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MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 



Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Andreas Vestvann Johnsen (AP) stilte følgende spørsmål: 

Jeg ønsker å benytte meg av denne muligheten til å spørre ordføreren om en sak som 

flere har henvendt seg til meg for å få svar på. Hva skjer med skoleveiene til 

Vestmyra? 

I media kan vi lese at det er usikkerhet rundt prosjektene med trygg skolevei. Det er 

slettes ikke bra. Det at våre barn, barnebarn, og de ansatte i Fauske kommune, som hør 

og bør i en folkehelsekommune benytter seg av gange eller sykkel for å komme seg på 

skole og jobb, ikke får de fasilitetene som det har blitt jobbet med over lengre tid ser 

jeg på som en skandale.  

Representanten Dybwad tok opp denne problemstillingen i kommunestyret den 

15.12.2015 og fikk da til svar fra ordføreren at «vi Kan ikke sende små barn avgårde, 

hvis det ikke er ferdig. Vi skal ha sikker skolevei.». Derav må jeg spørre om man har 

vært flink nok til å mase på Statens Veivesen slik at dette prosjektet blir realisert 

innenfor den tidsrammen man så for seg.  

Dette er for oss i Arbeiderpartiet en veldig viktig sak som absolutt burde bli ordnet 

opp i omgående. Hvordan skal man jobbe i tiden framover med å få på plass en 

tilstrekkelig løsning til skolestart høsten 2016 som ivaretar tryggheten til de myke 

trafikantene i trafikkbildet.  

 

 Jens Kyed (KRF):  

Ber om at det blir gitt en orientering ang. bemanning, samme som i partssammensatt 

utvalg i dag. 

 

Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

 

Svar på spørsmål: 

Andreas Vestvann Johnsen: 

Ordfører forutsetter at alt skal være ferdig til skolestart. Oppvekst- og kulturutvalget skal ta 

befaring i et ekstraordinært møte for å se på trygg skolevei. Ordfører skal følge dette opp. 

 

Terje Valla var setterådmann i sak 104/16. 

 

Ordfører svarte på Hilde Dybwad (AP) sitt spørsmål fra forrige møte: 

Ordfører og leder av helse- og omsorgsutvalget er blitt gjort kjent med prosessen rundt 

idriftsettingen av Sagatun gjennom en muntlig orientering fra kommunalsjefen for Helse og 

omsorgs og rådmannen. Det foreligger politiske vedtak både i kommunestyret (Budsjett 2016 

og Økonomiplan 2017-2019) og i sak om gjenåpning av Sagatun (020/16 HEOM). 

Intensjonene bak gjenåpning av Sagatun er primært å fjerne bruken av dobbeltrom for 

beboere med langtidsplass på sykehjem, og i den forbindelse vises det blant annet til 

kommunestyrets vedtak i sak 017/16 punkt e, 

Sitat: 

«Kommunestyret registrerer de kritikkverdige forhold som fremkommer i rapporten. 

Kommunestyret kan ikke akseptere disse forhold, deriblant at eldre/syke mennesker ligger 

dobbelt på enkeltrom. Kommunestyret ber om at Helse- og Omsorgsutvalget snarest tar i bruk 

Sagatun for dermed å bli kvitt dobbeltrom problematikken» 

Sitat slutt. 

 



Mer tydelig politisk retning og vedtak kan ikke gis. Så oppfatter jeg at rådmann og 

kommunalsjef på fritt grunnlag og faglighet har iverksatt en løsning av 

dobbeltromproblematikken på kort tid. Og den saken ligger nå til politisk behandling for 

kommunestyret i dag. Utredningen i saken gir svar på de spørsmål som representanten har 

bedt om, og jeg viser til saken og utredningen. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

104/16 TILSETTING AV RÅDMANN - UNNTATT OFFENTLIGHET MED 

HJEMMEL I OFF.LOV § 25 

105/16 GJENÅPNING AV SAGATUN 

 

 

 

 

 

 

  



104/16: TILSETTING AV RÅDMANN - UNNTATT OFFENTLIGHET MED 

HJEMMEL I OFF.LOV § 25  
 

INNSTILLING : 
 

1. Geir Mikkelsen tilbys stillingen som rådmann i Fauske kommune. 

2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr. 925.000. 

3. Det vil bli utarbeidet lederavtale. 

 

 

KOM-104/16 VEDTAK-  03.05.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Geir Mikkelsen tilbys stillingen som rådmann i Fauske kommune. 

2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr. 925.000. 

3. Det vil bli utarbeidet lederavtale. 

 

 

105/16: 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. 

 

 

ELD-016/16 VEDTAK-  28.04.2016 
 

Utvalgsleder forslo: 

Eldrerådet beklager på det sterkeste at vi nå snart skriver mai mnd. 2016 og Sagatun er 

fremdeles ikke åpnet, samtidig som 16 personer bor 2 og 2 sammen på små enerom. 

