
Ordførers svar på interpellasjoner og grunngitte spørsmål 

i kommunestyret 04.10.2012 
 

 

Svar på interpellasjon fra representanten Ingelin Noresjø Krf: 
 

 Fauske kommune har ikke fått ferdigstilt et tilfredsstillende system for vurdering om 

myndighetskravene i opplæringsloven er innfridd. 

 Det er jobbet en del med dette, men ikke tilstrekkelig. 

 Skolen har liggende klart for politisk behandling to viktige forslag til premiss for 

 driften av Fauskeskolen. Dette er ett felles kommunalt reglement, og en felles mal for 

 hvordan skolene skal jobbe og felles prosedyrer for håndteringen rundt elevenes 

 psykososiale miljø. 

 Og for ordens skyld; dette er ikke i konflikt med Olweus. 

  

 Begge disse trenger bare en siste kvalitetssjekk for utsendelse til behandling. 

 Det foreligger også vurderinger fra begge skolene som har fått starte med 

 oppbyggingen av digitale klasserom. Dette vil det også, tidlig på høsten, bli gitt 

 tilbakemelding til kommunestyret på. I den samme tilbakemeldingen vil det da 

 foreligge forslag til hvordan denne påbegynte satsingen bør fortsette. 

 Vi har ikke fått jobbet særlig med felles kvalitetsstandarder og likebehandling med det 

 formål å unngå at like tilfeller får ulik behandling, men de tre forutgående sakene er to 

 viktige elementer på denne veien. 

 Vi skal fortsette arbeidet med utvikling av et felles kvalitetsvurderingssystem som skal 

 danne grunnlag for den rapporteringen skoleeier skal ha. Dette arbeidet vil gjenopptas 

 fra høsten av og deler av dette startet opp allerede 14. august, da departementet var her 

 for å kurse alle lærerne sammen med Straumen skole, i myndighetskravene knyttet til 

 vurderingsforskriften. 

  

 Enhetsleder vil komme tilbake med en rapport om tilstanden for skolen i Fauske 

 kommune senest til møtet i desember.  

 Arbeidet skal skje i en prosess der alle skolelederne involveres, og beskrivelsen skal 

 settes i sammenheng med prosess mot et sterkere og tydeligere kvalitetssystem for ei 

 felles skoleutvikling i Fauske. 

 

 

Svar på interpellasjon fra representanten Hilde Nystad V: 
 

 Kjempebra innspill og flott initiativ som ordfører støtter.  

 Ordfører ønsker ikke at forslag til vedtak behandles, men at dette initiativet sendes 

 videre til rådmann og driftsutvalg for videre behandling. 

 

 

Svar på interpellasjon fra representanten Steffen Halsbakk AP: 

 
 NAV har fokus på mulighet for arbeid og aktivitet fra første møte med ungdom som 

søker økonomisk sosialhjelp. Ungdom er en prioritert og viktig gruppe hvor tidlig og 

tydelig dialog er viktig.  



 

 Personer i aldersgruppen 18 - 24 år som tar kontakt med NAV og søker økonomisk 

 sosialhjelp, blir etter en avklaring møte med krav om å melde seg som arbeidssøker

 samt krav om deltakelse i arbeidsrettede aktiviteter. Bruk av sosialhjelp uten 

 aktivitetskrav kan i noen få tilfeller bli brukt der saksbehandler venter på opplysninger 

 som er av betydning for videre oppfølging. F.eks. helseopplysninger. Dette er 

 imidlertid unntak.    

 

Aldersgruppen 18 - 24 år følges opp minst 1. gang pr. måned og det er en tett dialog 

mellom ungdom og NAV. NAV samarbeider med den fylkeskommunale 

oppfølgingstjeneste (OT), karrieresenter, ordinære bedrifter og tiltaksbedrifter. De 

aller fleste ungdommer blir avklart der enten videre skolegang, lærlingeplass, jobb 

eller videre oppfølging fra NAV blir utfallet.    

