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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
12/3723 I

Arkiv salD.: 12/950 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 100/12 I KOMMUNESTYRE TDato: 10.05.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

12/2680 S 12/693 20.03.2012 REFERATSAKER i PERIODEN
12/2947 I 04/2339 13.03.2012 Salten PROTOKOLL - FAUSKE

kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALG 13.MARS
'2011

12/2948 I 12/745 22.03.2012 Salten REDEGJØRELSEFRA
kontrollutvalgsservice ADMINISTRASJONEN:

OPPFØLGINGAV VEDTAK
VEDRØRENDE HÂNGIVELSE
OG SALG AV TOMT I HAUAN

12/2949 I 12/746 22.03.2012 Salten REDEGJØRELSE FRA
kontrollutvalgsservice ADMINSTRASJONEN:

KOMMNS OPPFØLGING
AV HELSETILSYNTS
RAPORT DATERT 9.MAI 2011

12/2950 I 12/747 22.03.2012 Salten VIDERE OPPFØLGINGAV
kontrollutvalgsservice NURERT BREV NR 1 2011

- MANGLENDE
PASIENTREGNSKA

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2680

Arkiv salO.: 12/693

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II 
Sak nr.: 042/12 I PLAN- OGUTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen -

I Dato: 16.04.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

12/1834 I 06/1329 20.02.2012 Statens vegvesen Region UTTALELSE TIL FORSLAG TIL
nord REGULERIGSPLAN FOR

GEITBERGET
12/2938 I 12/742 26.03.2012 Kommunalt råd for TILGJENGELIGHETEN

likestiling av UTENFOR FAUSKE
funksjonshemmede SVØMMHALL

12/3126 X 12/789 02.04.2012 RAPPORT VEDRØRENDE
FORSKJØNNGNEDLIKEHOLD
I FAUSKE 

INNSTILLING:

Refererte dokuenter tas til orientering,

PLUT -042/12 VEDT AK- 16.04.2012

Driftsutvalget henstiler til kommunestyret om å gjenoppta reguleringsplan for
Geitberget.

Driftsutvalget ber om en sak om universell utforming av uteområdet ved Fauskebadet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
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Utskrift sendes:
Enhetsleder bygg/eiendom
Kommunalsjef
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Statens vegvesen

Fauske kommune
-p.. Postboks 93

8201 FAUSKE

Behandlende enhet:

Region nord

Saksbeha ndler/innvalgsnr:

Wenche Sivertsen - 75552936

Vår referanse:

2010/086376.005

Deres referanse:

11/5975
Vår dato:

20.02.2012

Uttalelse ti forslag ti reguleringsplan for Geitberget - Fauske kommune

Viser til brev av 27.06.201 1.

Koinunestyret i Fauske vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven, den
16.06.2011, å avvise det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget.
I forbindelse med utvidet boligbygging ga Statens vegvesen i 2001 midlertidig
avkjørselstilatelse fra dagens avkjørsel, med krav om at Fauske kommune utarbeidet ny
reguleringsplan der hele boligområdet fikk ny atkomstveg fra Geitberget i nord.

I forbindelse med at foreslåtte reguleringsplan for området ble forkastet ber vi om en
redegjørelse fra Fauske kommune som viser den videre prosessen innenfor et gitt
tidsperspektiv.

Statens vegveSen, avdeling Nordland
Med hilsen

l'~fLti~
Marianne Eilertsen
seksjonsleder ø~

Wenche Sivertsen

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord(Bvegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
B002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Org.nr: 971032081
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SALTEN KONTROLLUTV ALGSERVICE
Po~boks 54,8138 Inndyr

vår dato:
13.03.2012

Jnr
12/138

Ark
413 - 5.4

PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

~ Fauske kommunev _
-6 K.5l-saks!iP.ISfJ_,___--_~.J___.. ..

:Jf. 13'- i 'J.