 

I rådmannens vurdering for gjenåpning av Sagatun heter det: 

Sitat: 

Rådmannen ser i tillegg behov for Sagatun i andre deler av tjenesten, eksempelvis som 

ettervernsboliger til bruk for rus og psykiatritjenesten. 

Sitat slutt. 

 

Til denne vurderingen vil Eldrerådet uttale følgende: 



For at en skal kunne nå et noenlunde akseptabelt nivå på standarden for omsorgstjenesten 

for de eldre, må og skal Sagatun være et av flere elementer i kommunens omsorgsapparat 

i overskuelig framtid. 

 

Omsorgsarbeidet for de eldre og de demente har over flere år vært underfinansiert og 

ligger i dag på et lavmål som er under en hver kritikk, jamfør Forvaltningsrevisjonens 

rapport «Kvalitet i pleie og omsorg». 

 

Manglende kapasitet og kvalitet på omsorgstjenesten over flere år har skapt stor 

frustrasjon og usikkerhet, ikke bare for de pleietrengende og pårørende, men også for de 

mange ansatte som har følt å komme til kort i forhold til behovet, på grunn av for dårlig 

bemanning. 

 

Eldrerådet forutsetter at alle politiske partier er sitt ansvar bevisst og sammen løfter 

omsorgsarbeidet opp på et nivå som kommunen kan være seg bekjent av. 

 

Det burde ligge i alle politiske partiers interesse og målsetting å føre en eldrepolitikk som 

gir trygghet, stabilitet og kvalitet for alderdommen for våre innbyggere. 

 

Til rådmannens innstilling vil Eldrerådet uttale følgende: 

 

Punkt 1. For å få bukt med de uverdige boforhold for de som må bo 2 og 2 sammen på 

små enkeltrom på Sykehjemmet, vil Eldrerådet støtte innstillingen om at Sagatun åpnes 

som et midlertidig sykehjemstilbud. 

Hvordan Sagatun skal fungere i det framtidige omsorgstilbudet i kommunen vil 

Eldrerådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av kommunens omsorgsplan. 

 

Punkt 2, 3 og 4 har Eldrerådet ingen kommentar til. 

 

 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Eldrerådet beklager på det sterkeste at vi nå snart skriver mai mnd. 2016 og Sagatun er 

fremdeles ikke åpnet, samtidig som 16 personer bor 2 og 2 sammen på små enerom. 

 

I rådmannens vurdering for gjenåpning av Sagatun heter det: 

Sitat: 

Rådmannen ser i tillegg behov for Sagatun i andre deler av tjenesten, eksempelvis som 

ettervernsboliger til bruk for rus og psykiatritjenesten. 

Sitat slutt. 

 

Til denne vurderingen vil Eldrerådet uttale følgende: 

For at en skal kunne nå et noenlunde akseptabelt nivå på standarden for omsorgstjenesten 

for de eldre, må og skal Sagatun være et av flere elementer i kommunens omsorgsapparat 

i overskuelig framtid. 

 



Omsorgsarbeidet for de eldre og de demente har over flere år vært underfinansiert og 

ligger i dag på et lavmål som er under en hver kritikk, jamfør Forvaltningsrevisjonens 

rapport «Kvalitet i pleie og omsorg». 

 

Manglende kapasitet og kvalitet på omsorgstjenesten over flere år har skapt stor 

frustrasjon og usikkerhet, ikke bare for de pleietrengende og pårørende, men også for de 

mange ansatte som har følt å komme til kort i forhold til behovet, på grunn av for dårlig 

bemanning. 

 

Eldrerådet forutsetter at alle politiske partier er sitt ansvar bevisst og sammen løfter 

omsorgsarbeidet opp på et nivå som kommunen kan være seg bekjent av. 

 

Det burde ligge i alle politiske partiers interesse og målsetting å føre en eldrepolitikk som 

gir trygghet, stabilitet og kvalitet for alderdommen for våre innbyggere. 

 

Til rådmannens innstilling vil Eldrerådet uttale følgende: 

 

Punkt 1. For å få bukt med de uverdige boforhold for de som må bo 2 og 2 sammen på 

små enkeltrom på Sykehjemmet, vil Eldrerådet støtte innstillingen om at Sagatun åpnes 

som et midlertidig sykehjemstilbud. 

Hvordan Sagatun skal fungere i det framtidige omsorgstilbudet i kommunen vil 

Eldrerådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av kommunens omsorgsplan. 

 

Punkt 2, 3 og 4 har Eldrerådet ingen kommentar til. 

 

 

KOM-105/16 VEDTAK-  03.05.2016 
 

Kommunalsjef helse- og omsorg orienterte. 

 

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av AP, H, V, KRF og FRP: 

1. Sagatun gjenåpnes med inntil 6 omsorgsboliger. 

2. Det etableres en base for hjemmetjenesten på Sagatun når omsorgsboligene er 

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

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

tidligere vedtak. 

4. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende styrking av hjemmetjeneste, for å 

minske presset på etterspørselen eller institusjonsplasser. 

 

 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for 

AP/H/V/KRF/FRP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