 

NAV vil i løpet av senhøsten ta i bruk jobbklubb som et nytt tiltak bla. for ungdom. 

Hensikten er å forberede personer på «jobben» som arbeidssøker.  

 

I påvente av videre skolegang, lærlingeplass eller arbeid blir de fleste ungdommer 

tilbudt en arbeidspraksis. NAV jobber for å få flere «fast etablerte» praksisplasser i 

kommunal virksomhet hvor aktiv deltakelse raskt kan settes som vilkår for utbetaling 

av sosialstønad.  

 

«Naving» oppleves på ingen måte som noe problem i ungdomsgruppen på Fauske. 

NAV Fauske opplever heller ikke at «naving» er akseptert blant ungdom på Fauske.  

For perioden 2011 - 2012 er det svært få tilfeller som kan komme inn under begrepet. 

Ungdom blir møtt med aktivitetskrav og vilkår for en eventuell sosialhjelp. Det er 

samtidig viktig at NAV stadig ser etter nye tiltak som styrker ungdomsgruppens 

overgang til arbeid.  

    

Noen tall: 

I 2011 mottok 75 personer i aldersgruppen 18 - 24 år sosialhjelp. Av denne gruppen 

var det 39 personer som i kortere eller lengre perioder hadde sosialhjelp som eneste 

inntektskilde. De øvrige personene i denne gruppen hadde annen inntekt, men trengte 

som oftest supplering av husleie og/eller strømutgifter til sitt livsopphold.  

 

Så langt viser tallene for 2012 at 67 personer i aldersgruppen 18 - 24 år har mottatt 

sosialhjelp. Av disse er det 34 personer som har hatt sosialhjelp som eneste 

inntektskilde i en periode. 

 

 

Svar på interpellasjon fra representanten Jørn Stene FL: 
 

 Når det gjelder forslaget til vedtak så har ordfører til hensikt å motsette seg at dette 

behandles. Ordfører anser forslaget får å være et mistillitsforslag til rådmannen. 

Ordfører har på ingen måte mistillit til rådmannen, tvert imot. 

Når det gjelder det andre punktet i interpellasjonen så mener jeg at det ikke har noe 

relevans og ikke noe i kommunestyret å gjøre. 

 

Skulle det være ønskelig så vil ordfører legge til rette for at vi kan sette etikk på 

dagsorden og ta dette opp som tema i kommunestyret. 



 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Ingelin Noresjø Krf: 
 

 Tilbudet ved Fauske Menighetssenter er et meget flott supplement til 

aktiviteter i regi av Fauske kommune eller andre frivillige organisasjoner. 

 Dette tilbudet benyttes ikke av pasienter ved institusjon som må ha ledsager, 

men får sitt tilbud gjennom gudstjeneste ved Fauske Helsetun annen hver 

torsdag. 

 

 Aktivitetsbussen kan kun benyttes ved aktiviteter i regi av Fauske kommune. 

Hjemmeboende ved Fauske Helsetun Borettslag står fritt å bestille egen 

transport til egne valgte aktiviteter. 

 

 Ordføreren vil oppfordre frivillige organisasjoner til å delta aktivt slik at 

hjemmeboende eldre får mulighet til å delta på valgte aktiviteter som går ut 

over det som tilbys i menyen til Miljø og Aktivitetsavdelingen i Fauske 

kommune. Det å ta Samfunnsansvar og «Bry seg» burde kanskje bli et ennå 

større fokus for de mange frivillige organisasjoner i Fauske Kommune. 

 

 

Fakta informasjon rundt muligheter for Institusjonspasienter og Hjemmeboende: 

 

 Skyss til aktiviteter: 

o Hjemmeboende blir hentet til aktiviteter i regi av Miljø og 

Aktivitetsavdelingen, Solstua. 

o Institusjonspasienter er med på turer/aktiviteter i regi av Aktivitet og 

Miljøavdelingen, Solstua. 