Møtedato:
Møtested:
Saksnr.:

Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 - 12.00
Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske
01112 - 08/12

1,\I;isscring

j;ff~Cflft ~y 1233~
.___L~_.~..__._-,.

o Til stede:
Nils-Chrstian Steinbak, leder
Harald Jøstensen, nestleder
Svanhild Wenche Setså
Gøran Indregård
Liv Marit Tverå

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte i tilknytning til sakene 02/12 og 03/12
Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte i tilknytning til sak 04/12
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

o
Godkjenning av innkallng og sakliste
Innallng og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
.

Saksnummer Sakstittel
01112 Godkjennng av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desemb~r2011
02/12 Redegjørelse fr administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrørende

håndgivelse og salg av tomt i Hauan
03/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak og

avtaleforhold vedrørende salg av gn 103 bnr 1540
04/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølgning av

Helsetilsynets rapport datert 9. mai 2011
05/12 Innspil til budsjettregulering - behov for styrket bevilgning til kontroll

og tilsyn
06/12 Videre oppfølgning av numerert brev nr 1 2011 -manglende

pasientregnskap
07/12 Orienteringer fra revisjon og sekretaiat
08/12 Eventuelt

o
01112 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets niøte8. desember 2011

Forslag til vedtak:
Protokollfrakontr()llutvalgets møte 8. desember 20 L 1 gòdkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble ensteinig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011 godkjennes.

o
. 02/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrørende

handgivelse og salg av tomt ¡Bauan

I

1.
Enhetsleder Gudr Hagalinsdottir møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare påspørsmåL. .
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uteii forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Kontr?llutvalgetviser til formanskapets sak 199/04 der det ligger til gr for saken. at

hAndgittareal på20dekarskalanvendes til ungdpms-/studentboliger. Utvalget viser videre til
vedta i formanskapet..sak87/07 hvor det.ble vedtatt. overdragelse og tomtepris kr 50 pr
kvadratmeter for det same arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt
erheshittet at salget skal delvis gjeiiomføres ved at ca 4 dekar av arealet ovetføreskjøper,
men uten at formålet for håndgivnngen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter
bebygd med ordinære leilghetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i
forhold tilsanenlignbare boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir
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gruag for salg av eiendom som ikke følger opp det formål som lå til grnn i formanskapet
i 2004, og det girheller ikke grag for å gjennomføre salg avdeler av arealet.

Samenholdt med opprinnelig vedtak er endrgene såpass omfattende at saken burde vært til
ny behandling i formanskapet. Kontrollutvalget konstaterer at politiske vedtak er brutt og
ikke fugt opp av administrasjonen~ Dette er meget kritikverdig og kontrollutvalget

forutsetter at rådmanen tar de nødvendige grep og iverksetter tilak slik at man for ettertiden
ikke opplever dette.

Formanskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å
avklare status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til formanskapets sak 199/04 der det ligger tilgrnn for saken at
håndgitt areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til
vedtak i formanskapet sak 87/07.hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr
kvadratmeter for det same arealet. KOiitrollutvalgetregistrerer at det deretter administrativt
erbesluttet at salget skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper,
men utenatfomiålet for håndgivningenogsalget er fulgt opp. Atealetpå 4 dekar er deretter
bebygd med ordinære leilghetsbygg, Prisen på kr SOper kvadratmeter synes svært lav i
forhold til samenlignbare boligprosjekter. Utvalget mener saksfrenilegg og vedtak ikke gir
grag for salg av eiendom som ikke følger opp det ioriåL$Oliilåtil grni i formankapet
i 2Q04, og det girhellerikke grulag for å gjennomføre salg av delet av arealet.
Samenhöldt medóppri:nelig vedtak er endringene' såpass omfattende at saken burde vært til
iilnehand1ìng i formanskapet. Kontrøllutvalgetkonstatererafpölitiske vedtak er brutt 

og
ikkeftlgt opp av administrasjonen. Dette er meget krtikkverdig og kontrollutvalget ..
forutsetter at rådmanen tar de nødvendige grep og iverksetter tilak slik at man for ettertiden
ikke opplever dette.

Formanskapet bør foreta eugjennomgang av prosjektet med llgdoms-/studentboHger for å
. avklare status for gjeimomføring av prosjektet og status for restatealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes komrunestyret.

