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Ole Tobias Orvin. 
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Varamedlemmer: 

June Bårdsen, Sverre Hagen, Kathrine Moan Larsen, Leif Lindstrøm, Tore Stemland, Ari Tollånes. 
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Rådmann, kommunalsjefer, prosjektleder skoleutbygging, enhetsleder skole, rektor Vestmyra skole, 
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UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske, 11. september 2014 

 

Ingrid Alterskjær 

personalsjef 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 



Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  16.09.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Ordfører orienterte om endring på sakskartet:  

Salten Regionråds prosjektleder for samferdsel, Ingelin Noresjø, starter møtet med å 

orientere fra prosjektet med påfølgende debatt i kommunestyret. 

 Tom Vidar Karlsen (AP) etterspurte sak vedrørende «Regulering av fotballhall». 

Ordfører beklaget at saken ikke er med på sakslista. Saken vil komme til behandling 2. 

oktober. 

 

Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Spørsmål til ordfører: 

 Jørn Stene (FL) hadde følgende spørsmål:  

1. Er arbeidet med uteområdet rundt Sulitjelma skole er stoppet opp? 

2. Er det er mulig å bruke bassenget i Sulitjelma midlertidig inntil vedtak om 

stenging er effektuert? 

 

 

Prosjektleder Evald Solbakken presenterte skoleprosjektet i forkant av behandling av saken i 

Kommunestyret 

 

 

Kathrine Moan Larsen ble innvilget permisjon fra sak 77/14. 

Marianne Tverå innvilget permisjon til ca. kl. 11.00. 

 

Spørsmål stilt av Jørn Stene i starten av møtet, blir besvart i neste møte. 

 

 

 



 

Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

077/14 NYE VESTMYRA SKOLE -  VALG AV TOTALENTREPRENØR 

078/14 BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG 

TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 

VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK 

OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG 

079/14 GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. 

SEPTEMBER 2014 

 

 

 

 

 

 

  



077/14: NYE VESTMYRA SKOLE -  VALG AV TOTALENTREPRENØR  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING 

 
1. Fauske kommune inngår avtale med Hent as om bygging av Nye Vestmyra skole iht. 

anbud på NOK kr 264.638.000 eks mva. Det delegeres ordfører å signere avtalen på 

vegne av kommunen 

 

2. Prosjektet finansieres med låneopptak. Dette utgjør. 259,8 mill etter fradrag for ubrukte 

lånemidler pr 31.12.2014. 

 

 

FOR-072/14 VEDTAK-  11.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune inngår avtale med Hent as om bygging av Nye Vestmyra skole iht. 

anbud på NOK kr 264.638.000 eks mva. Det delegeres ordfører å signere avtalen på 

vegne av kommunen 

 

2. Prosjektet finansieres med låneopptak. Dette utgjør. 259,8 mill etter fradrag for ubrukte 

lånemidler pr 31.12.2014. 

 

 

KOM-077/14 VEDTAK-  11.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Larsen ble enstemmig 

erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 første e). 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune inngår avtale med Hent as om bygging av Nye Vestmyra skole iht. 

anbud på NOK kr 264.638.000 eks mva. Det delegeres ordfører å signere avtalen på 

vegne av kommunen 

 

2. Prosjektet finansieres med låneopptak. Dette utgjør. 259,8 mill etter fradrag for 

ubrukte lånemidler pr 31.12.2014. 

 

 

078/14: BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG 

TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE 

VASSDRAG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 



1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i hele 

landet. 

 

 

PLUT-072/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i hele 

landet. 

 

 

KOM-078/14 VEDTAK-  11.09.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til 

orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i 

hele landet. 

 

 

079/14: GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. 

SEPTEMBER 2014  
 

 

KOM-079/14 VEDTAK-  11.09.2014 
 



Ordførers svarte følgende: 

SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA REPRESENTANTEN INGELIN 

NORESJØ Krf: Rus- og psykiatritjenesten i Fauske kommune. 

 

Som kommunestyret er kjent med svarte jeg på tilnærmet de samme spørsmålene i 

forrige møte den 19. juni, spørsmål som var stilt av representanten Kjell Eilertsen. 

Men spørsmålene er fortsatt relevant og har aktualisert seg ytterligere siden da, derfor 

skal jeg svare så grundig som mulig også i dag. 

 

Bortsett fra at vi i budsjett for 2014 vedtok å avvikle dagsenteret på Solhøgda, så har 

ikke denne prosessen blitt satt i gang med bakgrunn i et politisk vedtak, men fordi 

tjenesten selv mener det er grunn til å ta en gjennomgang og gjøre justeringer for å 

kunne gi en enda bedre tjeneste til kommunens innbyggere innenfor dette feltet. 

 

Så kan det være ting i denne prosessen som ikke har vært like heldig og det må man ta 

til etterretning. 

