
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

HELSE- OG OMSORGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16 - 029/16 

Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

 

Varamedlemmer: 

Marianne Sakariassen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef helse og omsorg, enhetsleder helse, leder tildelingskontoret, 

økonomisjef, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 20.04.16 

 

 

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  20.04.16  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Bemanningssituasjonen v/kommunalsjef 

 Forbereder en sak til PART 3. mai 

 Variabelt i tilvalg ang. ansettelser 

 9 stillinger ledige (dette er også permisjoner) 

 Situasjonen på rehabilitering-/ korttidsavdelingen 

 Arbeidskonflikt 

 Kommunalsjef fikk beskjed i februar 

 HEMIS har startet prosess – De har gjennomført intervju i forrige uke for 

utarbeidelse av rapport 

 Konflikten går tilbake i tid 

 En uhensiktsmessig situasjon 



 Prosess med endring i organisering med medvirkning fra de ansatte 

 Korttidsavdelingen er et knutepunkt 

 Hjemmetjenesten har flere vedtak enn de har kapasitet til 

 Pasientene blir tatt godt vare på 

 Utenlandsk autorisasjon 

 Kommunalsjef har ikke oversikt 

 Det er individuelt ettersom utdanning er ulik i ulike land 

 Utvalgsleder ber om at det utredes hva som må til, for at disse kan få 

autorisasjon 

 

 Flyktningesituasjonen v/enhetsleder helse 

 Den kommunale gruppen samarbeider/koordinerer med mottakene 

 Enhetsleder barne- og familieenheten har ansvaret for de bosatte 

 Arbeider med integrering av flyktninger, slik at de blir selvhjulpet 

 Tilsynsmyndighet for mottakene er Imdi og kommuneoverlegen på hygiene og 

fysiske forhold 

 Ros til Valnesfjord legekontor og kommuneoverlegen arbeid med pålagt 

helsesjekk 

 Alle bosatte barn har tilbud om skolegang 

 Barnehagemottak – Alle med på mottaket 

 Tilbud på familiesenteret – På lik linje med andre 

 Skyss av skolebarn – Alle må betale for skyss – Mottaket prøver å få tak i 

sykler 

 Pr. tiden 94 voksne og 61 barn under 18 i Sulitjelma 

 Traumatiserte barn – Udi – Minsteløsning 

 Enkelte mottak har psykiatriske ansatte 

 Minstekravet er en barnefaglig ansvarlig 

 Har fått bekymringsmelding fra BUP 

 Den kommunale gruppa har arbeidet med en internopplæring for ansatte som 

arbeider med traumatiserte. BUP har også arbeidet med dette. 

 Enhetsleder skal gi tilbakemelding til mottakene, om at det må gjøres en bedre 

jobb etter bekymringsmelding om at jenter føler seg trakassert på 

ungdomsklubben 

 

 

Merknader til dagsorden: 

 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 settes på sakskartet 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

025/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

026/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

027/16 GJENÅPNING AV SAGATUN 

028/16 KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE - UNNTATT OFFENTLIGHET MED 

HJEMMEL I OFF.LOV § 13, JF. FORVALTNINGSLOV § 13 FØRSTE 

LEDD 

029/16 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



025/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2016 godkjennes. 

 

 

HEOM-025/16 VEDTAK-  20.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

026/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

HEOM-026/16 VEDTAK-  20.04.2016 
 

Leder på tildelingskontoret orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

027/16: GJENÅPNING AV SAGATUN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Det etableres et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik som beskrevet i 

saksutredningen 

2. Målgruppe for institusjonen er somatisk syke og personer med demens som ikke trenger 

skjerming. 

3. Prioritering av pasienter skjer slik rådmannen viser i saksutredningen. 

4. Innflytting av beboere skjer så snart som mulig men innenfor allerede tildelte rammer for 

åpning av Sagatun. 

 

 

HEOM-027/16 VEDTAK-  20.04.2016 
 

Anna Antonsen (KRF) foreslo: 

KrF viser til presiseringen vi gjorde i forrige møte. Vi finner det ikke hverken 

økonomisk eller personellmessige forsvarlig å skulle gjenåpne Sagatun – hverken som 

paviljong eller som sykehjemsavdeling. KrF mener i likhet med flertallet i 

kommunestyre et det er uheldig at beboerne på sykehjemmet skal måtte bo på 

dobbeltrom mot sin vilje. KrF har til hensikt å være et konstruktivt opposisjonsparti og 

vi vil derfor fremme følgende forslag: 

 



1. For å raskt løse dobbeltromsproblematikken foreslås at rådmannen utreder 

muligheten for i en kortere periode å omgjøre noen avlastnings/korttidsplasser ved 

sykehjemmet til ordinære sykehjemsplasser, og samtidig inngå avtale med 

nabokommuner/andre om kjøp av tilsvarende antall tjenester/plasser. 

 

2. Vedtaket om å flytte foreslåtte midler fra hjemtjenesten til finansiering av 

gjenåpning av Sagatun som paviljong, omgjøres og disse tilbakeføres til 

hjemmetjenesten. 

 

3. Rådmannen sier i sin innstilling at en mulig mer permanent løsning for å løse 

behovet for institusjonsplasser vil være en betydelig styrking av hjemmetjenesten 

og rehabiliteringstjenesten, herunder implementering av hverdagsrehabilitering. 

Rådmannen bes derfor starte planlegging for hvordan det vil være mulig innen 

utgangen av 2016 å styrke hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten i henhold 

til dette. 

 

4. Rådmannen bes å snarest mulig komme tilbake til utvalget med en innstilling til 

hvordan arbeidet med å bygge omsorgsboligene Buen kan komme i gang. 

 

 

John Harald Løkås (AP) foreslo: 

1. Sagatun gjenåpnes med inntil 6 omsorgsboliger. 

 

2. Det etableres en base fro hjemmetjenestene på Sagatun når omsorgsboligene er 

ferdigstilte. Det blir tilbud med dagvakt, kveldsvakt og nattevakt. 

 

3. Prosjektet med omsorgsboliger i Buen iverksettes snarest som tidligere planlagt, jf. 

tidligere vedtak. 

 

 

KRF’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

AP’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

1. Det etableres et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik som beskrevet i 

saksutredningen 

2. Målgruppe for institusjonen er somatisk syke og personer med demens som ikke 

trenger skjerming. 

3. Prioritering av pasienter skjer slik rådmannen viser i saksutredningen. 

4. Innflytting av beboere skjer så snart som mulig men innenfor allerede tildelte rammer 

for åpning av Sagatun. 

 

 

028/16: KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE - UNNTATT OFFENTLIGHET MED 

HJEMMEL I OFF.LOV § 13, JF. FORVALTNINGSLOV § 13 FØRSTE LEDD  
 

 

 

029/16: ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 -2020» vedtas.   

 

2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september 

året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 

 

HEOM-029/16 VEDTAK-  20.04.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 -2020» vedtas.   

 

2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