03/12 Redøgjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold
vcdtørciidesalgav giirl03 bnr 1540

Etietsledet Gudrn:Hagalinsdottir møte. fra administrasjonen for å.redegjøre og svare på

spørsmål.

0Forsblg til vedtak:

Saken legges frem uten' forslag til vedta.
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Otnforent forslag:
Behandlingen utsettes til neste møte. TH neste møte bes det utredet nærmere hvorfor det i
avtalen er tatt med formuleringen "Avtalen gjelder frai til arealet utbygges i tråd med
;stadfestetregulerigsplan", når dette. ikke var en del av forhandlingsresultatet. Videre bes det
fra adinistrasjonens side konket vises til på hvilken måte de enkelte deler av arealet er
utbygd i samsvar med stadfestet regulerigsplan.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandlingen utsettes tí neste møe. Til neste møte bes det utredet nærmere hvorfor det i
avtalen er tatt med formuleringen" Avtalen gjelder fram til arealetutbygges i tråd med
stadfestet reguleringsplan", når dette ikke var endel av forhandlingsresultatet. Videre bes det
fra adminstrasjonens side konket vises til på hvilken måtedeenkeltëdeler av arealet er
utbygd i samsvar med stadfestet reguleringsplan.

04/12 Redegjørelse fra adi:Iiiistra$joiieii: KOlJm.un.ens oppfølgiing av Helsetilsyiiets
rapport datert 9. mai 2.0U

Enhetsleder Stein. Ole Rørvik møte fra adminjstrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag tilvedtak:

Saken leggés frem uten forslag til vedtak.

Omforentfôrslag:
Rrqegj~relsenfrä adiinistrasjoneiitas tiLetterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
o.ppfølgningen som er gjort fra administrasjo.nen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjentfordrftSiitvalgetogkoinunestyret.

O Votering:
Otrforent forslag ble enstemmig vedtatt.

'-

Vedtak:
Redegjørelsen fra adinistrasjonentastil etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
oppfølgnngen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsýnstäpporten hør gjøres kjent for drftsutvalget og kommunestYret.

05/12 InnspiUtil budsjettregUlerbig ~. behov fôr styrket bevilgning ti. kOntroll og tilsyn

Forslag til vedtak:
I forbindelse med koininende regulering av budsjett ber kontrollutvalget om at utvalgets
biidsjett styrkes med kr øremerket konipetansehevende tiltak. .
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Omforent forslag:
I forbindelse med kommende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes med
henblikk på kompetasehevende tiltak.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I forbindelse med kommende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes med
henblikk på kompetansehevende tiltak.

Harald Jøstensen ble innvilget permisjon fra og med behandlingen av sak 06/12.

06/12 Videreoppfølgniiig av nummerert brev nr 12011-' manglendepasientregnskap

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til veçltak.

Forslag fra Nils..Chrstian Steinbak:
Kontrollutvalget viser dl sitt vedtaklgjeldende sak 15/11, hvor bakgren for saken var at
reyisorshenvendelser om å få pasierttregllskap til r~visjon ikke hadde førtfrem. Isitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmanen uiddelbartskulleiverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges fremfor revis.or.J)ettehar ikke blitt gjort, rtoe kontrollutvalget ser alvorlig på
fordi dette gjelder en særlig sårbar gruppe. .

Sakeii oVersendeskoinunestyet som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge
tegnskap tìl revisjörtenUtddelbar.

Votering:
Forslag fraNils..ChrstianSteinbak bleensteinig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i . gfeldertdesak 15/11, hvor bakgren forsaken var at
revisors henvendelser om å fåpasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmanen umiddell)ai skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges :fem for revisor, Detteliar ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget Ser alvorlig på
fordi dette gjelder en særlig sårbar grppe.

Saken oversendes koinurestyret som bes om å pålegge administrasjonen:femlegge

regnskap til revisjonen uiiddelbar. '
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07/12 Orienteringerf..a revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Om Fauske kOinunesregnska.p, som ble levert innen tidsfrsten. Venter på

årsmeldingen for å kune skrve revisjonsberetngen.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.

· For øvg drft som normalt.

Kontrollutvalget ta orienteringene til etterretning.

