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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
035/16 Godkjenning av møtebok  
036/16 Referatsaker i perioden  

037/16 Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling  
038/16 Reforhandlinger av fastlegeavtalene  

039/16 Evaluering av Eiaveienprosjektet og utredning av 
plassering 

 

040/16 Implementering av velferdsteknologi  
041/16 Samlokalisering drift rus og psykiskhelsetjeneste  

042/16 Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for 
funksjonshemmede 

Unntatt 
offentlighet 

043/16 Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Unntatt 
offentlighet 
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035/16: Godkjenning av møtebok 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2016 godkjennes. 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 035/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2016 godkjennes. 

 

 

 
036/16: Referatsaker i perioden 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Leder tildellingskontoret Solveig Pedersen orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 036/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 

 

 

 
037/16: Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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· Rådmann anser en løsning om å flytte beboerne ved Paviljong 9 til Sagatun 

for å frigjøre somatiske sengeposter til beboere som i dag bor på 
dobbeltrom som gjennomførbar.  

· Rådmann melder tilbake til Helse og Omsorgsutvalget hvis gjennomføring 
av tiltaket møter større utfordringer. 
 

 

 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Andreas Moan fremmet følgende omforente forslag: 

Eldrerådet stiller seg svært kritisk til at Sagatun fremdeles ikke er tatt i bruk, samtidig 
som 16 personer må dele på små rom, 2 og 2. Det er uverdige forhold for disse 
menneskene og må kommune til opphør øyeblikkelig. 

Eldrerådet vil minne om at Sagatun var et Helse og sosialsenter, fylt av pasienter med 
ulike pleiebehov, som ble ivaretatt på en utmerket måte av de ansatte. At man nå 
definerer Sagatun i en omsorgsklasse som krever 9 sykepleiere for å kunne åpnes, 
stiller Eldrerådet seg uforstående til. Sagatun er en del av kommunens samlede 
ressurser i pleie- og omsorgsarbeidet og må betjenes deretter. Den problematiseringen 
som nå drives rundt åpningen gjør ikke saken enklere. 

Hvis eneste muligheten for å få bort dobbeltrommene er at Sagatun blir en avdeling for 
demente vil Eldrerådet støtte en slik midlertidig organisering. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

ELD- 028/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Eldrerådet stiller seg svært kritisk til at Sagatun fremdeles ikke er tatt i bruk, samtidig 
som 16 personer må dele på små rom, 2 og 2. Det er uverdige forhold for disse 
menneskene og må kommune til opphør øyeblikkelig. 

Eldrerådet vil minne om at Sagatun var et Helse og sosialsenter, fylt av pasienter 
med ulike pleiebehov, som ble ivaretatt på en utmerket måte av de ansatte. At man 
nå definerer Sagatun i en omsorgsklasse som krever 9 sykepleiere for å kunne 
åpnes, stiller Eldrerådet seg uforstående til. Sagatun er en del av kommunens 
samlede ressurser i pleie- og omsorgsarbeidet og må betjenes deretter. Den 
problematiseringen som nå drives rundt åpningen gjør ikke saken enklere. 

Hvis eneste muligheten for å få bort dobbeltrommene er at Sagatun blir en avdeling 
for demente vil Eldrerådet støtte en slik midlertidig organisering. 
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Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL)  og Ole Tobias Orvin (SV) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen iverksette tiltaket så fort som mulig for 
derigjennom kunne tilby enkelt rom til dem som i dag må ligge to på enkeltrom. 

Utvalget gir rådmannen fullmakt til å leie inn nødvendig eksternt personell for å starte 
opp Sagatun. 

 

Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av KRF og AP: 

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 hjemmetjenesten, for 
å minske presset på etterspørselen etter instituasjonsplasser. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble 3 mot 1 stemme avgitt for KRF/AP's forslag. 

SV/FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 

 

 

HEOM- 037/16 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmann anser en løsning om å flytte beboerne ved Paviljong 9 til Sagatun for å 
frigjøre somatiske sengeposter til beboere som i dag bor på dobbeltrom som 
gjennomførbar.  