 

Først litt kort bakgrunnsstoff om rus- og psykiatritjenesten i Fauske kommune, og noe 

av dette vil dere også kjenne igjen når jeg svarer på de konkrete spørsmålene, og 

svaret mitt bygger på tilbakemeldinger fra tjenesten selv: 

 

Tjenesten har gjennom år vært preget av prosjektorganisering noe som har medført 

redusert helhetlig fokus i forbindelse med iverksetting og oppfølging av ulike 

tiltakskjeder, retningslinjer og planverk. Stort fokus på prosjekter har ført til at 

avdelingen har fått en uklar faglig og organisatorisk profil.   

 

Kartlegging av tjenesten høsten 2013 viste avvik med hensyn til faglig og 

administrativ dokumentasjon, tjenestetildeling, samt ressursstyring og 

ressursfordeling.  Blant annet ble det benyttet få ressurser på forebygging mens det 

ble benyttet store ressurser på enkeltgrupper. 

 

Funksjonsnivået til framtidens brukergruppe vil være svært varierende, fra alvorlige til 

moderate lidelser. Brukerne trenger differensierte tilbud ut fra deres behov- og 

funksjonsnivå. I tillegg må en i framtiden ha større satsing på forebyggende tiltak. 

Dette innebærer at det må legges til rette for flere kjerneprosesser/ brukerforløp innen 

fagfeltene rus og psykisk helse.  

 

Dette betyr at rus- og psykisk helsetjeneste i framtiden vil omfavne flere brukere og 

brukergrupper og det vil derfor stilles økte krav til riktig helhetlig forvaltning av 

tilgjengelige ressurser innenfor tjenesten. 

 

Med dette som bakteppe valgte man å ta en gjennomgang av dagens tjenester innen 

rus og psykiatri med mål om å etablere en ny tjenesteprofil basert på felles faglig 

standard og ny organisatorisk modell for det faglige arbeidet.  

 

Samtidig har det vært ønskelig å ivareta implementering av resultater fra prosjektene i 

ordinær drift. Alle ansatte i tjenesten har deltatt i prosessen og det har vært nært 

samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.  

 

Lov om helsetjenester i kommunen, Nasjonale retningslinjer for ROP tjenester og 

Veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid er lagt til grunn for 

utviklingsarbeidet.  



 

 

 Hovedmål for arbeidet har vært: 

 

 Rehabiliteringstanken skal være gjennomgående i all tjenesteyting. Rehabilitering 

betyr å ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser for å gjenopprette, 

vedlikeholde eller redusere tap av funksjoner.  

 Aktive tjenester, for at engasjerte medarbeidere med faglig kompetanse skal kunne 

bidra til å gi brukeren god livskvalitet basert på trivsel, mestring og selvstendighet.  

 Det skal legges vekt på tiltak som har til hensikt å muliggjøre at mennesker kan bo 

i eget hjem, herunder å satse på helsefremmende og forebyggende tiltak som 

bygger opp under- og ivaretar menneskets egenomsorg og sosiale liv. Dette 

innebærer også støtte til brukers nærmeste omsorgsperson. 

 Skape helhetlige, forutsigbare og sammenhengende tjenester hvor rutinene er 

forpliktende og klargjørende.  

 Brukere og pårørende skal oppleve forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestetilbudene 

som tilbys 

 

Rus og psykiatritjenesten har i de siste årene arbeidet i turnusordning, kveld og helg 

med 6 stillingshjemler knyttet til vaktordningen.  

 

Gjennomgang viste at ressursene i all vesentlig grad ble benyttet til 

medisinhåndtering, individuell oppfølging av enkelte brukere og aktivitetstilbud for 

noen brukere.  Tiltaket hadde utviklet seg til å omfatte få brukere. 

 

Det utprøves nå ny arbeidstidsordning hvor alle ansatte i utgangspunktet arbeider 

dagtid. Det skal utføres kvalitetssikrede og målrettede tiltak mellom kl. 15.00 og kl. 

20.00. I tillegg skal det arbeides tiltak lørdager i henhold til utarbeidet års hjul. 

Tiltakene skal ivareta koordinering av- og tilbud til- flere brukere og brukergrupper 

enn tidligere ordning. 

 

Det forventes at ny arbeidstidsordning vil gi bedre og mer målrettede tiltak for flere 

brukergrupper og videre vil kompetansen innen tiltaksarbeidet heves ved at alle 

ansatte deltar i arbeidsplanen. 

 

Så mere konkret til representantens spørsmål: 

 

- Hvilke konsekvenser har omorganiseringen og den nye 

tjenesteprofilen fått for brukerne av rus- og psykiatritjenesten på 

Fauske? 
 

Som sagt så har rus- og psykiatritjenesten i Fauske kommune gjennom år vært preget 

av prosjektorganisering noe som har medført redusert helhetlig fokus i forbindelse 

med iverksetting og oppfølging av ulike tiltakskjeder, retningslinjer og planverk. Stort 

fokus på prosjekter har ført til at tjenesten har fått en uklar faglig og organisatorisk 

profil.   

 

Hovedmålet med prosessen er å etablere en rus- og psykisk helsetjeneste som gjennom 

forebyggende tiltak, differensiert terapi og oppfølgingstilbud gir den enkelte bruker en 

mulighet til å øke sin livsmestring. 