08/12 Eventuelt

o
Det fremkoinikke ytetligere saker til behandling.

Fauske den L

è

o Utskrft sendes: Kontr911utvalßets ined1enuer, varaiedlemmer,Fauske konlunev/ ordfører
ogråcman, Sa1tenkQnuunei:evisjon . lKS



SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8 i 3 8 Inndyr

Vår dato:
22.03.2012

Jnr
12/176

Ark
413 -6.1

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 02/12

~ Fauske kommune
Saksbeh, Bv".j

Qß(
__0 .:.:;_~::._~:-,..~~~~c :~;::

'"S..~ì~Y

Klassering

J. ID S.ID .

=/èEl,g -~~ 'fYs

Saksbehandler: Lars Hansen

02/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrørende håndgivelse og
salg av tomt i Hauan

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag ti vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget viser til formannskapets sak 199/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt
areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i
formannskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for
det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget
skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for
håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære
leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare
boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir grunnlag for salg av eiendom som
ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag
for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene
såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget
konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget
kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter
tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare
status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget viser til formannskapets sak i 99/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt
areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i
formannskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for
det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget
skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for
håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære
leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare
boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir grunnlag for salg av eiendom som
ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag
for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene
såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget
konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget
kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter
tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare
status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Rett utskrift:

Dato: 22. mars 2012/~t~ / ~
Lars Hansen
Sekretær for kon ~alget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.

2
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 81381nndyr

Vår dato:
22.03.2012

Jnr
12/178

Ark
413 - 6.1

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

~ Fauske kommune

I Saksliiih.-fJ

~8,,~~¿,.~T

Klrtsscring

1f(6b11~I~lY -c

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 04/12

04/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølgning av Helsetilsynets rapport
datert 9. mai 2011

Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

Rett utskrift:

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget
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Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommurestyret og driftsutvalget.
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Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011 - Hel.. Side 1 av 11

HELSETILs..nET
tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter
pasientrettighetsloven kapittel 4A til pasienter
Helsetunet 1 sykehjem - Fauske 2011

Virksomhetens adresse: 8200 Fauske
Tidsrom for tilsynet: 31.1.11-2.5.2011

09.05.2011

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tisynet

Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift.

Tilsynsmyndigheten har vudert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige.

Tilsynet er derfor avsluttet.

Samendrag

1. Innedning

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

3. Gjennomføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Funn

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

7. Regelverk

8. Dokumentuderlag

9. Deltakere ved tilsynet

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/N ordland/20 11/F auske-komm... 28.03.2012



Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011 - Hel.. Side 2 av 11

Sammendrag

Det er gjennomført tilsynsbesøk den 5. og 6. april 2011 ved Helsetuet 1 sykehjem i

Fauske kommune.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de områdene som ble

undersøkt.

Tilsynet er innettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasientrettighetsloven kapittel

4A.

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til

pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i

helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder:

· om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og

at pasienters samtykkekompetanse blir vudert

· om kommunen sikrer at tilitskapende tiltak forsøkes før tvgen helsehjelp

gjennomføres

· om koinunen sikrer at det gjøres helsefaglige vuderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:

· Koinunen sikrer ike at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert.

· Kommunen har ike avklar hvem som har ansvar for vurdering av tvugen
helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om

tvang.

· Ved Helsetunet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er gjort vurdering om
vedtak om tilbakeholdelse.

Dato: 2.5.2011

Benthe Westgaard

revisjonsleder

Yngve Osbak

revisor
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Tim Ronald Isaksen

revisor

L. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helsetunet 1 i perioden31.1.11 -

2.5.11. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet

i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn,

gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om

statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vudere om virksomheten ivaretar ulike krav i

lovgivningen gjennom sin internontrolL. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtedelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

tiltakene er tilstrekkelige for å sike at lovgivnngen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokuenter, ved intervjuer og

andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen

fullstendig tilstandsvudering av virksomhetens arbeid inenfor de områder tilsynet

omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrft

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/N ordland/20 11/F auske-komm... 28.03.2012



Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011 - Hel.. Side 4 av 11

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for

forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fauske kommune har pr. 1.1.2011 totalt 9552 innbyggere.

