Nord-Troms før skriftlige avtaler er på plass.   

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har i brev av 14. desember d.å. mottatt tilbud fra UNN HF vedrørende 
finansering av spesialisthelsetjenester på DMS Nord-Troms, for 2008 og 2009 på totalt 
4.079.988,-. Dette som et resultat av sluttforhandlinger mellom politisk og administrativ ledelse 
i Nordreisa kommune og styret ved UNN HF. 

Nordreisa kommune hadde i brev av 29.10.2009 opprettholdt krav på kr 4.079.988 for 2008 og 
samme beløp for 2009. Dette som et motsvar til tilbud på kr 500.000,- for 2009 og ingenting for 
2008 fra direktøren fra UNN HF, i brev av oktober 2009.  

Samarbeidet om spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms er som resultat av 
”Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune om drift av 
spesialisthelsetjenester ved helsesenteret Sonjatun i Nordreisa” undertegnet januar 2001. 
Avtalen er videreført og supplert med tilleggsavtaler og utvidelser av tilbud uten at det er inngått 
klare skriftlige avtaler. 
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Vurdering

Nordreisa kommune har siden januar 2008 gjentatte ganger vært i kontakt med og sendt 
henvendelser til UNN HF og samarbeidet har vært inne i vanskelige faser på grunn av store 
økonomiske utfordringer hos begge parter. Det har vært dialog mellom rådmann og direktøren 
for UNN og ordfører og styreleder for UNN. 

Gjennom henvendelser, dialog og forhandlinger har man landet på et resultat om ingen 
finansering for 2008 men kr 4.079.988,- for 2009 som er det beløpet Nordreisa kommune mener 
er årlig underfinansiert i forhold til de tilbudene som gis ved DMS Nord-Troms. 

Direktøren ved UNN HF henstiller til kommunen om å gå videre for å komme frem til en 
enighet om den økonomiske rammen og dimensjoneringen av driften ved DMS Nord-Troms
innen 31. januar 2010.

Både politisk og administrativ ledelse i Nordreisa kommune ser fram til å få en ny avtale med 
UNN som tar hensyn til drift og dimensjonering. For fremtiden er det ved nye tiltak viktig at 
skriftlige avtaler er på plass før igangsetting. Når man tar i betraktning til både tidsaspekt og 
usikkerhet rundt et nytt resultat vil administrasjonen anbefale kommunestyret om å takke ja til 
tilbud om finansiering for 2008 og 2009 på til sammen kr 4.079.988,-.  
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Nordreisa kommune
v/Rådmannen

9156 STORSLETT

kjetil.hallen@nordreisa.kommune.no
postmottak@nordreisa.kommune.no

Deres ref.: Vår ref.:
2007/5685

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTA8L1OFICW/IFSSU

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Ingebrigtsen, 77626011

H ELSE

Dato:
14.12.2009

Vedrørende finansiering av spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms

Det vises til tidligere korrespondanse, seneste vårt brev datert 09.10.09 og kommunens svar
datert 29.10.09, samt påfølgende dialog mellom undertegnede og rådmannen samt vår
styreleder og ordføreren.

Vi er enige om at det vil  være  viktig for den videre driften av de etablerte
spesialisthelsetjenestene ved DMS Nord-Troms at vi kommer til enighet i denne saken.
UNN beklager på det sterkeste at vi ikke tidligere har hatt kapasitet til å foreta en grundig
analyse av de etablerte tilbudene, herunder også en analyse av i hvor stor grad det er etablert
samdrift mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester, og hvilken
fordelingsnøkkel som bør legges til grunn i finansieringen.
En slik samdrift vil begge parter tjene på bare man er enige i utgangspunktet, selv om det
ikke finnes noen objektiv rettferdig fordeling av kostnadene.

Slik vi ser det, har UNN de to siste årene vært igjennom en stor omstilingsprosess for å
bringe driften i samsvar med de tildelte ressursene. Alle enheter i UNN HP har vært og er
fortsatt berørt av betydelige økonomiske omstillingsprosesser.

Hvis det er mulig å komme til enighet som nevnt i forrige avsnitt, så vil det være naturlig å
gå videre med å etablere enighet om den økonomiske rammen for- og dimensjonering av
driften i 2010. Vi foreslår at tidsfristen for å etablere slik enighet settes til 31.01.2010, og
ønsker å komme tilbake til datoer for møtevirksomhet rundt dette tidlig i januar hvis
Nordreisa kommune kan akseptere løsningen for 2008 og 2009 slik den er foreslått i dette
brevet.

