
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

HELSE- OG OMSORGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.01.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 014/16 - 020/16 

Møte nr: 3/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ole Tobias Orvin, Kjell Eilertsen, Anna Antonsen, John-Harald Løkås, Karin Rugås. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Konst. kommunalsjef, enhetsleder helse, avdelingsleder tildelingskontoret, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 20.01.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ole Tobias Orvin 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr            den 

 

Utskrift er foretatt den  20.01.16  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Flyktningesituasjonen v/enhetsleder helse Hilde Sørensen 

 Tilsynsrapport Sulitjelma mottakssenter ble utdelt i møtet. Satt opp som referat. 

 Omgjøring av paviljong 9 til institusjon v/konst. kommunalsjef Stein Ole Rørvik 

 

Orienteringene fra rådmannen ble tatt til orientering. 

 

Etter møtet samlet utvalget seg for å se på saker framover: 

 Legevaktordningen 

 Korttidsplasser 



 KAD-plass innen rus/psykiatri innen 01.01.17 

 Folkehelse innen eldreomsorg og rus/psykiatri 

 Utfordringer innen økonomi – Konsekvenser av vedtak 

 Årshjul – Rådmann og utvalgsleder lager forslag til neste møte. Revisjon hvert år 

 Sykefravær, arbeidstidsordning, rekruttering 

 Utvalget skal sette dagsorden 

 Tilsynsrapporter 

 Befaringer 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

014/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

015/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

016/16 TEMA - EIAVEIEN DEMENSINTITUSJON OG DAGSENTER 

017/16 PROSJEKT ETTERVERN RUS OGPSYKIATRI/KLINISKE 

SAMARBEIDSUTVALG 

018/16 FAUSKE SYKEHJEM - SERTIFISERING SOM LIVSGLEDESYKEHJEM 

019/16 RULLERING AV HELSE- OG OMSORGSPLAN 

020/16 GJENÅPNING AV SAGATUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



014/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2016 godkjennes. 

 

 

HEOM-014/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

015/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

HEOM-015/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Avdelingsleder tildelingskontoret orienterte. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

016/16: TEMA - EIAVEIEN DEMENSINTITUSJON OG DAGSENTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Rådmann får i oppdrag å evaluere planene for Eiaveienprosjektet ut fra dagens situasjon 

og sentrale styringssignaler. Videre får rådmann i oppdrag å utrede plassering av 

institusjon i Eiaveien og i nærheten av Helsetunet. Det legges frem en egen sak til Helse- 

og omsorgsutvalget innen juli 2016. 

 

 

HEOM-016/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Konst. kommunalsjef orienterte om de planer som tidligere har vært laget. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

… «i Eiaveien og i nærheten av Helsetunet» tas ut fra innstillingen. 

 

Ny tekst i andre setning: 

«Videre får rådmannen i oppdrag å utrede plassering av institusjonen». 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Rådmann får i oppdrag å evaluere planene for Eiaveienprosjektet ut fra dagens 

situasjon og sentrale styringssignaler. Videre får rådmannen i oppdrag å utrede 



plassering av institusjonen. Det legges frem en egen sak til Helse- og omsorgsutvalget 

innen juli 2016. 

 

 

017/16: PROSJEKT ETTERVERN RUS OG PSYKIATRI/KLINISKE 

SAMARBEIDSUTVALG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune tilslutter seg til en videreføring av prosjektet Salten Regionråd, 

«Samhandling for kommunalt ettervern Rus og psykiatri (ROP)». 

 

 

HEOM-017/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune tilslutter seg til en videreføring av prosjektet Salten Regionråd, 

«Samhandling for kommunalt ettervern Rus og psykiatri (ROP)». 

 

 

018/16: FAUSKE SYKEHJEM - SERTIFISERING SOM 

LIVSGLEDESYKEHJEM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske sykehjem igangsetter sertifiseringsprosessen «Livsgledesykehjem» på Helsetunet 

1, Helsetunet 2 og Moveien. 

 

 

HEOM-018/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Konst. kommunalsjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske sykehjem igangsetter sertifiseringsprosessen «Livsgledesykehjem» på 

Helsetunet 1, Helsetunet 2 og Moveien. 

 

 

019/16: RULLERING AV HELSE- OG OMSORGSPLAN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Helse- og omsorgstjenesteområdet rullerer gjeldende helse- og omsorgsplan, planen skal 

legges frem for Helse- og omsorgsutvalget innen utgangen av 2016. Helse- og omsorg 

gjør interne omprioriteringer for å frigjøre 50 % stilling til dette arbeidet. 

 

 



HEOM-019/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Helse- og omsorgstjenesteområdet rullerer gjeldende helse- og omsorgsplan, planen 

skal legges frem for Helse- og omsorgsutvalget innen utgangen av 2016. Helse- og 

omsorg gjør interne omprioriteringer for å frigjøre 50 % stilling til dette arbeidet. 

 

 

020/16: GJENÅPNING AV SAGATUN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Sagatun gjenåpnes som kommunestyret har vedtatt som en paviljong med et forsterket 

tjenestetilbud. Tjenesten tildeles av tildelingskontoret. Brukere gis et tilbud likt det som 

gis på kommunens øvrige paviljonger. 

 

 

HEOM-020/16 VEDTAK-  20.01.2016 
 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo følgende på FL og SV: 

1. I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og innenfor rammen kommunestyret 

har stilt til rådighet, vedtar Helse- og omsorgsutvalget å gjenåpne Sagatun med 

virkning fra 1. april 2016. 

 

Målet for gjenåpningen er å fjerne bruk av dobbeltrommene på helsetunet samt å 

øke kapasiteten for avlastningsopphold i kommunen. 

 

Tjenestene tildeles av tildelingskontoret og Sagatun driftes slik som beskrevet i 

saksutredningen. 

 

Rådmannen bes rapportere grad av måloppnåelse til helse- og omsorgsutvalget 

innen oktober 2016, og komme tilbake til utvalget med en sak dersom målene og 

forutsetningene i denne saken ikke oppfylles. 

 

2. Rådmannen bes fremme ei sak for utvalget før sommeren 2016, hvor behovet og 

mulighetene for å gjenåpne legekontoret i Sulitjelma en dag for uken belyses. 

Rådmannen bes legge til grunn behovene for legetjeneste i den fastboende 

befolkningen samt behovene til dem som bor i flykningemottaket. 

 

FL/SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og innenfor rammen kommunestyret 

har stilt til rådighet, vedtar Helse- og omsorgsutvalget å gjenåpne Sagatun med 

virkning fra 1. april 2016. 

 

Målet for gjenåpningen er å fjerne bruk av dobbeltrommene på helsetunet samt å 

øke kapasiteten for avlastningsopphold i kommunen. 

 



Tjenestene tildeles av tildelingskontoret og Sagatun driftes slik som beskrevet i 

saksutredningen. 

 

Rådmannen bes rapportere grad av måloppnåelse til helse- og omsorgsutvalget 

innen oktober 2016, og komme tilbake til utvalget med en sak dersom målene og 

forutsetningene i denne saken ikke oppfylles. 

 

2. Rådmannen bes fremme ei sak for utvalget før sommeren 2016, hvor behovet og 

mulighetene for å gjenåpne legekontoret i Sulitjelma en dag for uken belyses. 

Rådmannen bes legge til grunn behovene for legetjeneste i den fastboende 

befolkningen samt behovene til dem som bor i flykningemottaket. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