Sykehjemmet består av Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Det er totalt 70 pasienter ved

sykehjemmet. Begge enhetene ledes aven felles enhetsleder. Hver avdeling ledes av

en sykepleier som betegnes sykepleier 1.

Det er for tiden fire tilsynsleger/sykehjemsleger ved sykehjemmet. Det er ikke

utarbeidet noen felles instrs for sykehjemslegene.

Tilsynet har vært avgrenset til Helsetunet 1, avd B (skjermet avdeling) med syv

pasienter (alle med demenssykdom) og avd e/D med 15 pasienter (hvorav ni med

demenssykdom).

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende akiviteter:

Revisj onsvarsel ble utsendt 31.1.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er

gitt i kapitlet Dokumentuderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.4.11.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i

kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Helsetunet 1.

Sluttmøte ble avholdt 6.4.11.
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4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til

pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i

helselovgivnngen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder:

Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at

pasienters samtykkekompetane blir vudert.

Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta

avgjørelser på vegne av pasienten, jf. pasientrettighetsloven § 4-1 og § 4-6. Dersom

en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstand mot helsehjelpen,

må helsehjelpen derimot vurderes etter vilkårene i pasientrettighetsloven kapittel 4A.

Om kommunen sikrer at tilitskapende tilak forsøkes før tvugen helsehjelp

gjennomføres.

Selv om en pasient motsetter seg helsehjelp og mangler samtykkekompetanse, kan

ikke tvugen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det

fremgår at vilkårene i § 4A-3 er oppfylt. Først må tilitskapende tiltak forsøkes,jf. §

4A-3 første ledd. Kravet om at tilltskapende tiltak skal forsøkes kan bare fravikes når

det er åpenbar formålsløst.

Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vuderinger av om den aktuelle

helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Dersom tilitskapende tiltak ikke fører frem, eller er åpenbar formålsløst, må de

øvrige vilkårene være oppfylt før tvgen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i

hovedsak knyttet til helsefaglige vuderinger, og omfatter helsepersonells vurdering

av om:

- unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade

- helsehjelpen anses nødvendig

- tiltakene som er tenkt benyttet står i forhold til behovet for helsehjelpen

- det foretas en helhetsvudering av om helsehjelpen fremtrer som den klart beste

løsningen for pasienten

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/TilsynsrapporterlN ordland/20 11/F auske-komm... 28.03.2012



Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011 - Hel.. Side 6 av 11

5. Funn

Avvik l:

Kommunen sikrer ikke at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at

pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3a, pasientrettighetsloven §§ 4-3, 4 A-2 første ledd, 4

A-3 og 4 A-5, internontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

Det har ikke vært gjennomført systematisk opplæring til de ansatte om regelverket om

helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg

helsehjelp.

Tvugen helsehjelp har i liten grad vært tema på personalmøer/avdelingsmøter.

Det er ikke etablert rutiner/praksis for vurdering av motstand hos pasientene.

Gjennom intervju fremkommer det at det er ulik forståelse for hva som er niotstand.

Det blir bL.a. knust tabletter når pasienten nekter å ta medisin, brukt sengehest,

alarnsnor, bord foran pasient, belter m.v. uten at dette har vært definert som tvang.

!

c/

Det er ikke utarbeidet felles rutiner for sykehjemmet for vudering av samtykke

kompetanse. Det er ulik praksis ved de enkelte avdelinger. Noen har etablert praksis

for vudering av samtykkekompetanse ved innomst og ved årskontroll (eget skjema).

Det er ikke avklart hvem som har det formelle ansvaret for å vudere manglende

samtykkekompetanse.

Avvik 2:

Kommunen har ikke avklar hvem som har ansvar for vurdering av tvugen helsehjelp

til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
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Pasientrettighetsloven § 4 A-5, kommunehelsetjenesteloven § 1-3a,

internontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan virksomheten skal fatte vedtak i henhold til

kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Gjennom intervju fremkommer det at det ikke er avklart hvor ansvaret for å fatte

vedtak er plassert.