· Rådmann melder tilbake til Helse og Omsorgsutvalget hvis gjennomføring av 
tiltaket møter større utfordringer. 

· Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen iverksette tiltaket så fort som mulig for 
derigjennom kunne tilby enkelt rom til dem som i dag må ligge to på enkeltrom. 

· Utvalget gir rådmannen fullmakt til å leie inn nødvendig eksternt personell for å 
starte opp Sagatun . 
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Anna Antonsen (KRF) anker saken til formannskapet. Begrunnelse leveres utvalgets 
sekretariat innen 7 dager fra møtet avholdes. 

 

 
038/16: Reforhandlinger av fastlegeavtalene 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik 
som skissert i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per 
legehjemmel. 

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering 
mellom lokalt og sentralt avtaleverk. 

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for 
begge legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 
775 000. 

4. Steinar Kristensen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

 
 

 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 

 

ELD- 029/16 Vedtak: 
Tatt til orientering: 
 

1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik 
som skissert i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per 
legehjemmel. 

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering 
mellom lokalt og sentralt avtaleverk. 

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for 
begge legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 
775 000. 

4. Steinar Kristensen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

 

 

Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret rådmannens forslag til innstilling pkt. 4: 
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Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

Rådmannen forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 

 

 

HEOM- 038/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som 
skissert i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per 
legehjemmel.  

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering 
mellom lokalt og sentralt avtaleverk.  

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for 
begge legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 

4. Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår. 

 

 
039/16: Evaluering av Eiaveienprosjektet og utredning av plassering 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og 
dagsentertilbud for personer med demens skal planlegges på tomten i 
Eiaveien som er regulert til dette formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av 
botilbud for personer med demens. Midlene skal dekke intern 
prosjektorganisering, anskaffelse av prosjektledelse, og prosjekteringsteam 
som skal sørge for utlysning av totalentreprise. 

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-
2020. 

 
 
 

 

 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

ELD- 030/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og 
dagsentertilbud for personer med demens skal planlegges på tomten i 
Eiaveien som er regulert til dette formålet. 



Side 8 

 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av 
botilbud for personer med demens. Midlene skal dekke intern 
prosjektorganisering, anskaffelse av prosjektledelse, og prosjekteringsteam 
som skal sørge for utlysning av totalentreprise. 

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-
2020. 

 

 

 

Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 039/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og 
dagsentertilbud for personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien 
som er regulert til dette formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud 
for personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, 
anskaffelse av prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for 
utlysning av totalentreprise.  

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 

 
040/16: Implementering av velferdsteknologi 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

· Rådmann får i oppdrag å starte arbeidet med en plan for implementering av 
velferdsteknologi, planperioden er 2017-2020.  

· Det innarbeides en investeringsramme  til velferdsteknologiske løsninger i 
budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 slik beskrevet i saksutredningen. 
 

 

 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Hvis det nedsettes en arbeidsgruppe ønsker eldrerådet å delta. 
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ELD- 031/16 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmann får i oppdrag å starte arbeidet med en plan for implementering av 
velferdsteknologi, planperioden er 2017-2020.  

· Det innarbeides en investeringsramme  til velferdsteknologiske løsninger i 
budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 slik beskrevet i saksutredningen. 

Hvis det nedsettes en arbeidsgruppe ønsker eldrerådet å delta. 

 

 

 

Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 040/16 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmann får i oppdrag å starte arbeidet med en plan for implementering av 
velferdsteknologi, planperioden er 2017-2020.  

· Det innarbeides en investeringsramme  til velferdsteknologiske løsninger i 
budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 slik beskrevet i saksutredningen. 

 

 
041/16: Samlokalisering drift rus og psykiskhelsetjeneste 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen arbeide videre med nye lokaler for Rus 
og psykiskhelsetjeneste. 
 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 041/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen arbeide videre med nye lokaler for Rus 
og psykiskhelsetjeneste. 
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042/16: Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge. 

 
 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

HEOM- 042/16 Vedtak: 
Innstilling til klagenemnda: 

Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge. 
 

 

 

 
043/16: Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge 

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

HEOM- 043/16 Vedtak: 
Innstilling til klagenemnda: 

Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge 
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