NORD

Vi registrerer at Nordreisa kommune opprettholder kravet mot UNN på kr. 4.079.988,- for
årene 2008 og 2009, og viderefører dette kravet også for 2010. For UNN vil det være svært
vanskelig å imøtekomme kravet for 2008 etter at regnskapet er avsluttet, og uten at det
foreligger noe vedtatt budsjett. Vi ser oss derfor nødt til å avvise dette kravet. Med
bakgrunn i at det har tatt uforholdsmessig lang til for oss å legge frem et forslag til
budsjettavtale, finner vi imidlertid å kunne imøtekomme kravet for 2009 fullt ut. Dette
under forutsetning av at det er mulig å bli enig før årsskiftet slik at beløpet på kr. 4.079.988,-
kan utgiftsføres før regnskapsåret avsluttes.
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Med vennlig hilsen

Tor Ingebrigtsen
Administrerende direktør

Kopi: Ordfører John Karlsen, Nordreisa kommune (john.kadsen@nordreisa.kommune.no)

Styreleder Jorhill Andreassen
økonomisjef Jorunn Lægland
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Nordreisa kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep
PB 1231
9262  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10360-4 1754/2010 223 18.01.2010

Vedr anke på avslag om tilskudd til drift av Støttesenter Mot Incest og 
Overgrep 

Viser til deres anke på formannskapets avslag om tilskudd til drift av senteret SMISO. 

Nordreisa kommune mottar mange forespørsler om midler til gode formål i løpet av et budsjettår, 
og deres senter er et av dem. Det er beklagelig, men Nordreisa kommune har ikke økonomisk 
mulighet å støtte opp om alle gode formål. 

Ettersom behandlingen av deres henvendelse ikke er å anse som et enkeltvedtak jfr 
forvaltningsloven er det heller ikke anledning til å anke avgjørelsen. 

Med hilsen

Christin Andersen
assisterende rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 23

Kopi: ref formannskapet
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/265 -2

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 15.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/10 Nordreisa Valgnemnd 15.01.2010
2/10 Nordreisa formannskap 27.01.2010

Oppnevning av nye styrer for Helseforetakene 2010-2012

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.01.2010 

Behandling:

Følgende fire personer personer ble foreslått som kandidater til Helse Nord RHF nye 
styrer i helseforetakene: Geir Sagelv (H), Torbjørn Evanger, Siv Elin Hansen (Sv) og 
Sigrund Hestdal (Ap). Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Geir Sagelv (H), Torbjørn Evanger, Siv Elin Hansen (Sv) og Sigrund Hestdal (Ap) 
foreslås som som kanditater til Helse Nord RHF nye styrer i helseforetakene.

Vedlegg

1 Oppnevning av nye styrer for Helseforetakene 2010-2012 - forslag på kanditater

Valgnemdas innstilling

Legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Helse Nord RHF skal oppnevne nye styrer i helseforetakene, og ber i brev av 22.12.2009 
kommunen om forslag på fire kompetente kandidater (to av hvert kjønn) blant nåværende eller 
tidligere folkevalgte.
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Det skal oppnevnes nye styrer for Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF.

Styrene i helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansatte 
styremedlemmer. Fra 2006 er det stilt krav til at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene skulle oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte. Erfaringene ved å innlemme 
folkevalgte i styrene er bl.a. at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessige 
forståelse

Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som 
reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha 
et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses. Det er viktig å ha innsikt i bl.a. 
styrearbeid, omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling, økonomi, jus og teknologi. I tillegg er 
det påkrevd å ha bred politisk og samfunnsmessig forståelse, innsikt i pasientens interesser, 
forskning og utdanning, samt god kjennskap til både spesialhelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.

Vurdering

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet 
og er store virksomheter i det norske samfunn, og erfaringer ved å innlemme folkevalgte i 
styrene er bl.a. at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.

På denne bakgrunn bør det sendes inn forslag på kandidater til styrene i Helse Nord RHF ,
fire kandidater velges, to av hvert kjønn, blant nåværende eller tidligere folkevalgte. 
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