Det er uklar hvilken helsefaglig rolle sykehjemslegen har i prosessen med å fatte

vedtak om tvungen helsehjelp.

Avvik 3:

Ved Helsetunet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er gjort vudering om vedtak

om tilbakeholdelse.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Pasientrettighetsloven §§ 4A-2, 4A-3, 4A-5, kommunehe1setjenesteloven§ 1-3a,

internontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

Alle utgangsdører er låst og ledelsen er kjent med dette.

Det er ikke gjort noen individuell risikovudering om behovet for låsing av

utgangsdører/tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje.

Det er ikke fattet vedtak om tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje.

Gjennom intervju fremkommer det at det i perioder er pasienter som viser motstand

mot å være innelåst.

Kommentar:

Den låste døren vil anses som et tvangstiltak i de tilfeller pasienter ønsker å gå ut av

døren, uten å ha mulighet for dette. Retten til evt. å hindre beboernes bevegelsesfrihet,
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reguleres i pasientrettighetsloven kap 4A. I § 4 A-4, gjennomføring av helsehjelp, står

det:

Dersom vilkårene i § 4 A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller

andre tiltakfor å omgå motstand hos pasienten. Pasienten kan blant annet legges inn

ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er nødvendigfor åfå

gjennomført helsehjelpen. Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre

varslingssystemer med tekniske innretninger og bevegelseshindrende tiltak som belter

og lignende anvendes. Helsehjelpen skal vurderes fortløpende og avbrytes straks

lovens vilkår ikke lenger er til stede. Det skal særlig legges vekt på om helsehjelpen

viser seg å ikke ha ønsket virkning, eller har uforutsette negative virkninger.

I rundskriv IS-1O/2008 til samme lov, står det i pkt 3.4.3.2 Nærmere om

tibakeholdelse, herunder låsesystem:

Det sentrale i begrepet "tilbakeholdelse" er om pasienten blir hindret i å forlate

institusjonen, ikke først og fremst hvordan det blir gjort. Det er altså ikke~ avgjørende

om manfor eksempel låser døren med nøkkel, installerer slrulte eller kompliserte

kodelåser, bruker elektonisk utstyr som automatisk låser dørene for visse pasienter,

eller om personellet selv stopper i døren. Reglene skal følges uavhengig av

virkemiddeL. Men man må bruke det virkemiddelet som er det minst inngripende for

pasienten.

Vedtak om helsehjelp som omfatter tilbakeholdelse, må treffes for den enkelte beboer.

Det kan for eksempel ikke treffes et generelt vedtak om at dørene på et sykehjem eller

en avdeling skal være låst. Men utgangshindrende tiltak kan få virkningfor flere

pasienter. Praktiske hensyn tilsier at det bør være adgang til å iverksette tiltak med en

slik generell virkning. Det er likevel viktig at dette ikke blir brukt til å holde tilbake

pasienter som det ikke er truffet tilbakeholdelsesvedtak overfor. Disse pasientene må

sikres fri utgang ved bruk av nøkkel, kodekort eller liknende. Dersom det ikke lar seg

gjøre, må man finne andre måter å holde den aktuelle beboeren tilbake på, for

eksempel tettere Oppfølgingfra personalet. Internontrollsystemet skal bidra til at

ansvar og oppgaver blir beskrevet og gjort kjent. Der det er behov for prosedyrer for å

bidra til å sikre at myndighetskrav blir overholdt skal dette utarbeides, jf

internontrollforskrften § 4.

http://ww.helsetilsynet.no/no/TilsynlTilsynsrapporterlN ordland/20 11 fF auske-komm... 28.03.2012



Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykel1em 2011 - Hel.. Side 9 av 11

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

~

Tilsynet har avdekket at ansvarsforholdet mellom enhetsleder og sykepleier 1, samt

øvrige pleierpersonell, ikke er tilstrekkelig avklar, og at det ikke er gitt nødvendig

opplæring om regelverket i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Det eksisterer noen

udaterte funksjons~ beskrivelser/stillngsbeskrivelser, men disse er i liten grad

kjent/ru av de ansatte. Alle utgangsdører fra avdelingene holdes stengt uten at det

foreligger noen vedtak om tilbakeholdelse. Ledelsen er kjent med påviste forhold uten

at det er iverksatt nødvendige korrgerende tilta. Påviste mangler i kommunens

internontroll (ledelse, organsering og styring) innebærer at det blir mye opp til den

enkelte ansatte om hvordan reglene i pasientrettighetslovens kapittel 4A etterleves.