 

 Endring i tidligere tilbud for transport og ledsager til Menighetssenteret: 

o Med bakgrunn i budsjettreduksjon for 2012 på 30 % stilling, valgte Miljø og 

Aktivitetsavdelingen å benytte gjenstående ressurser til å opprettholde 

dagtilbud for Demente en dag pr. uke. Dette i samsvar med føringer i nye 

Helse & Omsorgsplan og nasjonale Demensplan 2015.   

 

 Gudstjeneste: 

o Det er tilbud om gudstjeneste annen hver torsdag i kafeteriaen ved Fauske 

Helsetun. Tilbudet annonseres gjennom oppslag i alle avdelinger ved Fauske 

Helsetun, Paviljonger, Moveien og Omsorgsboliger. 

 

 Prestetjenesten: 

o Det gis tilbud om tilkalling av prest etter ønske fra pasienter ved institusjoner i 

Fauske kommune. 

 

 Bruk av Fauske Kommunes Aktivitetsbuss: 

o Bussen kan kun benyttes til aktiviteter som er i regi av Fauske kommune og 

ikke konkurrere med annen etablert næring eks. taxi og buss. 

 

 Frivillig sektor i Pleie og Omsorg: 



o Onsdagskafe ved Fauske Helsetun v/Fauske Røde Kors 

o Lørdagskafe ved Fauske Helsetun v/Helsetunets Venner 

o «Lese venner» v/Fauske Frivillighetssentral 

o «Turvenn» hver mandag v/Fauske Helsesportlag 

 

 Informasjon og tilbakemelding: 

o Eldrerådet, møte 19.04.2012  

 Informasjon ved Kristin Kristensen, Leder Miljø og 

Aktivitetsavdelingen. 

 Tema: 

o Bruk av Aktivitetsbussen 

o Drift Dagsenter og etablert tilbud mandag, tirsdag, 

onsdag og torsdag. 

o Aktivitetstilbud Hjemmeboende 

o Nytt Avlastningstilbud hjemmeboende Demente 

o Turtilbud og tilstelninger for hjemmeboende 

o Dagsenter hjemmeboende Valnesfjord 

o Dagsenter hjemmeboende Sulitjelma 

o Middag i Omsorgsbolig i Helsetunet Borettslag 

 

   

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Per Gunnar K. Skotåm R: 

 
 Stadige avdekninger av muggsopp er sterkt beklagelig, men viktig at slike ting blir 

oppdaget så tidlig som mulig. Hva som er årsaken skal ordfører ikke spekulere i, men 

dårlig vedlikehold kan væren en av årsakene. Og på det området har vi stort etterslep, 

store utfordringer og stort forbedringspotensiale. Ordfører er derfor glad for og tilfreds 

med at dette var en av de første utfordringene rådmannen tok tak når han startet i sin 

jobb her i kommunen. Og jeg ser fram til å få saken vedrørende helhetlig vurdering av 

eiendomsmassen og den diskusjonen rundt hvordan vi skal forvalte denne i fremtiden. 

 

Status for Sagatun: 

- Beboerne: Her redegjorde rådmannen for status, prosess og beslutningen om å flytte 

beboerne til helsetunet som medfører bruk av dobbeltrom 

 

- Bygget Sagatun: 

 

Todelt problematikk: 

1. Fuktskadene som forårsaker muggsopp – så snart beboere er ute vil tekniske 

undersøkelser/avklaringer bli gjennomført og konklusjoner kan trekkes. 

2. Setninger i bygningsmassen – grunnboringer vil bli gjennomført tidlig neste uke. 

Må avvente resultater/vurderinger som kommer. 

 

- Ny drift på Sagatun: Ikke mulig å fastslå før vi kjenner resultatene av de forannevnte 

undersøkelsene. Det er satt høyt press slik at en avklaring kan skje så raskt som mulig. 

 

 