 



I forbindelse med årets ferieavvikling er det gjennomført et forsøk med en annen 

arbeidstidsordning basert på erfaringer fra tidligere ferieavvikling.  

Det har i denne forbindelse vært nært samarbeid med hjemmetjenesten og det har vært 

gitt aktivitetstilbud alle tirsdager, samt at det har vært forsterket bemanning på 

Erikstadtunet enkelte formiddager.  

Før oppstart ble det gitt informasjon til brukerne og ved Erikstadtunet ble det avholdt 

eget informasjonsmøte. 

 

For å sikre brukermedvirkning i tjenesten er det sendt ut spørreskjema til alle brukerne 

for å få et best mulig grunnlag til å gjøre en god evalueringsprosess. Svarfristen er satt 

til 15.september. 

 
Prosessen skal bidra til å få kunnskap nok til å utføre målrettet forbedringsarbeid.  

Derfor vil man legge stor vekt på kunnskap om egne kjerneprosesser og evaluering av 

disse. I dette ligger brukerkunnskap og samproduksjon av tjenester med brukerne som 

en viktig kvalitetsindikator. 

 

- Hvilke økonomiske innsparinger har omleggingen gitt? 

 

Prosjektet i seg selv har ikke hatt økonomiske innsparinger som fokus. Fag og kvalitet, 

struktur og standarder samt forbedret ressursutnyttelse er det som har hovedfokus. 

 

Overgang til dagarbeid vil gi tjenesten 12 ekstra timer pr. uke som vil bli fordelt inn 

i ny tiltaksprofil. Herunder timer til forebyggende tiltaksarbeid, aktivitet og mestring 

samt koordinering av tjenester for brukerne. Omleggingen vil trolig også gi rom for 

etablering av terapitilbud for yngre brukere. 

 

I forbindelse med budsjett 2014 ble Dagsentertilbud på Solhøgda lagt ned. Dette med 

bakgrunn i lav interesse fra brukerne. Gjennomsnittlig ble tilbudet benyttet av 4 

personer. Disse har nå annet dagsentertilbud. Som alternativ ble det etablert et tilbud 

om Frisklivstrening og veiledning innen kost og ernæring. Frisklivstreningen som er 

individuell, i små grupper eller i ordinær Frisklivsgruppe har nå 10 faste brukere og 

flere kommer til. Dette er et lavterskeltilbud i samarbeid med Frisklivsentralen. Det 

har vært avholdt kostholdsveiledning ved Erikstadtunet. I tillegg har det vært gitt 

tilbud om hobbyaktiviteter ved tunet.  Aktivitør fra dagsentertilbudet har arbeidet i 25 

% stilling ved Erikstadtunet.  

 

 

- Hvordan har brukerne blitt involvert i prosessen mot denne 

omleggingen? 
 

Prosjektet har i utredningsfasen hatt et sterkt brukerfokus og det har i første fase vært 

sendt ut spørreskjemaer til samtlige av tjenestens samarbeidspartnere. 

 

Da arbeidet hittil har vært fokusert på avdelingens faglige standard og strukturer - har 

man valgt å avvente pasientinvolvering til tiltaksprofilen skal etableres - høsten 2014. 

Tjenesten vil bidra til å få etablert et lokallag for Mental Helse og pårørendegrupper. 

Dette vil tjenesten kunne dra gode veksler på i fremtiden. 

 

 

- Hva skjer videre med denne tjenesten? 



 
Tjenesten går nå inn i en fase hvor man sammenstiller de ulike delene av prosessen til 

en helhet. 19. september vil svar fra brukerundersøkelsen, ansatte undersøkelse og 

evaluering fra hjemmetjenesten bli gått gjennom og tatt med videre i forbindelse med 

utarbeidelse av døgnrytmeplan for tjenesten. Det er mottatt 2 bekymringsmeldinger i 

forbindelse med ferieavviklingen, disse vil også bli tatt med i evalueringen. 

 

Det har vært foretatt kartlegging av alle tiltakene i tjenesten og disse vil bli nå bli 

kvalitetssikret før implementering i ny tiltakjede for avdelingen. Nye tiltak vil komme 

og noen utgå. Tjenestebeskrivelser vil bli utarbeidet. Rapport om prosjektet er under 

utarbeidelse. Rapporten vil gi en beskrivelse av prosessen, ny faglig organisering, 

tiltaksprofil og omfatte ny handlingsplan for tjenesten. 

 

Jeg sa i mitt svar til representanten Kjell Eilertsen at jeg hadde bedt rådmannen 

komme tilbake til saken med en nærmere redegjørelse om dette fagfeltet i neste 

driftsutvalgsmøte. 

Det viser seg at neste møte som var i går ble litt for kjapt, da «prøveperioden» er ut 

denne måneden. Så da forventer jeg at når neste møte i driftsutvalget settes den 22. 

oktober vil man kunne si litt mere om hvordan man skal nå de hovedmålene man har 

satt seg for en bedre rus- og psykisk helsetjeneste i Fauske. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