7. Regelverk

· Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn ined helsetjenesten

· Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

· Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

· Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

(psykisk helsevernoven)

· Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell in.v (helsepersonelloven)

· Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

(forvaltningsloven)

· Forskrft av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

og pleie

· Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

· Forskrift av 21. deseinber 2000 om pasientjournal

· Forskrift av 20. desember 2002 om internontroll i sosial~ og helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokuentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning soin ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

· Organisasjonskar

· Oversikt over ansatte

· Bemanningsplan

· Demensteamet i Fauske
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· Oversikt over avdelinger og pasienter ved Helsetuet 1 og 2

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

· 13 journaler

· Visittbok

· Perm for visitt, hovedkort, bakgrunsskjema, pleieplan

· Referat fra personalmøter

· Dusj- og badelister

· Kvalitetsvurderingssystem i omsorgs~enesten - oversikt og innsikt

· Stilings- og funksjonsbeskrivelser - udatert

· Primærkontakens oppgaver - udatert

· Plan for akiv helse- og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

· Velkommen til oss - inormasjon for nytilsatte ved Helsetuet 1 sykehjem

· Sjekkliste ved innomst - ikke i bru

· "Prosedyrer" for Primærkontakt ansvar - datert 17.2.2011 - ikke tatt i bruk

· "Prosedyrer" for Pårørende samtale - ny beboer ved Helsetunet 1 - ikke i bru

· Årsmelding Helsetuet 1- 2010

· Plan for opplæring 2010 - Pleie- og omsorgstjenesten Fauske kommune

· Kopi av ett vedtak om helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

(vedtaet var tilsendt rekommandert til Helsetilsynet i Nordland allerede
25.2.11, men ikke registrert inn fra arkivet før tilsynsbesøket ble gjennomført.)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

· Brev av 31.1.11 fra Helsetilsynet i Nordland til Fauske kommune med varsel
om tilsyn

· E-post av 3.3.11 fra kommunen med oversendelse av dokumenter

· Brev av 23.3.11 fra Helsetilsynet i Nordland med program for tilsynet. Brevet
ble også sendt på e-post same dato til virksomheten
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9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttøte,

og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stiling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Stein Ole Rørvik Enhetsleder X
Elisabeth Gm Sykepleier 1 avd B X
Angela Lundmo Hjelpepleier avd B X
Laila S. Olsen Sykepleier avd B X
Liss Anita L. Olsen Sykepleier avd CID X

Unn Marit Johnsen Sykepleier 1 X
Lisbeth Karlsen Sykepleier 1 avd CIDX

Ole R. Sollund Kommunalsjef X
Kari Loe Sykepleier

Karolin Skogmo Tilsynslege avd CID
Terese Hustad HanssonTilsynslege avd A+B

An Helen Sandvik Hjelpepleier avd CID

Fra tisynsmyndighetene deltok:

'Benthe Westgaad, seniorrådgiver

Yngve Osbak, prosjektleder

Tim Ronald Isaksen, rådgiver/jurist

An Kristin Tjeldnes, observatør

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

X
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato:
Postboks 54, 8138 Inndyr 22.03.2012

Jnr
12/179

Ark
413-7.5

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 06/12

\C Fauske kommuneCl
Saksbeh,ßV,J

afl J~:~l~??t~~f

Klassering

J. ID S.ID f"' ....

1d-l&f-l50 ,i.~lq~
~-_. ,-----

Saksbehandler: Lars Hansen

06/12 Videre oppfølgning av nummerert brev nr 1 2011 - manglende pasientregnskap

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/11, hvor bakgrunnen for saken var at
revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi
dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til
revisjonen umiddelbart.

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/11, hvor bakgrunnen for saken var at
revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi
dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til
revisjonen umiddelbart.



Rett utskrift:

Dato: 22. mars 2012

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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